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ij zoo vele Zainenftellen van befpiegelende Godgeleerd
heid, als er, federt de Hervorming, door Leeraars
en Hoogleeraars, onder Katholieken en Protestanten , i u
Europa , zijn in het licht gegeven, zoude men welligt
twijfelen., of in onze dagen die ontzettende menigte nog
gehoefde vermeerderd te worden. Wat deswege ook met
grond zoude kunnen beweerd worden, is het echter zeHer, flat het van de behandeling van zoodanig Zamunitel,
hetzij in deszelfs geheel, of bij verkorting, afhangt, om
over deszelfs gepastheid of ongepastheid te oordeelen. Hij
b. v . , die, ons thans zoodanig uitvoerig Leerboek wilde
geven, waarin, hetgeen reeds duizendmaal 'gezegd i s , op
deft ouden trant wierd opgewarmd, zonder gebruik te ma
ken van de latere hulpmiddelen, welken üe beoefening der
gefchfedenis en eene gezondere uitlegkunde, ter zuivering
der godgeleerdheid, verfchaft heeft, en dus zonder opzigt
op. de behoeften van onze meer verlichte eeuw, zoude»
hoe goed ook zijn oogmerk ware, inderdaad gezegd moe
ten worden, een monniken- of vruchteloos werk te doem
N e e n : een Godgeleerd Zamenftel, een Kort Begrip van
hetzelve, en vooral dat, welk in dezen tijd tot een Leerboek
Voor de Akademifche Jeugd moet dienen, behoort zich te ondérfcheiden door het'licht, hetgeen, uit de meerdere be
oefening van andere vakken van geleerdheid, ook tot deze.
wetenfehap toedraait. En juist zoodanige voldingende getut-,
geuis mogen wij van het,alhier aangekondigde Kort Begrip
der Christelijke Godgeleerdheid, ten behoeve der ftuderenat
%ugd
geven. De Hoogl. V A N VOQRST toont niet
Hechts, deze 'wetenfehap zelf door en^ door te kennen»
War tevens bij uitnemendheid in ftaat te zijn, om dezelve
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met nut te onderwijzen, naar de behoefte van den tegèrr*
woordigen tijd. De ganfehe v?ordragt «5 beknot* een*
voudig, duidelijk, met aanvoering van het noodzakelijke,
weglating van het overtollige, berisping van het onbewijsbare , doelende niet op het getal, maar op de kracht der
bewijzen, en latende voor het onderzoek zoodanige form
over , als eene hedendaagfcBe uitgebreidere kennis- met'
voegzaamheid kan aannemen.. Met dat alles wane men
niet, dat de Hoogleeraar'alhier een 'verkort Zamenftel aanbiedt,, zoodanig als welligt een denkend Christen v o o r
zich zelf zoude verlangen', zonder eenige Betrekking tot
deze of gene Gezindheid der Kerke: neen; de Hoogleeraaf'
draagt alhier het Zamenftetf der Heilige waarheden voor
zoodanig als de Hervormde Gemeente dezes-Lands-begeert, dat het zal geteerd worden aan Jongelingen, dié
eentpaal im dezelve Gemeente als Leeraren zullen optredéiL Zijne voordragt is alhier getrouwelijk regtzinnig»
maar zij'is vervreemd van dien hoogen en waanwijze»'
t o o n , die voormaals pleegde te heerfchen; zijne voorflelJen worden altijd gefchiedmatig toegelicht, zonder verkettering- van hen , die van het een of ander begrip verfchill é n , en de ganfehe behandeling loopt daarop uit, om aair
de leergierige Jeugd eerbied voor de waarheden, maat tevens algemeenè menfchenliefde in te boezemen, als welke
nimmer, door verfchillende begrips - formen mag of Behoort
te lijdrn: e n , uit dit oogpunt befchouwd, durft de R e cenfe'at aan dit Kort Begrip gerustelijk boven honderd anderen den voorrang geven, hoe zeer hij voor zich zelf, in*
de behandeling van vele geloofspunten, van hetzelve merkelijk verfchilt.
Na eene voorafgaande Inleiding van twee HöofdffukTcerr,
waarin gehandeld wordt over denaard der Godgeleerdheid „.
in onderfcheidinge van Godsdienst, over den natuurlijken:
en geopenbaarden Godsdienst, over de verdeeling der Godgeleerdheid, over de H . Schriftuur, derzelver'echtheid ,
zuiverheid, geloofwaardigheid, goddelijke ingeving en gez a g , verzameling in den gewijden bundel', volkomenheid»
duidelijkheid, gebruik, lezing,vertaling eiruitlegging:,hèftaat dit Leerboek uit vijftien- Afdeelingen , waarvatt dé
ïfte handelt over Gods beftaan en eigenfehappen; de 2de
over Gods eenheid en drieëenheid dë 3de over G o d k b e fluit; de 4de over de Schepping;- dë 5de over Gods voorzienigheid : dè 6de over de Engelen ; de 7de ever dè
töortréfFelijKheid-vail *s Menfcneiv natuur ;.de Sifë mtdfëü
1
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fterften fcoeftand des Menschdöms; de 9de over het bederf
eh de ellende des menfchelijkeh Gëflachts; de iode over
Gods geleid in het verbeteren van der Menfchen toeftand;
de i i d e bver denPerfoon en het leven van Jezus; de 1 2 d e
over de' verdienden van Christus;; de 13de over de wijz e , om tien herfteldeii gelukiiaat te erlangen en te beho'uden ; de 14.de over de weldaden Van Christus, en de
laatfte of 15de over de Christelijke. Kerk eh de heilige
Plegtigb.eden, door Christus ingedêid. — Reeds het qverzigt
dezer behandeling en vaiï derzelver verband moet een gunftig vermoeden inboezemen wegens des Schrijvers ongeftieenf* bekwaamheid, om ieder leerftuk onder deszelfs bepaald.e rubriek te rangfchikken, zonder één ééhig over het
hoofd te zien,
Nog is dit Leerboek verrijkt met eene zeer lezenswaardige Voorrede, waarin de Schrijver, zijne manier van behandeling ontvouwt, in oridèr'fcheidirige van vóorgaandd
Zamënftellen of Leerboeken, e n , met eene edeldardige. óp*
f egtheid en wijsheid tevens, hulde doet aan de verdienden
der voormalige Leidfche Hoogleeraren, zijne Meestérs *
öan wier voortreffelijk onderwijs de Höogl. V A N VOORST\„
ook in zijnen nu reeds ver gevorderden leeftijd, alhiet
openlijk, alle regt doet Wedervaren.

Gefprekken over de Mythen in den Bijbel. (Ter he'dnimor*
dinge der Prijsvrage van T E Y L E R ' S Godgeleerd Genoot*
fchap, van den jare 1807.) Gedrukt voor Rekening vatt
den Schrijven Te Haarlem , bij F* Bonn. 1809. lit
gr. Bvo. 198 Bh

T

erwijl ïïieri den uitflag der herhaalde Vraag van T É V LEii's Godgeleerd Genoot fchap aangaande dit aangelegen onderwerp met Verlangen te gemoet ziet, is de uitgave dezer, alhoewel, naar het oordeel van dat achtëns*
Waardig GenóOtfchap, niet volkomen gedaagde, proeve
van eenen ongenoemden oordeelkundigeh Schrijver voor-*
zeker niet onaangenaam aan het Publiek,daar zij overvloe*
dige aanleiding geeft tot eigen nadenken en onderzoek, eri
ons te beter ih ftaat zal dellen, om de juistheid eti wajrdë
def in het vervolg bekroond wordende Verhandelingen' tè
kunnen töètfen. ïri eene vriendbroederlijke ^amenfpfaM
fegekleed, is dit gefchrirt onderhoudend, eri gëraiKèlp
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na- te gaan, ook voor minder geoefenden, in zoo ver mest
dit bij zoodanig onderwerp vorderen kan. In deze form,
zegt de Schrijver te.regt, laat zich de zaak,van alle hare
zijden , eenvoudiger en tevens nadrukkelijker voorftcllen,
Tegenfpraak en verdediging gaan ongedwongen voort; en
uitweiding, zelfs van zaken, die niet regelregt tot liet vraagi'tuk behooren, leent tot overzigt van aJles^wat daarmede
in verband ftaat, hare hulp.
'
Het eerfte Gefprek bevat het onderzoek, o.F het aannemen van Mythen niet fchadelijk wezen moet voor het gezag en de achtbaarheid der H. Schjift; .terwijl het tweede
onderzoekt , welke verhalen men als zoodanige kan aanmerken. . In de vraag zelve gaat het tweede v ó ó r ; zoo
als h e t , naar ons inzien, ook behoort, daar het eene daadzaak betreft, welke men zonder eenig- vooroordeel moet
nafporen,en waarvan het gezag der H . Sehriften afhangt,
gefteld dat iedere Mythe daarmede: ftrijdig was. Het gaat
den vriend der waarheid geenszins aan, of h i j , ten gevolge van dit onderzoek, dat gezag al dan niet zou kunnèrt
verdedigen. Maar daar Eufebhis, een der fprekers-, hier
(hoe zullen wij het noemen) als meer beangst of bevooroordeeld voorkomt,zoo w a s , bij deze inkleeding,, die omzetting natuurlijk , en wordt dit gefehrift. daardoor mee);
gefchikt voor deze foort van Christenen. Het geloof van
JLiberius, den anderen fpreker, is wijsgcerig, geheel onafhankelijk van ailes, waaraan taalkennis en waarnemingen
doen twijfelen; Eufebiu?, integendeel, onderwerpt zijrw
rede aan een hooger licht, 't welk hij meent dat in denJBijbel ftraaït, als waarin God zelf zal fpreken. A l fpoed i g , iiimsfchen, geeft de laatfte toe, dat het onderzoek
van elke zaak aan het gewone beloop der redeneerkuixle
verbonden i s ; en doet zijn vriend hem voelen, dat het wel
niet zeer waarfchijnlijk i s , dat ooit de vereisejite kundigheden algemeen zullen worden, en eenmaal ieder mensch
Hebreeuwsch en Grieksch zal verftaan ; dus hoïidt hij
zijn geloof voor zekerder, als aan hetwelk niet de gefchiedènis, niet het Boek, dat haar bevat, als zoodanig, maar
de zelfftandigheid der leer zelve, ten ftcunpunt dient; terwijl hij volhoudt, dat Jezus en de Apostelen hem tot her.
oordeeïende en werkende beginfel in hemzelven, en geenszins tot de gefchiedenis, en alzoo tot een eindeloos onderzoek van getuigen, terugvoeren. Zonder kennis van alle
de fchriften,van de oudheid af tot nu toe,beftaat er toch
Geneeskunde , en ons geloof aan dezelve fteunt op d k
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toéketi niet. Liherius zegent den leidsman zijner gerustheid, wiens lesfen ons gefchiedmatig ter hand kwamen, en
Vereenigt zich met deze, omdat zij in zichzelve waar zijn,
en ovcreenkomdig de grondbegrippen en behoeften onzer
zedelijke natuur , en niet omdat dezelve uit de echtfte
bronnen zijn opgeteekend. Lezenswaardig ziin nu vooral
ook de redeneringen van Liherius over den oorfprong van
taal en fchrift, en men voelt zich bij het lezen niet ongenegen te' gelooven, dat, gelijk de Griekfche Fabel niet
inaar zoo geheel willekeurig in latere tijden is uitgevonden , maar er voor haren oorfprong zekere redelijke grond
voorhanden zal geweest zijn in de oudheid, zoo ook in de
door • Mpzes opgenomene vroegere verhalen der oudheid ,
over 's werelds wording e n z . , indedaad waarheid ten grondllag ligt, doch dat derzelver uitlegging, door tijdsverloop ,
onzeker geworden i s ; en daar de vraag: waar heeft Moz e s , als Gefchiedfchrijver , zichzelven goddelijk geïnfpiteerd genoemd ? niet gemakkelijk en overtuigend (indien
men dit altijd nog heeft geloofd)'kan worden beantwoord,
en wegens' al hetgeen Liherius te dezen aanzien verder
aanvoert, helt men al ligt over, om deze verhalen der
Hebreërs gelijk te dellen met die van alle andere oude
volken en natiën, en, in ftede van vol te houden., datMozes alleen, en bij uitzondering, in den waren zin des
woords, datgene geweest i s , wat de oudheid, in hare bezielde taal, aan de wetgevers van alle volken heeft toegekend, (hetwelk men bij die allen gereedelijk als taalverüeïing opvat) aangaande dien waarlijk grooten, en in eeaen
gezonden -zin goddelijken man, te zeggen: hij werd onderwezen in alk de. wijsheid der Egyptenaren, en was magtig in woorden en werken, HAND. VII: 22; gelijk Liherius
xiït de XI eerfte Hoofdftukken van het boek Genefis alleen
de geflachtmatige tijdrekening overneemt , (zonder zich
echter of over die gedachten zelve of de jaarberekeningen
te bekommeren) en al het overige aanmerkt als verhalen,
bij overlevering of bceldfchrift tot den tijd van Mozes overgebragt, door hem in de Iiebreeuwfche taal vertolkt, en
aan het hoofd des gefchiedboeks geplaatst ,' even als de
oorfprong der wereld enz. nagenoeg bij alle volken in heilige gedachtenis bewaard.,'met een geheimzinnig hulfei
omkleed, en de voorwerpen der oudde dichterlijke geniën
zijn geworden. Hoe geheelenal dit nu verfchilt van de aantijging van verdichtfel, iets onwaars, bij wijze van vertelling opgefierd, en wat meer van dien aard i s , en hoe de
A 3
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Godsdienst, het belang van ieder afzonderlijk mensch ,
hierdoor niets lijdt, (daar de Godgeleerdheid geene weten^
fchap is voor allen, maar voor den geleerden alleen, die
tan en durft beproeven,) moge men bij den Schrijver zetten zien; wij moeten overgaan tot het tweede G<efptek.
j)e oorzaak van het duistere in de oude "verhalen ligt
natuurlijk iri de taal, of liever in de fpraak zelve, waar-r
van de faal, bij toenemende befchaving, een gevolg i s ;
het ontftaan der taal wordt dan nu bij waarfchijnlijke wijs*geerige gisfing nagefpoord, en het blijkt, deze is uit haren
eigen aard dichterlijk , eri. bij de afzondering der onder-»
fcheidene Hammen „bezit echter iedere afdeeling in hare meer
of min 'befchaafde taal de oude oorkonden. A l vroeg helpt
en vergoedt men de mondelinge overlevering door lchrift,
hetwelk eerst beeldfchrift, naderhand verkort beeldfchrift,
letterfchrift wordt. Dan nu moeten de oude oorkonden
uit liet beeld- in letterfchrift worden overgebragt, en dè
eerlijke Overbrenger brengt het beeldvol tafereel, zoo als
het is afgeteekend, naauwkeurig over, zoo als wij letterlijk
overzetten. Natuurlijk bepaalt hij zich tot zoodanige onderwerpen, die voor hem, of het algemeen, in zijn oog
belangrijk zijn, tpt alles alzoo vooral o o k , hetwelk in
verband ftaat met den openbaren eerdienst, enz, Door
hare getrouwheid wordt alzoo de overzetting zelve beeldfpraak, en de verklaring levert altijd eene voorftelling naar
tijd en heerfchend begrip gefchikt. Op deze wijze betoogt
Liberius aan zijnen vriend, van voren, dat alle gefchiedverhaleri der hopge oudheid, uit-hunnen aard, niet andera
dan 'mythisch kunnen befchouwd worden; en, na eenige
voorafgaande meer algemeene aanmerkingen, waaromtrent
tusfchen Liberius en een oordeelkundig Lezer weinig veffchil zal zijn, ftaaft hij nu van achteren het dadelijk voor-,
komen van Mythen 'm'GetieJis, tot welk boek hij die My-,
then in de H . Schrift ook alleen bepaalt, alhoewel hij tevens doet opmerken, dat de Hebreeuwfche taal, bij haren aanleg en verdere ontwikkeling, uit die verhalen zelve eene bijzondere wijziging bekomen heeft. Hij wijst in
dit eerfte boek van Mozes de volgende Mythen aan.;
i ) De voorftelling van den Chaos. ' 2 ) De Goden of Ondergoden, of wie de Elohim mogen geweest zijn, 3) Het
dichterlijk tafereel van dén oorfprong der dingen. 4) De
voorfteliing' van 't Paradijs. 5) De vorming der Vrouw.,
6) De.yal yan den Mengcb. 7) De verjaging uit het Paradijs kleedirig enz., zijnde de gevolgen van den v a l 'Na deze
?
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arSri t>f meer wijsgeerige voorftelKngen begint de gefchiedenis als zoodanig, en tot de Mythen in bet verhaal be"hooren: 8)I)emani1agvan&ain;(ooriogtusfchen herderen
landbouwer.) 9 ) De Ark en Zondvloed. 1 0 ) Babels torenbouw.
1 1 ) Sodom's en Gomorra's verbranding, T Ü )
D e opoffering van Jfaak. 1 3 ) jSkobs ladder, en 1 4 ) worfteïïng.
'15) Eindelijk'. ;Tozef'-s -onderfcheidene droomen
jen het zevental geven geen gering vermoeden van tafereejen in beeldfchrift j alhoewel, bij de nadering aan M o ^es leeftijd , :zijne opvoeding aan Pharao's hof, enz.
ook mondelijke overlevering, zonder beeldfchrift, dk verhaal kon hebben daargefteld.
Deze .15 'bijzonderheden
houdt de Schrijver voor Mythen,, -omdat z i j ' t kenmerk
hebben van de eenvoudigheid der vröegfte tijden, — omd a t , ibij eene andere opvatting, de «beelden te gekunfteld
zijn voor dien tijd, — geene mondelijke overlevering van zoo
vele eeuwen gedacht kan worden rzonder wezenlijke verdichting , — -omdat Mozes de grondbegrippen geenszins
naar zijnen tijd gezuiverd heeft, — en eindelijk, omdat de
trapswijze «voortgang van min en -meer heldere denkbeelden , ïn evenredigheid der befchavmg, daarbij zigtbaar is.
Door het meer uitvoerig ontwikkelen der gefchiedenis van
aden val en de 'beproeving van Abraham zoekt Liherius zijn
gevoelen »blj zijnen ^vriend te ftaven; geeft In ons oog
•voldoende teden, waarom hij liever aan Mythe dan aan
parabel derfet, 'waartoe Eufebim In 't eerst meer fehijut
«ver te hellenalhoewel wij echter op de uitlegging zelve
hier en daar -vrij wat zouden hebben aan te merken, eer
wij die, -nopens Abrahams geval vooral, zouden onderichrijven. Jn zw verre zijn het de vrienden dan ook nagenoeg eens, dat taalkennis alleen hier de gids des ondersoeks wezen k a n , en alle willekenr bij de uitlegging verworpen wordt; terwijl Liherius ook omtrent de denkbeelden en derzelver voorftelling het gebruik der oordeelkunde
aandringt, -en nu nog verder aanwijst, hoe , op zijne gelegde gronden, de Mythen zich alleen bepalen tot het
"boek Genejis; -behoudens echter, (hetgeen hij door voorbeelden ifiaaft) dat eene oude, in zich zelve geheel zinnelijke , en in zoo ver dichterlijke taal, de voorfehriften van
het beeldfchrift verder heeft moeten overnemen. Overigens doet hij opmerken, hoe de Hebreeuwfche taal zich
jJaderhand door eene nieuwe foort van beeldfpraak heeft
<enderfchëiden, in gebaren en uitwendige teekenen (Pantojuime) , waaromtrent hij zich op Jeremias en Ezeehiel
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beroept; terwijl eindelijk Eufebius nog eenïglijk fch'ijnt
weerhouden te worden door vrees, dat zijns vriends gevoelen tot ongeloof zou kunnen leiden, om aan hetzelve
•zijne toeftemming te geven; waartegen Liberius de aanleiding tot bijgeloof overftelt.
In het derde Gefprek, dat vooral niet minder lezenswaardig i s , verfchijnt Philalethes, een ander yriend; eri
•ondergaat het een en ander, door Liberius beredeneerde ,
voor ''t minst ee'nige beperking.
Dit in de bijzonderheden na te gaan, verbiedt ons beftek; dan deze vriend is
ter overreding van Eufebius in zoo verre althans nog beter gefchikt, daar hij aan het ge'fchiedkundige meerder gezag hecht, dan Liberius hier of daar wel eens fchijnt te
doen, en, hoewel hij het met dezen in den grond volkomen ' eens i s , bij eigenlijk gezegde Godsdienstleer aan de
H . Schrijvers eene hoogere geestverlichting toekent, dan
aan andere Leeraars of Schrijvers kan worden'toegewezen ; alhoewel het ons hier en daar bedenkelijk wordt, of
dit niet wel eens meer bij hem voorkomt om den zwakken eenigzins te gemoet te komen, dan wel uit eigene
overtuiging, Bij zijne redeneringen erlangt men over 't
reeds beredeneerde (de voorbeelden echter uitgezonderd)
nu een algemeen overzigt-en herinnering; terwijl de aanwijzing, hoe men wederzijds elkanders Christendom behoort te erkennen en te eerbiedigen, al is 't dat de een
voor het ftelfel der Mythen is en de ander hetzelve verwerpt , volkomen onzen bijval vindt. Hetgeen over de
uitfpraken in het N . Verbond, en over den invloed der
oude taal ook op de Apctetolifche fchriften, in dit Gefprek
voorkomt, behoort mede tot het onderwerp. — Voornamelijk echter moest dit Gefprek de regelen en wetten,
die men in het oog moet houden, opdat het aannemen, van
Mythen de achtbaarheid der H. Schriften niet moge doen
wankelen J opgeven. Deze regelen zijn negen in getal, en
wij hopen dat onze verkorte opgave dezelve niet te duister zal maken.
Met die verkorte opgave moeten wij
onzen Lezer naar het Werkje zelve verzenden : i_)
Geene Mythe, dan waar het begrip, dat zij behelst, duidelijk eigen is aan den kindfehen ftaat der menfehen. 2 )
Geene Mythe, dan waar -zich de oude beeldfpraak regtftreeks kenmerkt, zoodat zij bijna alleen door hare beelden beftaat. 3) Geene Mythe, dan waar wij het wonderbare met het duistere vereenigd zien. 4) Ook is zij
niet té vermoeden, dan wanneer de dichterlijke eenvoudige
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ge toon zich bijkans niet laat affcheïden van de. toonkunst.
5) Iedere 'Mythe moet met het eenvoudige al dat onvolkomene .verbinden, dat in het oorfpronkelijke beeldïclirift
ligt. 6) Zij moet in zich verbinden het kenmerk van het
letterfchrift, waarin zij uit de beeldfpraak is.opgenomen,
én' dus zékere" onvolkomenheid, een gevolg van het duistere, in het oorfpronkelijke. 7) Men moet met dat alles
hare inwendige waarde eerbiedig, erkennen, als eene-behoefte van haren tijd, aan de voortgaande befchaving gejevenredigd. 8) Met de erkentenis' harer' duisterheid, verliest' de Bijbel niets van zijn luister en gezag., als zijnde
die' duisterheid in dén. aard der zaak en de oudheid gegrond. 9) Men ' moet de Mythe zelve etf de mythifche
Inkleedingj de zinnebeeldige voorftelling en de voordragt-,
als' zoodanig, itk eene latere befchaving geboren,- öridefr
fcheiden; eh is verpligt, ter verklaring' daarvan, alle gewone middelen, zoo als' bij elke andere '-öiide taal en kunstmatigen ftijl, te gebruiken.
"Bij de lezing dezer Gefprekken kwam ons;vopr, dat het
"béter zou geweest zijn, zqo de Schrijver vriend Eufebius,
zoo in taalkunde als anderzins, aan Liberius meer had gelijk gefield; immers dat hij meer dan eens erkent-hier
niet op gelijken grond te liaan met zijnen vriend, doet te
regt het vermoeden opkomen bij den L e z e r , dat misfehien
een ander nog vrij wat zou kunnen inbrengen,en niet zoo
fpoedig tot zwijgen gebragt zou worden: het aannemen
vin' Mythen toch. is in het oog .'van iedereen geen afdoend bewijs van meerdere taalkennis en geleerdheid boven anderen; en misfehien was er wel een, .in 't Oostersch ook niet onbedreven, Leeraar of Hoogleeraar, ook
in ons Land, te vinden, wiens aanmerkingen eenen Liberius zeiven konden doen weifelen,. voor 't minst zijne
nadere toetfing en ernftig nadenken zouden verdienen. Ook
zouden wij meenen , dat men het tegenwoordig onderwerp zeer wel konde en moest befchouwen, zonder zoodanig een regtftreeksch verband met hét zuiver wijsgeerig
geloof aan de leer van het Christendom, zoo als dit doorgaans gefchiedt in deze gefprekken- der vrienden; wij
meenen toch mannen te kennen, die, fchoon van beeldfpraak en daaruit ontftane Mythen, niet afkeerjg, de zoogenoemde empyrifche gronden niet weinig doen gelden, en
ook omtrent het gezag van Mozes en de Profeten niet
200 veel zouden toegeven, als zelfs Philalethes fchijnt te
doen. Dan genoeg; -wij herhalen het, dit gefchiïft geeft
A 5
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overvloedige aanleiding tot nadenken, ,en zal,.vertrouwen
w i j , welkpm zijn aan het onderzoeklievend Publiek; ter-,
wijl het de Verhandelingen van T E Y L E R ' S (Jenootfchap'
desniettegenftaande met verlangen te gemo.et blijft zien.
;

Het Werk der Verlos fing uit God. Ten betooge van deszelfs
Goddelijkheid, in eenige fc'hriftmatige Vèrtwgen voor ge-,
field deor J. w. V A N SLIJPË , rustend Bedienaar van het
ff. Evangelic bij de Gedeformeerde Gemeente van Jezm
Christus te Zwolle. Ijle t)eeh Te Zwolle, hij}, de V a .
1809. Jn gr. üyo. LXXX en 480 2?/.

D

e Eerw. VAN S L I J P E , in.de zieh-perendePp.dr.agt Van
dit Werk aan de Gemeente van Zwolle, de woorden
van Jeremia , H . XVII: 1 6 , Ik heb toch niet aangedron?
gen, meer dan een herder achter u betaamt; ook heb ik den
doodelijken dag niet begeerd, enz- door hem ten 'grondflage
gelegd, op zijne wijze_verklaard hebbende, gééft, naar
aanleiding derzelven, breedvoerig verüag van W verrigt
dienstwerk, voornamelijk in die Gemeente, .en betuigt met
dezelfde bedoeling, die hem, in den geest van jeremia,
altijd deed werkzaam zijn, ook dit Werk gefchreven tehebben, waarvan nu nog maar 't eerfte Deel 't licht ziet.
Door eene bijzondere geestdrift," zegt hij, „ werd ik
hiertoe beftuurd, federt ik het woord des levens in het
openbaar niet meer tot u fpreken konde, om niet flechts
aan het' aanzoek van velen, bijzonder in opzigt tot mijne
gedachten over de uitvoering van het horgtogtelijke werk
der vèrlosfing van ^ezus Christus, voor twee onderfcheidene
vierfcharén, die, wegens de naauwfte betrekking tot elkander, als een geheel inkomen, te voldoen, maar om mijne
herderlijke betrekking in de rustekooze zorg uwer ziele,
zelfs dan, als ik hier op aarde onder u niet meer zal kunnen daartoe werken, maar zelfs na mijnen dood, in dit
mijn geifchrift, levendig te houden. Ziedaar'mijn Dorschvher! en bijzonder gij Tarwe mijns Dorschyloers, een gefihrift, (de vijand van uw eeuwig belang zal het benijden
en verachten,) waarbij tusfehen u en mij een gedenkzuil
roor de eeuwigheid ter eere van de heerlijkheid van God
Dr'te'èen in den weg der verzoening zijner uitverkorenen mei
Hem gefield
' Daarop volgt een kort verflag van den
inhoud dezes omilagtigen W e r k s ; verder emftige betuigingen,
Z
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gen, dat hij, als medeburger, den doodelijken dag vaq,
hunne weggezonkene tijdelijke welvaart niet begeerd, ninv.
mër hart of hand, zucht of begeerte geleend noch gevoeld
h e e f t , om 's Lands pilaren los te maken en uït te rukken 5
met bijgevoegde vrij fcherpe verwijtingen aan hun, die
naar nieuwigheden en veranderingen ftondeti,waarvan men
nu algemeen de treurige gevolgen beweent, en niet min-,
der heftige klagten over destijds, zoo 't fchijnt, hem, als
Herder , aangedane verongelijkingen en verdrukkingen ;
waarna hij, met bijzondere aanfpraken aan de vromen,
aan zijne ambtgenooten, leerlingen, ouden en jongen.,een
gemoedelijk affcheid neemt van de Gemeente.
Dit eerfte Deel handelt over het groote werk der Ver^
izoening, ten betooge van deszelfs Goddelijkheid van Gód
afgeleid, in twaalf Vertoogen, met bijvoeging van ver-,
fcheidene voordragten en'kundigheden, (trekkende ter dui-.
delijke bevatting Van de,wijze der uitvoering van hetzelve,
Zie hier den korten inhoud; „ 1. Uit het rijk der Godheid
en niet der wereldwijsheid, is alleen de kennisneming van
het groote werk van zondaars verlosfing uit'ellenden,
dood en verderf, af te leiden. 2. Eeuwige liefde is het
beginfel van Gods gérïgtshandel met Mesfia ziiri medgczel
en herder, ter zamcnbrenging van verftrooide fchapen, 3.
Het werk der verjósfingis zuiver goddelijk: gelijk het uit
eeuwige liefde door de Godheid ontworpen i s , zoo ftaat
het door een gemaakt verbond vast tusfchen'goddelijke
perfonen, qtn het langs' een rigterlijk pleitgeding, tot behoudenis van zondaren, onder het oog van hemel en aarde ter uitvoer te brengen. 4. De verdere'kennisneming
van de heerfchende karakters , zoo van betrekking als
ambtsbekleeding, waarbij Gods • eeuwige'Zoöri,'ingevolge
het goddelijk ontwerp', alleen gekend wordt' in de vjerfchaar des gerigts, als het juist bepaalde regtyaardig eri èenigst
waardigst voorwerp van 'het goddelijk ongenoegen om het
groote verlosfingswerfc te ftaveh^ eri dóór gerigté met ge^
regtigheid te bevestigen, 5. — "Verfchooh ó n s , L e z e r !
van verder affehiïjyèn; inderdaad gïj verliest 'er ijfêt
Veel bij,
'
Nu hebben wij n o g , in het tweede D e e l , eene hefchouwing te wachten yan het groote'jrórJt''der'yérfgsóng
door God in dé [panning der goddelijke vierfchaar zijtje?:
geftrengheid ter uitvoer gebragt, waarvoor' p o d s Zoon,
7
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Cods- regtvaardigheid, door eene borgtogtelijke , zoo lij"
dende als dadelijke gehoorzaamheid, zou volbrengen, ter
betooning, dat Hij zelf, hei verbond des volks zijnde, itict
Hem alle de goederen van liet genadeverbond zijnen volke
zou fchenken. Hiertoe had eene overeeriftemmende verbiridtcnis plaats tusichen de goddelijke en fnenfchelijke vierfcïiaar, waarbij, de tweede uitvoerde, Wat de eerfte beval.
Het derde'Deel zal het werk der Verlosfing door God
den Heiligen Geest aan het volk van Jezus borglijden
en gehoorzaamheid tot godzaligheid, zoo in 't algemeen
ter volmaking van zijn kerkgebouw op aarde, als in het
bijzonder aan het hart van een'iegelijk hunner toegepast,
voor den geest brengen.
't Zal onnoodig zijn voor Lezers van dit Maandwerk,
eÊn meer bijzonder uittrekfel mede te' deelen.
Als
men zich eenmaal zeker Godgeleerd ftelfel heeft eigen gemaakt , en dit, als. de alleen ware zaligmakende leer uitmakende , zich gewoon is voor te (lellen, en dan, op 't
voetfpoor van vele zoogenaamde Praktikalisteii, foortgelijk
Zamenftel van Beöefeningsleer, in wartaal en onzin ingekleed, als alleen den regten en veiligen weg naar den
Hemel aanwijzende, ontwijfelbaar heeft aangenomen, — dan
is 't niet vreemd, dat men, met zekere mate van -natuurlijke fchranderheid en andere bekwaamheden, die, door
helderder begrippen en gezond oordeel geleid, veel goeds
zouden kunnen ffichten, zijne krachten beproeft en oefent in zoodanige foort van werkzaamheid, waarmede de rustende Leeraar VAN SLIJPE zich onledig houdt, en waarvan hij, in dit W e r k , met zekere zelfvoldoening, de vrucht
aan zijne voormalige Gemeente mededeelt. Had tie goede
man' eenmaal in zijn leven eenen wegwijzer gehad , op
wien hij vertrouwen (telde, die hem 't willekeurige van
zoo vele door hem goedgekeurde en overgenomene bijvoegfelen , en, wij durven het zeggen, verbasteringen
der eenvoudige, van zoo Vele nietsbeduidende fpitsvondigheden verre verwijderde Bijbelleer tot overtuiging had
aangewezen, hoe veel goeds en voortreffelijks zouden wij
welligt dan niet van 's mans warmen ijver en veeljarige
ondervinding ongekunfteld zien in 't licht verfchijnenl
Wij willen daarmede niet zeggen, dat er ook in dit Boekdeel volftrekt niets is aan te treffen, dat onze goedkeuring wegdraagt, en waardoor bij hun , die 't met den
Schrijver in 't leerftellige eens zijn, nuttige (lichting zou
kunnen bevorderd worden, en dat wij ook in de volgende
Dee-
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T>eelen niets goeds venvachten. Maar de Eerw. Grijsaard
houde het ons ten goede, dat w i j , behalve den oudragelijken ftijl, alles te veel doormengd vinden met nuttelooze
twistvragen en fchoolfche uitvindfelen, die_ kwalijk pasfen
bij de eenvoudige grondleer van het Christendom, e n ,
onzés inziens, moeten gerangfchikt worden onder die foort
van toevoegfelen, door den Apostel Paulus ergens hooi,
firoo en floppelen genoemd, en waarvan hij verzekert, dat
het de vuurproef niet zal kunnen doorftaan.

Korte Schets van de Belijdenis der Hervormde Kerk, ge~
grond in de Leere der H. Schrift, overeenkomende mep
de Formulieren van Eenigheid, enz. enz. Door w . W I T MONDT , Krankbezoeker.
Te rfmfterdam, bij W . Brave
enH. Vermandel. 1809. In gr. 8ro. Villen 128 hl.

W

IJNAND wiTMONDT, voorheen als Catechifeermeéster gebruikt bij de Kweekfchool voor de Zeevaart te
Amfterdam, zegt ons in de Voorrede, dat hij, met goed
keuring van Heeren Kommisfarisfen , en wel bijzonder
van een derzelven , wijlen Mr. M . R O M S W I N K E L , in dit
werk bezig zijnde, werd aangezocht, om , ten nutte van
de Kweekelingen, eene korte fchets te vervaardigen van
die waarheden, die in de Hervormde Kerk geloofd, ert
waarin zij onderwezen worden, om voor dezelven vervol
gens, na gedane belijdenis , in den Zeedienst gebruikt
wordende, te kunnen dienen ter herinnering van 't aange
leerde , 't welk zij beloofd hadden te zullen betrachten;
en dat , offchoon hij daar niet langer onderwijs geeft,
echter dit alzoo ontftaan werkje het licht ziet, om te vol
doen aan de begeerte zoo van hun, die hij geleerd heeft,
als die hij nog leert.
Er zullen in ons Land, ook wel te Amfterdam, vele
Catechifeermeesters gevonden worden, die niet in ftaat
zijn zoodanig opftel zamen te brengen, waaraan menden,
lof van geleidelijke orde en duidelijkheid niet kan Weige
ren. Verre Van befmet te zijn met nieuwmodifche denk
beelden , houdt Broeder WITMONDT getrouw vast aan alle
de karakteriftieke leerbegrippen van 't Hervormd Kerkgenootfchap, en aan dien ouderwetfchen leertrant, die.
pok nog door een aantal Predikanten goedgekeurd en ge
volgd w o r d t , even alsof nog' door niemand 't Gerefprmeer-
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tóeerde leefftelfel meer bijbelsch, eri met meer' fmaak en oor*
deel, was behandeld. Die zich daarmede kunnen të vrede' Hellen, en al wat men hun in dief Voege als bijbtlfche
waarheid leert befchouwen laten welgevallen, zullen
zich van dit handboekje met genoegen bedienen, en er den'
welmeenendert man voor danken.

De

Geneeskunde bp hare wegen tot zekerheid, of de Theo*
ri'èn, Stelfels en Geneeswijzen der Artfen, federt den leeftijd van HIP'POCRATES tot in onze dagen; door den Hoogleeraar A . F . H E C K É R . Naar dei} derden verbeterden
Druk uit het Hoogduitsch , door r. V A N DER D R E G GEN , Cz. Med. Doëor te Amfterdam» Te Haarlem, bij
F . Bohn. 1809. In gr-. 8vo. 350 BI.
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angenaam is het voor den Recenfent, wanneer hij zoodanige gefchriftén, offchoon zij dan ook vertalingen
z i j n , ter beoordeeling in handen krijgt, waaraan hij de
bïllijkftè loffpraak moet geven; vooral dan, wanneer zij
dermate in zijnen geest gefchreven zijn, dat hij ze geen 00gëhblïk , als 't ware, uit zijne handen leggen kan. Iri
züik een geval bevond zich ook de R e e . , toen hij de hier
$h*geKöndigde Vertaling van een hém in het oorfpronkelij*
ié;" bekend belangrijk werkje, als dit van HECKER over
dë Thevtïën, Stelfels en Geneeswijzen, in handen nam. Iri
den jongstverloopenen tijd is e r , behalve het fraaije en te
ïegt door den Vertaler volledig verklaarde werk van den
geleerden KURT SPRENGEL , die eene zamenhangende geichiedënïs van de lotgevallen eri verwisfelingen der Geneeskunde met derzelver oorzaken en gevolgen, afgeleid uit de
gefchïedenis der befchaving Van den menfchelijken geest *
geleverd heeft, niets in het licht verfchenen, dat zoo be*
knopt als toereikend de grondtrekken der Theoriën, Stelfels
en Geneeswijzen, met derzelver invloed op de kunst eit
betrekking op de ondervinding, openlegt, en juist daardoor
onmisbaar wordt voor hem, die geen Vreemdeling i n d e
gëfchiedenis der Geneeskunde blijven, noch zich aan eene)
billijke bëfpotting blootftellen w i l , wanneer hij, zoo als
velen zich veroorloven, een beflisfend oordeel over Ge-»
neeskundigë, oude zoo wel als nieuwe Theoriën, velt *
friet, welker* grondtrekken hij naauwelijks, dan bij naam",
bekend is.
1
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Na kórtelijk den oorfprong der Geneeskunde, hét ontftaan der Geneeskundige Theoriën eft Stelfels, derzelver
verfcheidenneïd opgegeven,en de yraajg'afgaande die 'verfcheidenheid in de leere der Artfen zelve allezins juist beantwoord te hebben, dat dezelve, behalve ih hare algemeene
twisten, in de veranderlijkheid der beetfchendé wijsbegeerte, en dè onvolkomene inzigten in dè leere der natuur, aaïi het'gebrek van een opperst algemeen geldend
beginfel der Geneeskunde moet worden toegeiehreven ,
waaruit niet Hechts- de verfchijnfelen der levende bewerktuiging, zoo wel iri den gezonden als zieken ftaat, kunnen
afgeleid, maar waarnaar tevens de mógelijkheid ter onderhouding der gezondheid en iedere genezing der Ziekten niet
alleen noodzakelijk verzekerd is, maar ook grondig ingezien
kan worden, en waaruit andere bijzondere beginfelen even
zoo ontwijfelbaar en bij noodzakelijke gevolgtrekking kunnen afgeleid worden , zoódat degeheelé geneeskundige theorie
eenheid en volkomenheid bevatte, bepaalt de Schrijver zijn
onderzoek 1 ° . tot' de. behandeling der Ziekten in de vroegfte tijden vóór IIIPPOCRATES ; I P . tot het Stelfel zeil?
van H I P P O C R A T E S ; I I P . tot de Dogmatici n£ dezen grooten Man; I V , tot de Empirici; V . tot de Methodiei;
V I . het Stelfel van G A L E N U S ; V I P . van P A R A C Ë L S Ü S J V Ï Ï P . van H E L M O N T ; I X . van S Y E V I Ü S - ; , - X ° . de Leetf
van H A R V E Y wegens den' omloop des blóeds ende Theories
der Iatromathetnatici; X P . SYDENHAM'S Leere - X I I . dié
1
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van B O E R H A V E ; X I I P . Van F R È D E R I K H O F T M A N N ; X I V ° .
van S T A H Ï . ; X V ° . tot het onderzoek van den'invloed vati

het Stelfel van HALLER op de Geneeskunde; X V P . tot
het Stelfel van" CHR. L O D E W . HOEFMANN; X V I P . tot'dat
van cuLLE^f; XVIÏÏ®. dé Leer van S T O L L , de zoogenaamde Gastrifche Theorie; X I X * . dé Theorie der Verftoppingen, KAEMPF*'S L e e r ; X X . de nïeuwfte Scheikundige Theoriën; X X P . het Stelfel van BROWN ; X X I P . de
Theorie der Opwekbaarheid; X X I I I . - de Leer Van D A R W I N , eri eindelijk X X I V ° . tot de op hoogere beginfelen
der bovenzinnelijke Wijsbegeerte, brjzondér op de befpiegelingen dei* Natuur-wijsbegeerte gebouwde Geneeskundige Theoriën; waaruit hij dan, als bij gevolgtrekking»
het belluït opmaakt, wat wij iri het flreven naar volkomenheid eri zekerheid der Geneeskunde te doen en te laten
0

0
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hebben, wanneer hetzelve der kunst van den Arts waap«
lijk- bevorderlijkzijn zal.

Rijke voorraadvoorzeker van de verfchiMeiidft^oÉieiw
wer»
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werpen, die , op derzelver enkele mededeeling, den lecslust der leerlingen en de zucht tot onderzoek van geoe
fende Geneeskundigen moeten opwekken. Alles is op eene
zoo.bondige wijze, zoojuist,zoo rondborftig, en zoo on
partijdig tevens gefchreven, dat zelfs z i j , die hier of daar
niet volkomen met den Schrijver kunnen inftemmen, zul
len moeten erkennen-, dat hij hen ter overreding als ge
drongen heeft.. Het geheel is nog vermeerderd met een
Catalogus, zeer juist door dén Vertaler bijcengebragt, en
daarin van de fchikking des Schrijvers afwijkende, zoodani
ge gefchriften- en wel de beste opgevende, welke omtrent
de "Theoriën en, Stelfels der Geneeskunde verdienen ge
raadpleegd te worden.
Hier en daar zijn door den Schrijver en den Vertaler,
offchoon zulks door hen verzwegen wordt, aanteekeningen gevoegd, die kenmerken dragen, zoo wel van bet
juist oordeel des • eerften, als van de zucht, voor wetenfchappelijke kennis van den laatften. De Vertaler ver
dient , bij zijne reeds meerdere openbare pogingen ter uit
breiding van den luister der Geneeskunde, alle aanmoedi
ging ; en. het verheugt Ree. te zien, dat dit werkje van
den verdienftelijken HECKER een' Vertaler vond, die
hetzelve tot eer ftrekt , en zijne taak in een zoo
moeijelijk onderwerp , waarvan hij tevens wel door
drongen fchijnt te zijn , loffelijk volvoerd heeft. • T o t
eene proeve van de behandeling des Schrijvers en der
vertaling tevens, deelen wij het oordeel, dat op bladz.
E6O aangaande de Natuur-wijsbegeerte geveld wordt,
mede. „ Uit al het gezegde blijkt reeds het oordeel, dat
„ met bétrekking tot de Geneeskunde, (omtrent de be„ fpiegelende Natuurkunde en van de Natuur-wijsgeerige.
„ onderzoekingen van S C H E L L I N G , omtrent de levende
„ bewerktuiging,) moet geveld worden.
De poging,
„ om alle wezenlijkheid in de juiste bepaling van tegen„ wetten van het voor- en onderwerpelijke te zoeken, en
„ daarnaar het wetenfchappelijke van alle menfchelijke ken„ nis te bepalen, heeft geheelenal tot fcherpzinnige be„ fpiegelingen gevoerd, en het vastgeftelde'hoogde •punt
„ aller wetenfchappelijkheid, de mogelijke rangfehikking
„ van zuivere zamenvoeging van het voor- en onderwerj , pelijke in bewustheid, kan geheelenal voor de Geneeskunde vruchtbaar^ worden, wanneer het verftand- daar„ mede niet naar willekeur handelt, en wanneer hetzelve
ja, altvjd de ondervinding als de onmiskenbare vuurproef

'si er-

t)E

GENEESKUNDE OP HARE W E G E N T O T . Z E K E R H E I D .

If

5,
„
„
„
„
„
„
,,
„
„
„
„
„
,,

erkent, waardoor hare bepaalde Hellingen eerst in de
beoefenende wereld moeten overgaan. Ook heeft SCHELLING daarin het beginfel van alle Geneeskunde zeer
juist bepaald, dat de prikkelbaarheid het eenige middellid i s , waardoor op de bewerktuiging algemeen kan ge-werkt worden, en waarop dus alle uitwendige krachten gerigt moeten zijn. Dit is juist het beginiel, wafïnaar w i j , op het tegenwoordige (landpunt van onze,
wetenfehap, de Opwekkings-theorie bearbeiden, hetgeen
de befpiegelende Natuurkunde echter zich niet aanmatigen vermag ontdekt te hebben, omdat het, ten minde
^edert den tijd van FR. HOFFMANN , opgerigt is. Wanneer echter SCHELLING de hoogde of de eerde wet der
Natuur alleen door befpiegelhïg bepaalt; wanneer h i j ,
volgens loutere befpiegeling, het licht, de eleclriciteit,
„ het . m a g n e t i s m u s d e zuur-, kool-, ftik- en water„ dofFen te voorbarig de bedemde rollen aanwijst, welke
„ zij in de bewerktuigde Natuur fpelén moeten; wanneer
„ zijne fchool alles op den fcheikundigerf voortgang in de
„ Natuur brengt, dien geen mensch tot op ditVogeriba'k
„ kent; wanneer hij de groe'rjing tot eenen bedendigen
„ ontkalkings-, de verdierlijking (Animalifatie) tot eenen
verkalkings-voortgang maakt; wanneer h i j , zonder
„ verdere omdandigheden, de zuurdof tot beginfel der
, , prikkelbaarheid aanneemt, de ziekten uit derzelver over„ vloed en gebrek afleidt, eri nu van zijne onttrekking,
„ dan van zijne vergoeding alle genezing verwacht; wan„ neer hij dit alles in eene geheele rij van dergelijke dellingen in zijne taal met eene beflisfende zekerheid voor„ draagt, dan voert hij ons openlijk van zijn hoog dand„ p u n t tot de retorten en fmeltkroezen terug, waaruit de
i, Scheikundige Geneeskunde der zeventiende Eeuw te
, , voorfchijn trad, en de glans van zijn hoogst dandpunt
, , wordt met eenen nevel omgeven, dien diakStifche kunst, , en fchimpwoorden nimmer kunnen doen vervliegen !
„ Moet dan eene Theorie der Geneeskunde eeuwig daarheen dreven, dat zij eene bovennatuurkundige Theorie
„ wordt ? Is dan de vergiftige (lang in de Wijsbegeerte,
„ welke ons altijd met den laatden grónd der dingen be, driegt, zoo moeijelijk te vermijden? Vindt dan een G e neeskundig Stelfel daarin niet zijne mogeliikde volkomenheid, wanneer alle voorhanden zijnde daadzaken ih
, , derzelver behoorlijken zamenhang gebragt, op algemee„ ne regelen terug gevoerd, en alle verfchijnfelen op hun»
?
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ne regte plaats gefield zijn ? Is daartoe de betrekking
tusfchen het folidum vivum en de menigvuldige invloeden op hetzelve, zoo verre het ons Empirisch bekend kan worden, niet een toereikend beginfel? Moet
dan dit, tot praciisch gebruik beftemde beginfel, de
hoogfte eenheid der Natuur verkrijgen? Moet deze hoog(te eenheid der Natuur op een veel hooger (landpunt
gelegen zijn , dan op dat, wat zelfs onze bovcnzinnelijkfte bovenzinnelijke Wijsgeeren beklommen heb-

Brieven over Polen, Oostenrijk, Saxen, B eijeren, It alien ^
Eirurien ^den Kerkelijken Staat en Napels, gefchreven op
eene- Reize , gedurende de jaren 1807 en 1808 , aan
de Gravinne C O N S T A N T L Y V A N s . . . , door 'M. T . V A N
V K L A N S K I , Regerings - raad des Konings van Pruisfen.
Naar het Hoogduitsch* Ifte Deel. Met Platen. Tc
Haarlem, bij F. Bohn. 1809,. In gr. 8vo. 438 BI. •
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at Reizigers door het Vasteland van Europa, die hun
ne ontmoetingen en waarnemingen der wereld in drufo
mededeelen, zorge dragen om op den Titel vermelding te
doen van het Jaar of de Jaren, waarin deze hun bejegend
gene door hen gedaan zijn, is te dezen tijde noodzakelijker
dan immer. De Krijg, die nog onlangs, voor geen ge
ring gedeelte, in die Gewesten, zijne bloedige rolle fpeeld e , met de gevolgen daaraan verknocht, brengt zoo plotfelinge veranderingen voort, dat de jongfte Piaatsbefchrijvingen fomtijds onder de oude moeten gerangfchikt wor
den. Van hoe late Jaarteekening de Brieven, w e l 
ke wij hier aankundigen, ook mogen w e z e n , heeft een en
ander der opgemelde Landen, in den Oorlog, ten jongftea
jare op Duitfchen bodem gevoerd en geëindigd, verande
ringen ondergaan, die in de kort aanftaande toekomst ver
holen waren. Z u l k s , echter, neemt de belangrijkheid dier
Berigten, indien zij anders wél.gefield zijn, niet w e g ; ja
men zal de wenken, in dien korten tusfchenftond gegeven
bij wijlen dierbaar moeten achten, als»iets aanduidende,
't geen, door het fchielijk vervliegen, anderzins onopge
merkt zou zijn gebleven. De Vertaling werd gedurende
den laatften Oorlog vervaardigd,ea heeft, zoo wel ais het
Werk
y

r

y

£ . T . V A N U K L A N S K I , E R I É V E N OVER P O L E N , E N 2 .

IQ

W e r k , ons bevallen. Ons verflag zal er van ten blljbe
(trekken.
Aan .eene Hechts zeventienjarige Gravinne rigt UKLANSKI zijne Brieven. Gaarne zond hij , na den flag van
Pntisfisch Eylau, de Stad IVarfchauiv verlaten en de
wijk'naar het ftedeke Karczev/, 'm het Oostenrijksch ge.*»
bied, genomen hebbende, te midden zijner ongelukkige
lotgevallen de Brieven aan zijne beste Vriendin;
gen
Dagverhaal, waarin z i j , " gelijk UKLANSKI zich uitdrukt,
„ alles zal opgeteekend vinden, wat hij gezien, wat \%
„ gevoeld heeft. Iedere bladzijde zal u zeggen, dat .gij
„ onvergetelijk, in mijn hart geprent zijt, en dat ik 'op'
„ d e n fchuimenden Oceaan en- op den top van den roo„ kenden Vefuvius, zoo wel als in het welriekend Oranje„ bosch, mét even veel warmte en gelijke aandoening aaii
u gedacht hebbe." In.eenen anderen Brief komen onS
de trekken voor van de ongunffige omflandigheden, Waarin de Regeringsraad zich door het lot des krijgs en de
trouweloosheid' zijner, zaakbezorge'rcn gabragt vond, en teffens van de verpïigting , welke -hij aan,de Gravinne .CONS T A N T I A VAN, s . . . en derzelver Familie had. Zijne flaatsvervvisfeling befchrijft hij, ergens geen ander rijtuig kunnende krijgen dan^eene kar met één paard eens vleeschhouwers, die zijn voerman werd: „ N o g maar zes weken
„ geleden reed ik in eene prachtige koets, met vier moe„ dige rpsfen en verzeld van drie bedienden, en thans al„ leen J u eene kar, door een ouden knol voortgeileept,
terwijl mijn geheele garderobe in mijnen mantelzak ge„ wikkeld w a s . " —^ Dan hij reist niet altops pp die bekrompene wijze, als in Polen op dat oogenblik.
Polen, het eerst doortrokken g e w e s t , ontmoet in de
vier eerfte Brieven eene allerongunftigfte befchrijving.
Morfigheid, Armoede, Verkwisting, Dronkenfchap, Luiheid en Bedrog fpelende hoofdrolieii in het Lapd'der Regeringloosheid, Adem haalt men>te Cracaii, hij de Poolfche
Rijksverdeeling ten jare 1 7 7 2 , aan het Huis van Oostenrijk
gekomen; • welke Stad en omliggend land bij die verandering van Heer veel won. ,, De Regeringloosheid," dus
drukt hij zich .uit, „ w e l k e in Polen haren ij?eren fchepter
.zwaaide; de trouwelppsheid zijner eigene Grooten, die
3 , het land én de kroon .aan den meestbiedenden verkpchten, of zich door vreemde Mogendheden lieten bezpl„ digen, om verraders van hun Vaderland te worden, r—
„ dit een: en^rider onderdrukte de zucht voorfraaije letB a
„te-
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teren, kunlten e« wetenfchappen, en ftelde aan de Verbetering van liet huishoudelijk beduur onoverkomelijke
, , hinderpalen in den w e g . " Dit zegt de Reiziger niet,
maar brengt de bewijsdukken bij.
Hoe groot was dus de verandering, welke hem ontmoet
te op de grenzen van Oostenrijksch Sikzien, waar de Erflanien van dat Rijk eenen aanvang nemen, en men tevens
*en; zoo bevallige als aangename landftreek befchouwt,
waarin de welvaart reeds lints eeuwen bloeide, en door
eiken nieuwen beftuurder vermeerderd werd. „ Sedert zes
maanden," fchrijft onze Reiziger, „ werd ik door onj , telbare Legerbenden omringd, en zag niets anders dau
fhaphanen en gelehut van allerlei aard, door de boos^, heid der meni'chen uitgedacht om elkander te vermoorj , den. Van Pofen tot Warfchauw waren alle herbergen
j , verlaten, de venders in dezelve aan (lukken geflagen,
, en de deuren uitgehouwen en verbrand. In verfcheide, ne dorpen zag men geen landman meer: zij waren uit
, hunne woningen verdreven; de foldaten hielden er huis
, op hunne manier. De koornakkers waren onkenbaar,
,, geheel vertrapt, aan den gewonen rijweg gelijk; de fchut»
tingen waren overal om vergerukt, de heggen langsde tuinen tot den grond toe afgehouwen, de vruchtboomen
ter neder geveld, en door den woesten krijgsman ten
j , vure gedoemd. Thans, echter, bevind ik mij in een
bloeijehd land, waar de lieve Vrede allerwegen harea
weldadigen invloed vertoonde, en waaraan het tegenwoordige jaargetijde, bij de herleving der natuur, vernieuwde fchoonheden bijzette." — Verrukking en vol
doening vergezelden hem op zijne reis naar Weenen.
Deze Hoofdftad wordt in een aantal Brieven befchreven.
Wat hij daar bezigtigde en genoot, vermogen wij niet op
te tellen. UKLANSKI bezit de gave, om zijne waarnemin
gen fraai uiteen te zetten. Alleen hebben wij eene algemeene aanmerking, dat hij, in de vermelding van eemge
ftukken der beeldende kunften, wat wijdloopig i s : fomtijds
is zijne befchrijving vrij warm en levendig, en alleen i«
Brieven aan eene jonge Gravinne te verfchoonen, wanneer
men deze als eene Kunstvriendin befchouwt.
Van de aangename befchouwing der voorwerpen van
Natuur en Kunst gaat hij, om ons van 's Mans eigene
eenigzins zwellende woorden te bedienen, ,, tot die ver„ fchrikkelijke werktuigen over , waaraan de donkere
, > EREBUS j een zoon varr den flijkerigen Chaos en da
t >
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„ N a c h t , öp den oever van de vlammende Phhgeton,
„ het aanwezen gaf, en die den affchuwelijken Monnik
scHWARZ tot een werktuig van zijne helfche konst uitkipte. Ik bedoel de moordende Krijgs-wapenen, de
„ Kanonnen, Springbusfen,Haubitzen, Bomketels,Veld„ flangen ,Grenaten, Kartetfchen, en welke namen zij ookmeer van den Vorst der Duisternis mogen ontvangen
„ hebben. Zij worden in twee Tuighuizen bewaard,
„ waarvan hst een aan de Burgerij, het ander aan den
Keizer toebehoort. Het eerfte werd, als een afzonderlijk eigendom, door de Franfchen geëerbiedigd, en
het laatfte geledigd; doch hetzelve is thans weder aan„ gevuld. Dag en nacht wordt er in de Gefchutgieterij
„ gearbeid, en de artillerij bevindt zich wederom in een
, , geduchteri ftaat." — Dit breeder befchreven hebbende,
gewaagt hij van een Krijgs-klavier, 't geen, wanneer het
befpeeld wordt , een allerverfchrikkelijkst geluid geeft.
„ Het bèftaat uit eenige honderd 'pistool -loopen, die even
», als klavier - tagenten of wippertjes over elkander ge„ legd zijn, en waarvan de zinkgaten door middel van een
„ kruidkoker met elkander gemeenfchap hebben, zoodat
„ zich uit deze vuurmonden op éénmaal de verfchrikke»'Ujkfte fonnate laat hooren. Ondertusfchen kan dit moorddadig krijgstuig flechts eene enkele maal, en gewoonlijk
3 , als het mes op de keel ftaat, dat i s , wanneer de vijand
y, in de vesting, in zamengepaktc hoopen, de poort in„ dringt, gebruikt worden; doch dan ook moet het eene
bloedige, echter doorgaans ontijdige uitwerking hebben."
T e Weenen genoot UKLANSKI veel genoegen bij aanzienlijke Familien.; op een Buitengoed trof hij Pruisfeit
aan; dier verkeering ftrekte tot vermeerdering van zijn genoegen. Van dag tot dag werd Weenen hem dierbaarder.
Het onthaal , daar genoten , maakt zulks duidelijk; ten
Hot merkt hij o p : „ Befcheidenheid is eene der grootfte
„ deugden van Weenen s bcwoneren; het is mij meermaal
„ gebeurd , dat ik Vorften, Gezanten en Veldheeren,
„ zonder ftar of ordens-band, in burgerlijke kleeding op
„ den weg ontmoette; en komt men in den fchouwburg ,
„ dan ziet men links en regts, op de ftaanplaats, den
„ Graaf, Veldheer of Voorzitter der Regering, zonder
„ de geringfte teekenen van onderfcheiding, en zonder
dat zij zich iets op hunnen meer verheven rang laten
, voorftaan. In andere landen befpeurt men de belagche„ lijke zucht, o m , pp publieke plaatfen, met monterinB 3
» gea
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„ gen en ordens - teekenen te pronken; doch hier "is het
geheel omgekeerd. De verdiende gaat in het kleed der
ingetogenheid , en de rok maakt hier geenszins den
f, man."
Het Schouwtooneel en de Toonkunst te Weenen ontvangen eene zeer guriftige befchrijving. Dan Iaat hij er op
volgen: „ Het flechtfte tooneel is in de Leopoldftad';
, dié van Weenen zelve noemen het fpotswijze het Kaspertfe, fchoon zij er echter in 't algemeen op verzot zijn.
Ik ben Hechts ééns in dezen Schouwburg geweest —j , doch in weerwil van alle _ mijne poging om. ernftig te
blijven, konde ik mij over de zotternijen, die ik hier
j , - zag en hoorde, van lagchen niet weerhouden. - De
3, vermomde TÈLEMACHUS was de held, welke juist dien
3, avond het publiek moest vermaken; doch dit edel ka3> rakter werd hier op de belagchelijkfte wijze verminkt, en
3> voer de kweekeling van IYIINERVA eindelijk op eenen os
3, ten hemel; VENUS bond'hare kous o p ; MENTOR was
9, een lompe boer, CALYPSO eene ligtekooi, en hare Nim3, fen waren ganzen. Het regende hammen uit den hemei, en Ibortgelijke gekke kluchten meer." — De verzotheid der Weeners op dit flag van fpelen verraadt een
Hechten fmaak; doch die is elders te dezen opzigte, ook
in ons Vaderland, te vinden.
Met genoegen zal de Lezer den Reiziger vergezellen,
daar hij, voor eene poos Weenen verlatende, Laxenburg ,
's Keizers Sansfouci, bezoekt, zich naar Baden vervoegt,
eene- levendige befchrijving van dit woelig Stadje en deszelfs baden geeft, en het Riddermatig Landgoed Schö'nau
van den Baron VAN ERAUN; bezigtigt; de befchrijving van
Sctönbrunn en Dornhcch hcfuden den leeslust gaande , met
de aldaar vermelde ontmoetingen op die Vorftelijke Lustplaatfen , die tevens uitfparmingsplaatfen zijn der Inwoneren van Weenen , wegens welken de Schrijver uitroept :
„ Welk. een gélukkig Volk! Het leeft, het geniet, het
„ verheugt zich over den dag van heden, zonder zich
„ over dien van morgen te bekommeren; het fpeelt, danst
en lagcht, doch drijft nooit den fpot met de gebreken
van vreemden; het redenkavelt over duizend zaken,
„ maar lastert zijnen naasten niet."
In het kabinet van M U L L E R zag hij, te Weenen weder*
gekeerd , de Afbeeldfels van vele Vorftelijke Perfonen.
F R E D E R I K D E N GROOTEN daar aantreffende, kwamen hemde tranen in de oogen, als hij voor dien grooten Man
ftond;
3
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ftond; hij zei overluid:",, ó ! Waart gij bij ons, wij zou.,, den-niet.zoo onuitfprekelijk rampzalig w e z e n ! " — De
Vrede te Tiljit getroffen , van welken hij op dit tijdftip
fcundfehap kreeg, floeg zijne verwachtingen, ten aanzien
van den ftaat zijner middelen , te eenemaal den bodem in.
De reis naar Praag verfchaft U K L A N S K I gelegenheid om
iets over de Bohemers te melden, die Stad te befchrijven,
en het daar geziene op te geven. — Een togt naar Tbpiitz gaf hem genoegen, alsmede het verblijf aan die Bad-plaatSf 't welk gelegenheid fchenkt tot het verhaal eeniger
verlustigende gevalletjes; terwijl hij er ook de Tinmijnen
bezocht..
Naar Dresden gereisd, roept hij, daar gekomen, uit:
Welk een onderfcheid tusfchen Weenen en Dresden l
„ Hoe edelmoedig, hoe gastvrij is men daar, in vergelijking van hier, waar men tot het geringde toe karig en
zoo fiijf in manieren en pligtplegingen i s , dat men zich
verheugt , als men er weder van ontflagen Wordt.
„ Neen , nooit wil ik in Dresden wonen; indien ik hier
den Vrijheer VAN EROKHAUSEN niet had ontmoet, zou
ik er mij geen vier-en-twintig uren hebben ppgehou, , den." Zijn verblijf deed hem het Kabinet Schilderijen
bezoeken, waar hij klaagt over de laagheid, dat men,
daar de bezolding zoo flecht i s , den Opziener twee dukaten en den Qppasfer twee guldens betalen moet. — Het
Hof is aan ftijve oude gewoonten gehecht, en het fchijnt
o f de Stad geheel dit voorbeeld volgt. — Een ongunftig
berigt wegens den ftaat zijner zaken heeft te dier Stede
misfehien invloed op zijne oordeelvelling gehad. D a n ,
•zóodra hij Dresden verlaten had, was hjj weder i n zijne
vorige luim.
Hij befchrijft het Land van Beijeren als eert
lusthof. «— Neurenhurg fchonk hem eenige voldoening.
Minder vond hij die tè Augsburg. — Munchen houdt
den Reiziger langer o p ; en zal men de veelvuldige narigten vandaar met genoegen doorbladeren. Bijzonder is het
berigt wegens den wiskundigen werktuigmaker REICIIENBACH.

Kort is onze Reiziger over Tyrol; doch niet weinig verïustigends laat zich daar lezen. jVeel wordt-thans van het
Tyrolfche gebergte gefproken; hij vermeldt er dit van:
Op den 27ften van Herfstmaand was het gebergte reeds
met fneeuw bedekt, en het was zo» koud, dat ik mij
B 4
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in mijnen mantel wikkelen moest. — Het gebergte,
waardoor JOSEPH DE II een weg bruikbaar heeft doen
„ maken, levert in deze landftreek een treffend gezigt
op. Nu ziet men naakte, tot de wolken rijzende rotfen,
„ waarbij zich de grootfte kerktoren als een kaartenhuisje
vertoont; dan bergen, die door pijn- en denne-boomen omgeven zijn, en boven op dezelven eene kale,
, , met fneeuw bedekte, klip, in de gedaante van een
koepel, hetwelk aan 't geheel het zonderlingftc aan, , zien geeft. Dikwerf zijn de fneeuwbergen met eenen
„ witten nevel bedekt, zoodat zij den beperkten<sgezigt, , einder volkomen verduisteren, en men niet ondfcrfcheiden kan, waar hunne toppen eindigen en de dampkring
„ begint.
Italien intredende, is des Reizigers aanhef: „ Men kan
van Italien— hoe tegenltrijdig zulks ook moge fchijnen —
„ naar waarheid zeggen, dat het een Paradijs i s , hetwelk door bedelaars bewoond wordt. De lüchtftreek
is er zoo zacht, alsof eene altoosdurende lente hier
,, haren zetel gevestigd had,en het gras zoo groen,alsof
, , het onmiddellijk uit het aardrijk gefproten w a s ; terwijl
het frisfche loof eene aangename koelte door de digt
„ belommerde bosfehen verfpreidt.
Zoo lang men in de
„ open lucht blijft, ademt men niets dan leven en gevoel
, , in; maar wanneer men het oog op het huishoudelijk
beftuur der.menfchen flaat, dan moet men bekennen,
dat e r , buiten de Polakken, geen morfiger fchepfels op
aarde gevonden worden dan de Italianen." — Misfehien heelt de morlige ontmoeting in de eerftc Herberg
onzen Reiziger een hoogst ongunffig denkbeeld ingeboe
zemd, hetwelk eeni'gen invloed'op de verdere befchrijving
had. — Verona geviel hem niet. T e midden van het prach
tig Amphitheater zag hij de ellendigfte tooneelvertooning.
Veel uit het Mufeum is naar Parys gevoerd. ,, In de
, , zaal van de Philarmonifche Akademie ontmoet men een
, , zonderling Loterijfpel, waarmede deleden van dit geleerde Genootfchap den tijd doorbragten, in plaats van
bij drooge voorlezingen te'geeuwen. — Men moest bij
alle nieuwe Akademien van Wetenfchappen ook zon, , danig iets invoeren, opdat derzelver Leden, die ge*
, , woonlijk hunne jaarwedden in ledigheid verteren, iets
mogten te doen hebben."
T e dikwijls hebben wij ons hier en daar met den Reizi
ger
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ger opgehouden, om met "hem te Mantua, Modena en
Florence te vertoeven. — Het tweede en laatfte Deel, dat
reeds ter perfe is , zal ons gelegenheid verfchaffen,
om onszelven en onze Lezers te onderhouden met deze
uitlokkende Brieven.
•- ,

Reizen door een groot gedeelte van Zuid-Holland, gedaan
in de jaren 1807 en 1808 , door H . P O T T E R . Met Pla~
ten. Te Amjlerdam, bij C . L . Schleijer. In gr. Svo.
203 BI.
Nikolaas ontvingen wij dit
J Stukje van den Eerw. P O T T E R .
Wij hadden geenen lust akoos, den TVÏan, dien wij voorheen op onnauwkeurigheid in het befchrijven van den Vaderlandfchen grond betrapten ( * ) , andermaal bij deze zijne Herfstwandelingen, of Reizen , op het fpoor te volgen. De
vrolijkheid van den dag fcheen onze geftrengheid te lenigen, en, niet onbekend met den bevalligen fchrijftrant
van POTTER , beloofden wij ons een verlustigend onderhoud in fnipperuren , die w i j , na erniliger bezigheid,
zoo gaarne uitzuinigen. En waarlijk, zoet als de lekkernije i s , waarop zich het kind vergast, bevonden wij ook
onder het lezen de herinnering aan de vermakelijke oorden
van Rijn-, Amjlel- en Kennemerland, en van de welbeJkende merkwaardigheden, aldaar, en bij zijn vertrek uit
Vriesland, door onzen fchilderachtigen Schrijver waargenomen. De invlechting al verders van menigerlei keurige
overdenkingen, oudheid- en gefchiedkundige bijzonderheden, en uitmuntende dichtregelen, ongezocht doorgaans
uit onze beste werken te berde gebragt, flreelde niet weinig onzen fmaak. Wij meenen zelfs regt te hebben van
te zeggen, dat POTTER , in deze bijfieraden, (onzes inziens noodig , om Vadeiiandfche Reisbefchrijvingen belangrijk te maken voor deszelfs Inwoners) thans beter,
dan wel voorheen geflaagd i s ; waartoe misfehien de meerdere aangelegenheid der plaatfen, nu van hem bezocht,
gelukkig medewerkte. Hoe het zij, onzen Landgenooten,
die de reeds aangeduide oorden dikwerf te achteloos doorkrui(*") Zie onze Lett, voor 1809. hl. 288—295.
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kruifen,of zeldzamer, en met geene genoegzame ervarenis
van het merkwaardige, derwaarts henen reizen, prijzen wij
volmondig dit Werkje van P O T T E R , als een Vademecum ,
of Reisboek, aan. Wij zullen evenwel ons thans niet zetten
om van deszelfs inhoud nadere aanwijzing te doen, veel
minder pogen een uittrekfel te geven van dit opftel, rijk
als het is in verfcheidenheid van doffe. Des begeerigen
toch mogen hieromtrent voldoening zoeken, in de lijst
wegens den Inhoud na te gaan, door. den Schrijver aan
het hoofd geplaatst. Hier en daar, dit ontveinzen wij
«iet, vonden wij wel weder eene omiaauwkeurigheid van
bewerking. D a n , wij willen daarop niet ftiïftaan; maar
liever, ten einde onze Lezers het ongegrond vermoeden te
benemen, of wij misfehien dit St. Nikolaas voor louter
fmakelijk fchuim hielden, waarin geene kracht of voedfel
i s , tot een proefje van P O T T E R ' S onderhoudenden fehrijftrant, hun zijne volgende waarneming mededeelen, gemaakt onder het afvaren met de fchuit van Haarlem naar
Leiden (bL 48-50.) „ Eij elke groote of kleene buitenplaats , die mij in het oog viel, kon ik niet nalaten de(h)
zoogenaamde(n) Engelfchen (maak op te merken, die tot
in het belagchelijke ;gedreven wordt, daar men rijkelijk
vruchtdragende boomgaarden uitroeit, om plaats voor een
nietsgevend Engelsch tuintje te maken; en zoo veel te
befpottelijker wordt deze gewoonte, uit zucht tot navolging geboren, wanneer men w e e t , dat hetgeen men hier
Engelsch gelieft te noemen, in de daad niets van het Engelfche heeft: het is er verre vandaan, dat de Burgertuinen in Engeland zulk eenen kronkelenden aanleg hebben , flingerende tusfehen zoogenaamde opgeworpene
bergen en uitgegravene beken, welke laaide vooral, in
vele gedeelten van dat land, zeer flecht zouden flagen: —
vierkante perken, voor het telen van groenten gefchikt,
langs welken regte, met graszoden in het middelde gedeelte belegde paden, ter wederzijde verfierd met bloembedden , op welke hoog of halfftamde vruchtboomen op
gepaste afdanden van elkander ^ ook wel een fraai flruikgewas of fierlijk gekroonde Sijringeboom tusfehenbeide,
het vöornaamde gedeelte der tuinen uitmaken. — Het zijn
geenszins de gronden tot nuttige einden bedemd, maar
enkel tot dat gebruik ongefehikte, overtollige of dergelijke
bijzondere plekjes, die tot zulk een kronkelenden aanleg,
en dan nog enkel maar voor bloemen en bloemdragend
ftruikgewas, gebruikt worden. — Wat voor het overi-
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ge de groote en aanzienlijke buitenplaatfen aangaat, ook
dezer aanleg is niet zoo Engelsen als men hier veelal
"wel gelooft; het zijn flechts de zoogenaamde Cottages
of Hutten, in Engeland, die met de(n) hier in gebruik
zijnde aanleg eenige overeenkomst hebben: — niet zelden ziet men, hier, de kronkelpaden, met bloem- en ftruikgewas en boschjes verfierd , reeds bij de deur der w o ning beginnen, daar intusfehen de Engelfche buitenplaatfen geheel vrij op eenen groenen grond, het zij dan
op eene vlakte, of op het hangen van eenen heuvel liggende, een onbelemmerd uitzigt hebben over een Park
zoo verbazend uitgeftrekt , dat wij er ons hier niet w e l
een juist denkbeeld van kunnen vormen , en hetwelk
weiden voor talrijke kudden groot en klein V e e , koornveldeh , ja geheele natuurlijke bergen en bosfehen in
zich befluit. — Hadden vele(n) van die planmakers en
raadgevers eens in dat land rondgekeken , zij zouden
het verbazend onderfcheid tusfehen hier en daar ontdekken , en z i e n , hoe veel alhier niet Engelsch is , dat
door hen en anderen op hun geloof daarvoor gehouden wordt. —
Intusfehen hetgeen het best van allen i s ,
zonder dat ik daarom eene aangename verfcheidenheid in de eenheid zou afkeuren, — de gevolgen van zulk eene ingebeelde volgzucht zijn niet zonder belang voor Hovenieren en Boomkweekers , die e r ,
even als de Modekraamfters , in een ander opzigt , wel
bij varen."
Wij Letteroefenaars , nu van onzen Schrijver op dit
onderwerp gebragt , billijken gaarne te dezen 's Mans
oordeel; en onthouden ons noode in ons hoekje van den
haard te meesmuilen over deze modekuur, die oude fk~
tige lanen omhakt , keurige en met fmaak aangelegde
bloemparterres vernielt, en in ons vlak Land molshoopen van bergen opwerpt , en ïtijve uitgegraven flootjes
in natuurlijk "kronkelende beekjes tracht te herfcheppen.

Se-
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PREVOST-D'IRAV

Beknopt Vergelijkend Tafereel der Oude Gefchiedenis, gevolgd naar het Fransch van den Heer C H . s. L E P R E VOS T - D ' I R A Y , Opziener over de Studiën aan het Keizerlijk Lyceum, te voren Profesfor in de Gefchiedkunde aan
de centrale Scholen van Parijs. In den linage hij Immerzcel en Comp. 1809. In folio.
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e gefchiedenis, van de vroegte bekende eeuwen tot
op onzen tijd, is zoo uitgebreid in haren omvang,
dat elke gepaste bijdrage, om hare beoefening te verligten, als een waardig gefchenk voor de letterkunde moet
gefchat worden. Men kent in dit vakde verdienden van
PAULUS,

BREDOW en

anderen, en

dit

Tafereel van

den

Heer PREVOST verdient mede eene dankbare goedkeuring.
Het overzigt, door hem in onderfcheidene Tabellen gekozen , is verfchillende. Na eene algemeene Inleiding
over de eerde Maatfchappijen, geeft hij, ten behoeve der
Tijdrekenkunde, in dit eerfte Stuk, welk de oude Gefchiedenis tot op de Christelijke Jaartelling bevat, de verdeeling op' in zes Tijdperken, ieder gekenmerkt door onderfcheidene belangrijke gebeurtenisfen; daarna in vierentwintig Eeuwen, zoo in het Oosten als Westen, gekenïchetst door de beroemde Mannen, welken iedere Eeuw
heeft voortgebragt. Voorts behandelt hij de afzonderlijke Gefchiedenis der voornaamde Volken, als de HebreL'rs,
Asfyriërs, Egyptenaars, Pheniciërs, Grieken, Macedoniërs, Karthagers, Romeinen, die van Opper- en KleinAzië en de Eilanders, in doorloopende kolommen, te gelijk met aanwijzing der jaren, welken hij, gemakshalve,
altijd terug rekent tot op de geboorte van Christus. Alsdan deelt hij mede een kort berigt wegens de Chinezen
en Japanners, ook van die Volken, wier gefchiedenis tot
geen vast tijdperk kan gebragt worden , of die flechts
eenen korten tijd beftonden; en eindelijk, bij wijze van
herfchouwing , eene algemeene opgave der vierentwintig
E e u w e n , zoo als dezelve zich hebben onderfcheiden door
aanmerkelijke Gebeurtenisfen. Uit dit overzigt ontwaren
onze Lezers van zelve, hoe nuttig deze arbeid zijn kan
voor ieder liefhebber der gefchiedenisfen, die zich dezelve , op "deze wijze, gaarn in het gelicugen. terug roept,
maar
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maar bovenal voor ieder Schoolleeraar, die zich daarvan met
bijzonder voordeel tot zijn onderwijs kan bedienen, en dan:
ook bepaaldelijk voor de Jeugd, welke ook dit middel der
zinnen ontvangt, om de gefchiedenis zelve gemakkelijker
in het geheugen te prenten. — ' De vertaling, hoe zeer
wij dïe met het ooripronkelijke niet kouden vergelijken,
is ons echter in het algemeen voorgekomen, allezins getrouw te zijn. - — Taal en fpelling is Vrij naauwkeurig.
• — Wij zien met verlangen het tweede Stuk te gemoet,
dat de latere Gefchiedenis der Christelijke Jaartelling tot
op den tegenwoordigen tijd behelzen zal.

Mengeldichten van H. VAN LOGHEM JR. Te Haarlem,
Lóosjes, P z . 1809. In gr. %vo. 172 Blach.

hij A .
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ij gelegenheid der recenfte van liet Eerde Deel der G e ïdichten van den Heer H. VAN LOGHEM JR.. , in het jaar
1808. bij p. j . UYLENBROEK uitgegeven , hebben wij over
'sMans dichterlijke verdienden een voorwaardelijk oordeel gev e l d ; die Gedichten niet verwerpelijk, maar ook geenszins
jneesterftukken genoemd , onderfcheidene gewigtige gebreken in dezelve aangewezen, en den Schrijver geraden, o m ,
bij de uitgave van een volgend D e e l , meer moeite aan de befchaving zijner verzen te bededen (*).
Thans de beoordeeling van de boven aangekondigde. Mengeldichten van denzelfden Schrijver ons ter take hebbende
gedeld, moeten wij al a'andonds den Heere VAN LOGHEM hee
regt doen wedervaren van te erkennen, dat wij tusfchen de
vroegere , bij KYLENBROEK uitgegeven, Gedichten èi\dezè>
Mengeldichten een zeer aanzienlijk onderfcheid, hebben opgemerkt, en dat de vergelijking van beide verzamelingen
allezins ten voordeele van de laatde is uitgevallen. Vanwaar
t o c h , dachten wij. meermalen, dat aanmerkelijk onderfcheid
in twee dichtbundels van denzelfden Maker, zoo Spoedig na
elkander in het licht verfchenen? en fchoon w'ij zXilis, voor
een gedeelte, aan eene zorgvuldiger befchaving va# het laatfte Dichtwerk, gereedelijk toefchrijven, meenen w i j , daarenb o v e n , te moeten vastdellen, dat de-eerde Verzameling onderfcheidene dukken Naevat , welke in 's Dichters vroege»
jeugd zijn vervaardigd.
Hoe het zij — deze Mengeldichten prijzen zich van meer
dan eene zijde allervoordeeligst aan. Hunne zedelijke inhoud

leert

(•) 4lgemi VtfttrU temmf. mr 1803, N«, IV. bWa. i6f<

H. VAN 1 0 G B E M jft.
leert ons in.den Hr. VAN LOGHEM eenen man kennen, die de
losheid i" beginfelen en zeden, het eigenaardig en droevig
kenmerk vaii onzen tijd,.levendig gevoelt en betreurt, wiens
hart, te midden der algemeene bedorvenheid, onbefmet is
gebleven, en d i e , wej ver van de opgaande zon te aanbidden en zich door den ftroom der verleiding te laten wegflepen, met loffelijken ijver en mannelijkén ernst voor de zaak
van waarheid en deugd openlijk uitkomt en daaraan zijné
dichterlijke begaafdheden dienstbaar maakt. Hunne dichterlijke waarde moge dan al niet volkomen evenredig aan deze
zedelijke (trekking zijn, zij blinkt echter met genoegzamen
glans, cm door de meer fc'uitterende' voortbrengfelen van anderen niet verdonkerd te worden.
Vraagt men nu, waarin het meerder voortreffelijke, dat deze
bundel van den vorigen ondeffcheidt, beftaat? Zonder ons
met eene opzettelijke vergelijking van enkele gedichten, in
beide Verzamelingen voorkomende, te kunnen ophouden, zij
het genoeg hier' in het algemeen op te merken, dat de ftukken, o f althans de meeste van "dezelve, welke wij thans beöordeelen, meer echt dichterlijk gevoel ademen, krachtiger
ën frouter zijn, en dus meer op de verbeelding èn het hart
werken;dat zij meerder eenheid bezitten en minder wijdlocpig ëfi omflagtig zijn. Ook is het werktuigelijke in de verzen
hier met meer zorgvuldigheid behandeld; de verfificatie is
losfer, ongedwongener;- de beelden zijn gepaster, de uitdrukkingen meer poëtisch, enz. enz.
Het ïs er echter ver van daan, dat wij niets op dezen bundel zouden hebben aan te merken. Wij zullen den Lezer
èehigetfchoonheden nader doen kennen , en daarbij gelegenheid
vinden, om voor den Dichter het een en ander op te teekeïiè.ii ', hetwelk hem , vertrouwen wij , niet onaangenaam
zal zijn• ,
* "In hét eerfte ftukje, DE MOEDER getiteld,treffen wij eenige
fraaijW regels aan. Des Dichters oogmerk i s , om de mengeling van zwakheid en kracht, van teederheïd en fterkte in
èène Moeder te fchilderen. Doch het komt ons v o o r , dat
tij hiertoe wat al te flerke kleuren gebezigd heeft, waardoor
teederheid en fterkte tegen elkander lirijden, in plaats van
Za.chtkens ineen te fmelten en dus onderling overeen te
flemmen. Wij althans kunnen de v r e e s , de angst, de wanhoop enz. in het 6de coupl. met den moed en de fterkte in
het 7de moeijeljjk overeenbrengen. In den laatften regel van
het 5de coupl. bedoelt de Dichter, zonder twijfel, de Moe*
der; doch dezelve (laat letterlijk op G o d , die bij den aanvang van dit couplet wordt aangefproken ; terwijl helfche
giped ons hier een zeer ongelukkig gekozen epitheton fchijnr.
" 'iiet hierop volgend gedichtje: AAK EENEN JONGELING, is, in onze
.GO-
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©Ogen, veel fchooner. Het is overal lief en roerend, en behoort
onder de besten van den bundel. De r e g e l :
1

„ Maakt dit blozend, lief-gezigtje, "
in het 4de coupl. voldeed ons echter niet.

Moet het gelast

van zulk - een kind dan juist blozen ? Indien het nu eens bleek
ware g e w e e s t , (dat toch voor dit kind, uit hoofde van hec
lijden der M o e d e r , natuurlijker zoude z y n ) zon het dan het
vaderhart niet warm hebben kunnen maken ? Niet de b l o s ,
maar de onfchuld van het kind, en het vaderlijk gevoel moesten hier de werking doen. Wij zouden daarom liever gelesen hebben:
„ Maakt dit fchuldehos g e z i g t j e " e n z .
HET PAARD behaagde ons minder. . Men treft elders zulke
uitmuntende befchrijvingen van het Paard a a u , dat deze o n s ,
bij vergelijking, tamelijk mager voorkomt O o k Pegafiss Jtomt
hier wel onverwacht te voorfchijn, doelt Mj veroorzaakt ons
geene aangename verrasfing. .
. . . . . .
DE PEN is een goed v e r s ; offchoon de titel onder die aardigheden behoort , waarmede wij niet veel op hebben. A l
wat hier van de pen gezegd wordf ,is even goed toepasfelijk

op de hand, die fchrijft, op het papier, den inkt, het pennemes, enz.
Dezelfde aanmerkingen gelden o o k , ten d e e l e , .opzigtelijk
het volgend dichtftuk, DE TONG tén opfchrift voerende. WaarOm hier niet liever het fpraakvermogen bezongen ? ö o k worde
hier weder yeel bijgefleept, dat niet tot het onderwerp b e hoort. Z o o zijn in het 10de coupl. de woordpn: den naam
van V wicht jen jlameltalleen
op d-e tqag. toepasselijk, daar
al het overige den Lezer doet deelnemen in de fmart der
moeder , die haar kind betreurt. Intusfehen levert ,-dit ftnk
vele zeer fchoone coupletten op. Het volgende is uitmuntend:
„ U w l o f , grootmoedig held! word' voor 't heelal gezongen:
De faam is Hechts 't accoord van millioenen tongen»
Wanneer ge onfterflijke eer in 't ftrijdperk hebt b £ & » U :
Maar waart ge een dwingeland o f een gehate r o o v e r ,
D e volken zwijgen dan en Hechts dg galm blijft over
Van h e m , wiens flaaffchen zang. gij met uw goud betaalt."
In het (tuk, HET GEVOEL,komt ons de laatfte regel va:» het
pde coupl. vry lam e» krachteloos voor, NaiJat d e Pjc"btet
gezegd h a d , dat/het gevoel den ^unflgtgar en H e l a , h&
feunstvuur en den heldenmoed o p w e k t , breidt hl} dit verder
«it en zegt?
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„ Gij vormdet een' Homeer en fchiept een' Pindarus;
Gij vuurt den krijgsman aan — en — wekt den zachten fes.**
DE VREEZE fchijnt ons toe onder de minst.uitgevallen Huk
ken te behooren. Het geheele vers is eenigzins g e d w o n g e n ,
en de tegenftelling van den moed en de vrees heeft ons In
liet geheel niet getroffen.
In denzelfden rang plaatfen wij DE ZORGEN. Reeds de aan
hef en de laatfte regel van het eerfle coupl. zijn flaauw en
onbepaald. Ook is de fchildering niet juist, en de met zorgen
beladen man ;niet naar waarheid geteekend. Van hem toch
kan men niet z e g g e n , dat hij het liefst rust
„ aan barre rotfen,
Waar hemelhooge golven klotfen,
Verwoesting grijnst en ftormwind l o e i t , "
hetwelk beter op de wanhoop en vertwijfeling toepasfelijk
zoude wezen. Meer overeenkomend met het onderwerp,
doch inderdaad weinig ftrookend met de zoo even aangehaal
de regels, komt ons het volgende v o o r , waarbij de Dichter
van denzelfden bezorgden mensch (die N B . het liefst rust
aan barre rotfen e n z . , voor wien het woedend zeenat r a z e n ,
de nacht over de aarde z w e v e n , en deze op hare asfen fchudderr moet) aldus zingt:
„ Rolt van een berg een brokje neder,
Dan drijft de fchrik hem heen en w e d e r ;
Reeds trilt en beeft hij voor den v a l ,
Die de aarde in d'afgrond neer zal dondren,,
Een' vuurgloed rijzen doen van ondren
En 't heerlijkst kunstftuk floopen zal.'"
O o k is de regel:
„ Zij op hare asferi fchudden, beven:"
ten uiterfte z w a k : daar het eerfte^voord (fchudden) veel meer
uitdrukt*dan het laatfte (beven) eri hier dus,in ftede van een'
climax', eene daling plaats heeft.
HET STERFBED is een uitmuntend ftuk. Men treft er onder
fcheidene roerende tooneelen in aan, met kracht voorgefteld,
volgehouden en uitgevoerd, en meestal regt mannelijke ,
gefpierde verzen. Wij zullen' voorzeker onze Lezers geenen
ondienst doen, door eenige regels uit dit treffend dichtftuk
voor hun af te fchrijveni Wij kiezen Hiertoe de v o l g e n d e :

Daar
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5, Daar ïtort ge op 't fterfbed neer,gij man van rijpe'jaren!
Relaas! uw-.beste tijd is nutloos heêh gevaren.
Wat fiddring grijpt u aan? Dit klamme z w e e t : gij beeft!
't Is 't beeld der beste v r o u w , dat om uw fponde zweeft.
Eene andre roofde uw hart: op haar, zoo zacht, zoo teeder*
Zag nu een ligtekooi met trotl'che blikken neder.
Allengskens viel de bloem van 't kwijnend fteeltjen af:
De moeder van uw kroost zonk hulpeloos in 't graf.
Dit kroost! H o e ! zou de zoon geen heete tranen plengen *
Geen offer aan natuur,op 's' vaders fterfbed brengen?
Hij komt: wat vreemde blik! hij kent dien vader niet,
Die hem van de eerfte jeugd aan andren overliet.
Hij dwaalde op d'oceaan van dit onfluimig l e v e n ,
Werd roer- en bandeloos van klip op klip gedreven,
D e zwakke kiel b e z w e e k , hjj ftortte in d'afgrond néér,
E n , in dit vreeslijk uur ziet hem de vader w e e r !
Die dochter, groote G o d ! een bloem, die veel beloofde *
Zoo vroeg reeds afgeplukt; wier fchoon de wellust roofde j
Die nooit van 't vaderhart een wijze lés ontving
E n zorgloos, onbewaakt den w e g der fcharide g i n g ;
Die kindren, arme man! als 't onkruid opgefchoten;.
D e kanker in den ftam; Hechts wilde en geile loten;
Hun kaken bleek en h o l ; het blosje weggevaagd;
D e kern der vrucht vernield,en 't gift door 't fap gejaagd:
ö G i j , die holt en zwiert, uw kroost verwaarloost, nader,
E é e r wat de losheid z i j , bij 't fterfbed van een' vader!"
Eene enkele aanmerking hoüde ons de Dichter ten goede»
fcladz. 85 zegt h i j :
„ ]a U , wier namen nooit aan 't dankbaar hart ontvliên,

TJ, Vorften als Trajaan! »•// ik op 't fterfbed zien.
Daar ligt g i j " enz.
En nu befchrijft de Dichter het fterfbed van dusdanig*
Vorften, en komt op WASHINGTON , van wien het i s :
<,, Verheven Washington! waarop (op wien) ;na duizend jaren *
Het dankbre Amerika — elk werelddeel zal ftaren;
Ik zag uw fterfbed niet: maar z o o , van angften vrij j
Zoo vrolijk, zoo bedaard, gewis zoo groot ftierft g i j ! "
Hieruit zoude nien opmaken, dat de Dichter het fterfbed
van de Vorften als TRAJAAN al had g e z i e n , omdat hij hetzelve
befchrijft, en dathjj dat van WASHINGTON niet befchrijft, omdat hij het niet heeft gezien, maar vertrouwt, dat de Man even
zoo bedaard, vrolijk en groot zal geftorven z i j n , ALS de g e LÏTT. L8LO. NO. I.
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melde Vorffen.
DE ONSTERFELIJKHEID heeft ons minder voldaan,
loo lezen w i j :

Blasfe»

„ Zon God zijn fchepfel dan bedriegen
En [pelen met zijn hulploos kind ?
Zou de ingefchapen trek dan l i e g e n ,
Die met de kindsheid reeds begint;

Den jonglihg toelacht bij zijn rozen;
" Den man het leed verdragen d o e t ;

En voor den grijsaard licht zelfs blozen,
Wanneer zijn zon naar 't westen fpoedtJ"'
Behalve dat ons dat [pelen in den tweeden regel dubbelzinnig en althans na het bedriegen in den eerften zwak voorkomt>

en ons de trek, die den jongeling toelacht bij zijne rozen,,mtt
behaagt , is de zevende r e g e l , in den eerften opflag. ganfchelijk onverftaanbaar. M e t moeite ontdekt m e n , dat, nïettegenftaande de 4de, 5de en 6de regel op trek flaan, bij dei*
zevenden regel het zou in den derden moet te hulp worden
geroepen, zal men er een' zin aan g e v e n ; en dan nog is d i e
zin niet duidelijk, doordien' men ligtelijk het licht (der onfterfelijkheid) n i e t . d e zon (des aardfchen levens) verwart,
en, in dat geval, het zeer natuurlijk vindt, dat er nog licht
voor den grijsaard bloost, als zijne zon naar het westen fpoedt
en derhalve nog niet ondergegaan is.
In het djchtftuk: HET GERAAMTE,, vinden w i j :
r

y

„ D e tijd heeft de eedle bloem ©ntbladerd\
De rozen van haar koon geroofd."

H o e ! rozen van de koon der bloem te rooven? Is dit gee»
onzin?
Het ftukje: MIJNE VRIENDEN , is aardig en vloeijend, alhoewel de vinding niet nieuw is:
DE BELEGERDE STAD heeft v e e l , dat treft en roert. D e vijf
eerfte coupletten z i j n , inzonderheid, krachtig en ftout. Ons
"beftek duldt niet , dat wij dezelve overnemen. Wij kunnen ons echter niet weerhouden , om er één' van af t a
fchrijven:
„ Naauw naderen van ver de benden
O f fchrik en wanhoop gaan haar v o o r :
Gij hoort reeds van het vrouwenfchenden
En roof en moord verraan hun fpoor.
Het landvolk vlugt; vernield ligt de a k k e r ;
*t Gekraak der vlammen maakt h4t w a k k e r :

Be
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De moeder vliegt naar 't hulploos kind;
Houdt met een hand zich aan den vader,
Daar zij nu man en kroost ,te gader
Alleen haar zorgen waardig vindt."
Het is jammer, dat de Dichter het treffende in de vijf eerfte coupletten weder verzwakt, door te veel 'm detail te tre*
d e n ; eene fout, waarop wij hem te voren reeds opmerkzaam
hebben gemaakt.
Zoo zal de bijzonderheid , bladz.' 3 1 ,
dat het gonzend? bloed van de moeder en het kind, uit bei
der wonden vermengd, in 's vaders aangezigt fpat, de deelne
ming van den Lezer niet vermeerderen; terwijl het ongeluk,
dat een bruidegom kort vóór de voltrekking van het huwelijk
fterft, niet onder de jammeren eener belegerde ftad had behooren vermeld te zijn. Het onderwerp heeft .zoo veel verfchrikkelijks, zoo veel ijsfelijks, dat aan hetzelve alleen ei
gen i s , dat men waarlijk niet behoeft af t.e dalen tot onhei
len, die dagelijks in de Maatfchappij, buiten oorlogen en be
legeringen, voorvallen.
HET HÜISSELIJK GELUK is een lief ftukje. Even fraai, z o o
niet treffender, is het Tegenftuk: HET KRUIS IN HUIS.
DE KERMIS (Eene Voorlezing) heeft ons vermaakt. Het i s ,
inderdaad, een aangenaam Tafereel, l o s , bevallig, levendig
en met juiste kleuren gefchetst. Het flot vooral is .roerend:
„ V e r g e e f mij, Vriendenkring! die minder losfe toonen.
'kZie de onfchuld hier vertrapt,'k hoor heilgen Godsdienst honen;
'k Hoor vuile lastertaal op hemelfchoone deugd
Geworpen in den roes der onbezonnen jeugd.
Die dan nog luchtig z i n g t , hij moge een dichter w e z e n ,
Nooit is er warm gevoel in zijne borst g e r e z e n :
J a , dat de hoogfte kunst zijn zachte lier ook ftemm',
k Begeer geen enkel l i e d , geen enklen toon van hem."
DE LIGTEKOOI is het laatfte, en zoo piet het beste, ten roinile een der besten uit den bundel. * Wij zouden er gaarnes
iets uit overnemen; doch onze beoordieling is reeds te breed
voerig geworden voor het beftek van dit Maandwerk. Wij
hebben daarom ook vele ftukjes met ftilzwijgen moeten voor
bijgaan, en veel moeten achterhouden, wat ons anders aanmerkenswaardig voorkwam. Dit weinige nog :
Hier en daar hebben wij iets aangetroffen, dat ons ondui
delijk o f w.el geheel onverftaanbaar voorkwam.
Wij hebben
hiervan reeds eene proeve gegeven. Daaronder behoort o o k ,
bladz. 88:
„ maar ook geen worm v e r g e t e n , "

H. V A N L O G H E M JK,

cn bladz. ley:
„ Voor de oogleêti zwart als git;""
Het woord makker, in het dichtftuk HST STERFBED voortkomende, i s , onzes inziens, in' den z i n , waarin de Dichter'
het gebruikt, eenigzins triviaal,- en hinderde ons te meer op
eene plaats, z o o fraai, z o o treffende, dat wij dezelve in •haar
geheel onzen Lezeren nog moeten mededeelen t
„ J a , warme vriend der deugd! 't Zij' ge in u w prille jarea
Den Iaatften tol betaalt, of met uw zilvren haren
Den hoogllen- top beklimt, dien immer mensch b e k l o m ,
God vindt uw ziel gereed in jeugd en ouderdom.
'k Wil nog een oogenblik bij 'sgrijzen fterfbed beiden,.
Die eedle grootheid z i e n , bij dit ontzagg'lijk fcheiden.
Treed nader, liefdrijk kroost! befproei die vaderhand
Zij heeft u elke d e u g d , de Godsvrucht ingeplant.
Hoe hangt gij aan zijn borst! Gij kust, nog kust hij w e d e r ; .
Hij zegent met zijn oog — dit ftervend o o g , hoe teeder!.
Daar ligt hij fprakeloos. Hij lacht n o g ' t is, het beeld:.
Der eindelooze vreugd, dat op zijn wangen fpeelt.
Hij ademt zachtkens n o g , als 't windje door het,looverr
En ' t juichend' englendom voert nu een' makker over."
Ook zouden wij de uitdrukkingen van hshoofd en beuzelpraat voor den ernftigen toon en de deftige houding, ram
datzelfde gedicht onvoegzaam keuren.
Voorts moeten wij den Dichter waarfchuwen voor het v e e l vuldig gebruiken van zekere beelden en bijvoegelijke naamwoorden. H'oe veel bloemen en rozen-treffen- wij i a deze V e r zameling niet aan ! en- hoe dikwijls komt het epitheton lieve

niet voor! Overal is h e t : lieve_ vreugd, lieve vrede, lieve ruiker , lieve koon, lieve geur, lieve vrolijkheid, lieve jlaap , lieve
•mond enz. Lieve deugd komt op bladz. 72 tweemaal v o o r , er*
is daar, volgens ons oordeel, telkens ongelukkig gekozen.
Eindelijk vonden wij n o g : dienst vzweigren, voor dienjlen
weigren , Godsdienst vrouwelijk gebruikt, wanneer en aitijci
ellend, ellende e n z . , wel is waar flechts kleine v l e k k e n , doch
gewigtig g e n o e g , om den Schrijver de noodzakelijkheid van
eene meer zorgvuldige befchaving zijner, anders z o o fraaijc,
gedichten te doen gevoelen.
Wij raden den Hr..VAN LOGHEM ernflig aan, om z i c h , inzonderheid door de verkeering met zijne dichterlijke Vriend e n , welken hij eenige lieve regels heeft toegezongen, i n
dft
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4 e edele en goddelijke Dichtkunde, die hij reeds zoo gelukkig beoefent, verder te volmaken; en daar wij als een hoofdgebrek in onzen Schrijver aanmerken, dat hij niet zelden te
omftagtig i s , en door noodelooze uitweidingen en het invlech.
ten van bijzonderheden, die tot het hoofdonderwerp eigenlijk niet bebooren, het belang van het geheel verzwakt, eindigen wij ons yerflag met de volgende regels van HORATIUS:

Semper ad cventum festinat, et in medias res,
Non /ecus ac notas, auditorem rapit, et qua
Desperat traltata nitescere• posfe, relinquit.

puntdichten van p. G. WITSEN GEYSBEEK. Te Amfterdam, Jbij
P . G„ en N . Geysbeek. 1809. In gr, Bvo. Buiten kêf
Voerherigt, 32 bladz.
ij hebben onder deze Puntdichten onderfcheidene aangetroffen , die , naar ons, oordeel , inderdaad geestig
verdienen genoemd te worden; eénige van minder gehalte;
w e l k e nogtans in een verloren oogenblikje der lezing niet
onwaardig zijn, en e n k e l e , welke wij wel gewenscht hadd e n , dat de ,Heer WITSEN «EYSBEEK bij d e , door hem g e houden , monftering verworpen had.
Het i« jnoeijelijk, om dit ons oordeel met bewijzen t$
Haven, daar het aan eenen zekeren maatftaf ontbreekt, waarnaar
men foortgeüjke yoortbrengfelen moet waarderen. M e n denkt
nog al onderfcheïden over de vereischten van het Puntdicht,
e n al ware men het hieromtrent ook volkomen eens, dan zal men,
HOG dikwijls ten aanzien van de vraag:, o f hetgene men leest
aan ,die vereischten voldoet? verfchillen. D e goede fmaak
moet hier befh'sfen.. Hetgeen de een voor aardig, treffend,
geestig houdt, komt anderen niet zeiden ongezouten en laf
v o o r , en even-als het wel flagenrn het vervaardigen van deze
foort van verzen veelal afhangt van de luim des. Auteurs in den
oogenblik, dat hij zijne epigrammen opftelt, z o o hangt het
oordeel des Lezers veelal a f van de luim , in welke hij zich
bij de lektuur bevindt. De Auteur noemt het Puntdicht te
f

tegt den inval van een" oogenblik; maar o f die inval inderdaad gelukkig geweest z i j , —
derfcheïden gedacht worden.

hierover zal natuurlijk on-

A l l e s , wat wij doen kunnen, is denHeere WITSEN GEYSBEEK eenige versjes uit zijne verzameling'op te g e v e n , die

wij onder de besten, minderen en flechten rangfehikken. Onder de eerfle klasfe behooren, naar onzen fmaak, N o . 1 , 2 ,
1 6 , 2 0 , A I , 2 7 , 37, 5 2 , 6 4 , 8 7 , 8 p , 05 e n z . ; ónder de
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tweed>, No. 3 , 4 ,
i i e n z . , én onder d e laatite foort,
Wo. 1 4 , 1 8 , A S , 57 en 72.
N b . 62 is waarlijk zeer
doch het onderwerp komt
Oris juist niet zeer k i e s c h v o o r , en is daarenboven reeds zoo
menigmaal bearbeid, dat wij den Schrijver zouden afraden,
in het vervolg aan dergelijke afgefletene aardigheden zijn
vernuft te koste te leggen.
De titel van N o . *6"8 heeft
ons geërgerd. Ook hebben wij foms eenen enkelen germa-

nismus ontmoet.
Wij vertrouwen onze Lezers gèenen ondienst' te zullen
doen, door hun eenige van de fraaifte (hikjes uit dezen bundel mede te deelen.
'

HET

PUNTDICHT.

Als de inval van een oogenblik,
ï» 't puntdicht kort en fchérp: het geeft, om zoo te fpreken,
Der menfchen dwaasheên en gebreken
'
Geen dolkfteek, maar een' fpeldeprik.HET

GEVONDEN

RIJM.

$Toen onlangs Pallius een rijmwoord zócht op „ Mufa,"
Zag hij Zijn weerhelft aan, en vond het rijm — „ Meduïa."
HET VEREFFEND SPELUNGGESCHIL.

S p e l w E r e l d ! " éischt de wet dóór Siegenbeek gegeven^.
En „ wAreld" wordt door Bilderdijk
Als de echte (peiling voorgêfchreven:
Wie ongelijk hebfre of gelijk
IS ï»e óMverfchillig. 'k Wil tfiet beiden Vriendeti blijven;
' k 'Neem beider letters aan, en zal dus „ w A E r e l d " fehrïjvöii.
JOBS VOORD.EEÏ..

Anthonij las dat Job had dubbel wéér bekome»
' t Gêèn eens door Gód hem was ontnomen.
„ 't Was goed," fprak hij, „dat God zijn wijf hem niet ontnata,
j , En Job dus- ook geen t w e e voor één bekwam."
Do.
\

AAN

P R A V U S

ZIJNE

GEMEENTE.

Ik w p dén fmallen w e g u aan,
Ën Zelf bewandel ik den breeden:
Mögt iemant vragen naar de reden,
't Is om ulieden niet te hindren onder 't gaan.

PUNTDICHTEN.
DE G O U D E N
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{Jij dwaalt, die in den waan nog zijt
Dat wij thans de ijzren eeuw b e l e v e n ,
Omdat geen handei méér aan d'Amftel wordt gedreven;
N e e n , 't was eene ijzren e e u w , toen g i j , van elk benijd,
Het goud met moeite en zorg eri vlijt
In 't zweet uws aanfehijns hebt gewonnen;
Maar nu g i j , van dien last bevrijd,
Het goud in hofcostuum, borduurfels en galonnen
Zijn' glans verfpreidén z i e t , is 't eerst een gouden tijd.
Ten aanzien van het laatfte, geven wij den Dichter in bedenking , of d e tegenftelling er niet bij winnen zoude , zoo de
vijfde regel op deze of foortgelijke wijze wierd gefield!
„ In ijzren kisten floot het g o u d , dat gij met vlijt"
Uit de opgegevene ftalen zal de L e z e r , zoo tnders- zijn
fmaak niet al te veel van den onzen verfchüt, befpeuren,
dat het denHeere WITSEN GEYSBEEK niét aan gefchiktheid voor
het Puntdicht ontbreekt, en dat hij in dit v.ait alle aanmoediging verdient.

JDe Koophandel, door j . A. H. REIMARUS , M. D. Profesfor in
de Natuurkunde,
enz. te Hamburg.
Amfterdam,
'bij J. S.
van Esveldt-Holtrop. 1808. / « kl. 8vo. 32 Bladz.
, , ' 7 i r i t s dat er beféhaafde Volken z i j n , was de Koophan"
del de ziel van de Staatkunde. Het is derhalve niet te
verwonderen, dat de ftormen, die dit gebied overvallen, in
den handel inzonderheid neêrflagtigheid verwekken. In dit
«ogenblik van lijden en angstvolle bekommering , waarin
Mars en Neptunus om ftrijd fchijnen te ijveren ter vergruizing van den vredelieyenden flangenftaf, verheft een leerling van Aesculaap, een grijsaard, eerwaardig eh w i j s , van zpo
vele zijden den grijsaard van Cos gelijkende, zijne bedaarde
en gerustftellende ftem, ten einde alle partijen indachtig te
doen z i j n , hoe veel de vrije verftandhouding tusfehen de
onderfcheidene volken en gewesten der aarde ten allen tijde
liebbe bijgedragen tot de aangenaamheden en volmaking van
den maatfchappelijken ftaat. Hoe fchoon is h e t , e e n e n man,
wiens onderfcheidene opgeklaardheden, wiens groote roem
gewigt hechten aan zijne w o o r d e n , van wien alle de dagen
«ener lange loppbane gekenmerkt zijn geworden door de
eene o f andere weldaad voor de menschheid, nog zoo ijverig
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hare zaak te zien dienen , en door zijne bijna tachtig-jarfga
hand met juistheid, met zwier en met zuiverheid eene fdiets
ta zien ontwerpen van de v o o r d e d e n , die de maatschappij onophoudelijk heeft getrokken van den Koophandel ,
en van de beweegredenen , welke zij heeft dien te b e schermen ! "
Dit is het oordeel, hetwelk een achtenswaardig en bevoegd
R e g t e r , de beroemde VILLERS, velt over het aangekondigde
boekje en diens Schrijver.
En , inderdaad, het ftukje is
op eene aangename en bevattelijke wijze "gefchreven, kort ea
Zaakrijk, bondig en onderhoudend, niet overladen met geleerde aanhalingen, niet ontbloot van zwier en bevalligheid.
D e gefchiedenis des Koophandels wordt er beknoptelijk in
voorgedragen van de vroegde tijden af. Deszeifs opkomst,
voortgang, weldadige invloed op den voorfpoed en bloei van
Volken en Maatfchappijen, op de verzachting en befchaving
van zeden en gewoonten, op de uitbreiding van denkbeelden
en verfpreidïng van licht en kennis, worden er in aangewez e n ; en wij twijfelen niet, of de ware Hollander-zal het met
genoegen lezen,

Pisfertatio Philofophica Inauguralis, de üs, quae veteres Phï~
lofophi de magniiudine Telhnis prodiderunt. A u d . j . c. how
L u g d . Bat. & c ,

s

B

ij den ongemeenen voortgang der letteren, blijft een terugzigt op de gevoelens der Ouden ten allen tijde eene
fchuldpligtige hulde aan derzelver verdienflen, en gelijk zij
bovenal -den grond legden tot wiskundige berekeningen , op
de wijsbegeerte toegepast, zoo verftrekt het den jongen C e leerden tot e e r , dat hij zich bekend make met de gefchiedenis der oude Letterkunde, om over de ïtelfels van zijnen tijd
juist te kunnen oordeelen. Gepast is alzoo de keuze van den
Meer L O W , o m , bij gelegenheid zijner bevordering tot Leeraar der Wijsgeerte e n ' Meester der Vrije Kimden, den arbeid
der Ouden na te fporen in de berekening van de grootheid
der Aarde. Naauwkeuriglijk deelt hij alzoo mede die óetChaldeërs, gelijk mede d i e , welke door ARISTOTELES en ARCIÜ.
MEDES is opgegeven,

en eindelijk die van ERATOSTUENES, po-

SIDONIUS en PTOLEMAEUS. Hieruit maa'kt hij eene vergelijking,
ter vindinge van de lengte en breedte, zoo o o k van de reismaten' ó f pasfen, en toont alzoo de overeenkomst tusfchen
die oude berekeningen en de latere van de HeereirMECHAiN
en DELAMBRE. Ten flotte dient eene plaats uit SIMPLICIUS,
zoo ten aanzien van den Griekfchen tekst, als van de Latijnfche overzetting , getrouwelijk medegedeeld. Het g e h e d e
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t e l o o p dezes werks van zeven Hoofdflukken, in eenen zui
veren ftijl, en de ftellingen, in het openbaar verdedigd, ge
ven het fprekendfte bewijs van den ijver, waarmede 'zich
deze jonge Geleerde op de beoefening der wetenfchappen
heeft toegelegd, en doen van hem alles goeds voor de toe
komst beloven.

Redevoering,
uitgefproken in de eerfte Vergadering
van het.
Twentfche Departement
Tot Nut van het Algemeen, binnen
Borne, op den 19 van Louwmaand 1809, dpor den daar tot
benoemden' Voorzitter Mr. j . M . J. -AANSORGH. Te Deventer
bij G. Brouwer, In gr, 8vo. 24 BI,
>

N

aar gelang, in weerwil der nog heerfchende vooroordeel e n , de weldadige invloed der loffelijke Maatfchappije
Tot Nut van V Algemeen .meer en meer kennelijk wordt, ne
men o o k , al gaande w e g , hare Departementen in getal toe.
Nu eh dan moge er een Departement vernietigd worden (en
der zulken getal is zeer gering),die vermindering wordt door
aanwinst meer dan vergoed. Ook te Borne, en in omliggen
de plaatfen, vonden zich" eenige goedgunners aan het heil
der natuurgenooten o p g e w e k t , om ten algemeenen nutte iets
bij te dragen, De Heer en Mr. AANSORGH , tot Voorzitter
van het nieuwe Departement benoemd, opende de Vergade
ring met de Redevoering, die, thans voor ons ligt.
Na
eene beknopte ontwikkeling vani het wezen , doel en de
opkomst der Maatfchappij, ftelt de Redenaar zich ter taak,
eenige bedenkingen in het midden te brengen over 's menfchen roeping door de Natuur , om , tot de bereiking van
zijn eigen welzijn,
ten nutte van het algemeen te werken en te
leven. Het bewijs voor deze ftelling ontleent de Heer AAN
SORGH van, en bouwt hij op onze beftemming als M e n s c h ;
op de betrekking, waarin wij ten opzigte van onzen even
mensen geplaatst zijn; en op de bijzondere neigingen o f drif
t e n , die de wijze Schepper der Natuur ons heeft ingeplant. In
de ontwikkeling van deze bewijzen toont de Heer AANSORGH
een man te zijn van goeden fmaak en gezond oordeel, d i e ,
hoe zeer ijverende om tot nut der natuurgenooten iets bij te
dragen , zijne medeleden echter vermaant , in dit loffelijk
werk met omzigtigheid te handelen. „ Dat geene toomeloo„ ze ijver ons vervoere," zegt hij onder andere tot zijne
medeleden, „ om geneesmiddelen te gebruiken, die erger
„ dan de kwaal zijn, welke wij trachten te genezen. T o t
„ verlichting van menfehen behoort de grootfle behoedzaam„ heid, Hun verlichting te willen opdringen, is zoo g o e d ,
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„•als h e a in hunne vooroordeelen en onkunde te fterken. Ea„ hunne vooroordeelen en dwalingen te vernietigen , alvo,,,'reiis men iets beters bij lien in de plaats gefield heeft, is.
„ z o o g o e d , als hen tot een gewis verderf te l e i d e n ! "

Alphabet isch Register
bij j . de 'Vri.

voorhetWetboek

Napoleon ,ènz. Te Zwolle,

"fJJ7ij., kunnen

dit Register" niet aanbevelen.. Het is- noch volledig noch oordeelkundig zaamgefleld, en draagt alle
blijken ,'e ener onvoegzame en in deze foort van ftukken altijd
Eadeelige overhaasting.

Register op de Ordonnantie der Belasting op het Regt variSuc'cesfië"~vaK 4 Oct. 1805', door j . A. GRASWINCKEL , Secretaris
der Stad haarlem , enz. Tweede Druk.
Te Haarlem, bij
J. L . Augustini.

Z

oo ongunftig als ons oordeel over het zoo even'aangekondigd Register op, het Wetboek Napoleon w a s , z o o gun#ig oordeelen wij over het Register, hetwelk thans voor óns
ligt. Menigvuldig gebruik heeft ons de waarde daarvan doen
kennen ? en daar deze tweede druk nog vermeerderd is met
opgave' en aanwijzing van al datgen? , hetwelk, zoo tot regeling der e x e c u t i e , als tot opheldering en toepasfing van de
genoemde Ordonnantie , federt hare invoering, van tijd tot
tijd is bepaald geworden, zoo durven wij dezelve met de
grootfte gerustheid aanbevelen.
1

De Redevoering van Mr. c. c, PAEHLIG , Prof. te Groningen,
door den Schrijver verdedigd tegen dè Beoordeeling van dezelve , geplaatst in den Schouwburg van in- en uitlandfcke
Letter-en Huishoudkunde-van 1807. I. Te Groningen, bij W .

Kamerling. In.gr. 8vo. .
T"\e

Heer PAEHLIG had in den jaré 1804, toen hij den post
van Hoogleeraar in het Burgerlijk Regt en de Gefchiedenis van het Romeinsch R e g t aan 's Lands Uniyerfiteit te
Groningen aanvaardde, eene Redevoering gehouden, ten be'tooge\, dat de beoefening van de Regtsgeleerdheid
overeenkomflig
"hel'belang van den Burger [laat, en de behoefte van den tegen'vfoordigen tijd, mqet forden ingerigt. Van deze Redevoering
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gaf dè Schouwburg in het begin van 1807,in zeven bladzijden
een over het geheel aanprijzend berigt, doch voegde daar
éenige aanmerkingen b i j , in welke eene te groote en zelfs
hier en daar zeer omvijsgeerige gehechtheid aan het oude
ook den minkundigen Regtsgeleerden gemakkelijk in het oog
liep. De Heer PAEHLIG betoogt nu (1809) in 109 bladzijden,
dat de Schouwburg veel gekheden gezegd heeft. Wij g e l o o '
v e n , dat de Heer PAEHLIG, zonder veel gevaar voor de w e tenfchap, deze moeite had kunnen uitwinnen, en zich vele
verdrietige uren had kunnen befparen. Men doet fommige
aanmerkingen te veel eer aan door ze te wederleggen, en dé
toon der twistfchriften geeft maar al te véél aanleiding om hl
tegenovergeftelde uiterften te vallen; gelijk ook in dit gefchil
liet medio tutisfimus ibis misfehien de billij.kfte uitfpraak zoüide zijn.

C

VAN HASSELT'S Antwoord, op de Recenfie van de Algcmeene
Bibliotheekfchrijveren,
van zijn 'Werk over Kozend aal.
Te
Arnhem, bij J. H. Moei e man Jr. 1809. In gr. %vo. 14 Bladz.

ij vinden hier eerst de bovengenoemde Recenfie uit N o . V I I .
derHed.Fad.Bibliotheek enz. voor 1809. herdrukt, en dan
e'ehige aaiiteekeningen van den Heer VAN HASSELT op dezelve.
Aangaande de Recenfie achten wij ons, naar dca aanleg van
ons Tijdfchrift, hlèt "bevoegd èenige Uitfpraak te doen. Wat
wij zelve over het Werk des Heerèri VAN HASSELT öordeelen,
blijkt uit N o . X. der Alg. Fad. Letteroefeningen,
voor 1809.
bl. 439 en volg. , en wij verklaren, door de aanteekeningen,
die tegen de Recenfie der Bibliotheek - fchrijveren hier, door
hem gemaakt worden, yoör z o o ver dezelve ook tegen onze
aanmerkingen kunnen geacht worden gerigt te zijn, ( w e l te
verdaan, toevallig; want onze Rèceiïfie is later dan dit antwoord in het licht g e k o m e n , ) geenszins van ons gevoelen afgebragt te zijn/aangaande het onoordeelkundige vahzulk est"
Srbeid. Al fteftvmen wij het den Heer VAN HASSELT toe , wanneer h i j , aanteekemng i, z e g t : ,, D e Geleerden mogen alzo
Vorderen, gelyk zy doen, dat nun iedere ontdekking f van
echte ftukkenl in des'zelfs [derzelver] oorfpronkelyke taal
werde [worde] voorgëfteld, hoe oud è'n verlieten en kwaad
die ook luiden m ó g e ; " z o o neemt dit onze aanmerking niet
w e g , dat da bekendmaking van zulke fhikken' van ophelderende aanmerkingen behoorde vergezeld te gaan, die derzelver algemeene en bijzondere belangrijkheid in het? oog deden
vallen. Wij hebben de belangrijkheid van vele (lukken erkend , doch kunnen daaronder niet rangfehikken diegenen-,
welke hier door den Heer VAN HASSELT, aanteekeningg,
worden bedoeld. Welk nut toch heeft h e t , o f men w e t e , dat

de
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d e oude Graven en Hertogen aanhoudend hun verblijf op
Fezendaal
hielden ? En de nuttigheid daarvan al eens toege-,
ftemd zijnde ; wat baat h e t , ieder verblijf aldaar met echte
JhiKken in extenfo te bewijzen? Indien de Heer VAN HASSELT'
zijn bevinden daaromtrent in een' regel o f drie had te kennen
gegeven,.wie ter wereld zou zijne getuigenis in twijfel trekken,
en de oo'rfpronkelijke (lukken zelve willen lezen ? Moeten wij
nu ook niet op zijne nauwkeurigheid in het afïchrijven g e rustelijk aangaan ? Moet het geloof aan zijne goede trouw
thans niet even fterk zijn, als bij zulk eene behandeling, gelijk wij wenschten? — Het overige der aanteekeningen, m e w
bijzonder de Recenfle der Bibliotheek-l'chrijveren rakende,
lieeft, fchoon het de bewijzen draagt van de kunde des Heeren VAN HASSELT in het door hem geliefkoosde vak van flud i e , waarin noch oud noch nieuw zijne aandacht fchijnt te
ontflippen, echter als wederlegging van het tegen zijnen arbeid aangemerkte weinig om het lijf, en is in eenen omflagtigen,, (lordigen en vrij duisteren ftijl vervat; en daar, waar
hij geestig zijn w i l , is hij ten uiterfte laf. Men l e z e , om
zich 'hiervan te overtuigen, alleen zijne aantekening
». Mee
t e n w o o r d ; gelijk het den man aan oordeel mangelt, zoo is
hij ook van vernuft en fmaak ontbloot. En niet alleen zijn
flijl, maar ook zijne taal is allerellendigst, eii zondigt tegen
de eerfie regelen; waarvan deze weinige bladzijden overvloedige bewijzen opleveren.
Dan g e n o e g , ja meer dan te
v e e l over deze Brochure,
die uit haren aard tot geen beftendig aanwezen gefchikt is.

PHILIBERT, of de Betrekkingen.
Een Roman.
(Naar 't Hoog'
duitscK) van A . VON KOTZEBUE. Ijle Deel. Te Amflerdam
bij J. van der Hey. 1809. In gr. %vo. 171 BI.
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("gelijk alles op deze wereld uil eigenbaat zijnen aanvang
neemt,
zoo gaat net ook met vj-iend fchap en liefde, zelfs de reinfte
enedelfte niet uitgezonderd. Wij verwijzen den Heer Vertaler naar
den MELIUS van CICERO met deze zijne magtfpreuk, waarvan
men zich liefst onthouden moest, ten zij men dien ouden
Heer alvorens g e l e z e n , verftaan en wederjegd had.
Si qui
put ant ab imbecillitate proficisci, ut fit, per quam quisque asfcquatur quod. defideret,
hurailcm fane et miniiue ,gcnerofum rclinquunt, ut ita dicam , amicitia ortum , quam ex inopia et indigentia natam voluht.
Quod fi ita esfet, ut quisque minimum
in fe esfe arbitraretur,
ita ad amicitiam esfet aptisfimus. Qttod
longe fecus eft. Het is desniettegenftaande z e k e r , dat de Heer
"Vertaler gelijk heeft ten aanzien van hétgeen men niet zelden
liefde cn vriendfehap noemt, en dat de onervarene'jeugd, ja
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PHILIBERT.

45

dikwerf de man van rijpere jaren en oaderyinding, ziek-maar
al te zeerin de keuze van vrienden en zijne verwachtingen bedrogen ziet ; zeer vele vrienden vindt men zeker moeijelijk, maar
eigenbaat is ook bij ons de grond der vriendfchap niet; als
wijsgeer moge de Vader der Latijnfche welfprekendheid geeiï
orakel zijn, 's mans verfiandig betoog geldt voor 't minst bij
ons nog m e e r , dan een ftout gezegde tot Voorberigt voor d e
vertaling van een verdicht verhaal, waarvan de Schrijver zonder eenig Voorberigt b e g o n , en misfehien het gefchil niet
aanroert, of hetzelve welligt aan onze zijde befllsfen zal.
De Roman behaagt ons. De jonge uitmuntende PHILIBERT vond
zich in zijne zoo hooggefpanne verwachting, van zuivere eeuwige liefde en vriendfchap al fpoedig te leur gefield. Hij had
zich intusfehen, door zijne beminde althans, wat al te lomp
laten bedriegen; en wat zijne vrienden betreft, zijne ondervinding is niet v r e e m d ; men doorbladere fleckts zijne eigen
vriendenrol \ — ongelukkig intusfehen, indien men juist opieder
blaadje, na verloop yan ettelijke jaren, of maar eenen goeden
bekenden, of huichelaars en verraders, vindt. Dat alles, wat zich
de jeugdige-verbeelding voorftelt en belooft,.vindt men zeker
ook bij de beste vriendfchap niet — veel daarvan is overdreven en alzoo onmogelijk, veel wordt dit door betrekkingen}
het volmaakte is nergens op de wereld. Maar't geen de Voorredenaar z e g t : alles,wat
van deze wereld is, vergaat en moet
vergaan, geven w i j , op liefde en vriendfchap, ook de reinfle en edelfle, toegepast, z o o ligt niet toe. Men moge z e g g e n : „ deze zijn van de wereld n i e t ; " op de wereld zijn
ze t o c h , Gode zij dank! en geven het duurzaamst en zuiverst
genoegen. Het is al geen goud, wat er blinkt; deze les i s
den jongeling nuttig. PHILIBERT leerde dit en zal het nog w e l
Terder ïeeren. Intusfehen vertrouwen wij (de gefchiedenis
is nog niet geëindigd) eenig goud vindt of behoudt hij t o c h ,
misfehien wel daar, waar hij het te voren miskend had. Omzigtigheid mag — moet men aanprijzen, maar geen ongeloof
aan den adel der menschheid;zoo vormde men hem tot haat,
immers verachting der menfehen, en daar wordt niets goeds
van. De mensch heeft, tot zijn geluk, ( z o o fluit dit eerde
D e e l ) andere menfehen noodig; doch niet zoo als zij werkelijk zijn', maar zoo als hij ze zieh voorfielt. Wij tvvijfelen,
tot welk geluk? —>» PHIÜBERT z a l , hopen w i j , zijne behoefte door menfehen, zoo als zij werkelijk zijn, voldaan vinden.
Wij befchuldigen de natuur van begoocheling, maar men begoochelt zichzelven. Ook de betere mensch is de eenige betere niet. Maar genoeg —• nog e e n s , de Roman behaagt o n s ,
en wij zien den afloop in het laatfte D e e l , dat reeds ter p e r fe i s , met verlangen te gemoet.

A.

LAFONTAINE

ALINE VAN RIEZENSTEIN, door AUGUST LAFONTAINE.

Te Haarlem,

bij F. Bohn. 1809.

Ilde

Deel.

In gr. 8vo. 338 El.

'W/ij haasten ons om van de voortzetting eh voltooijing van
* V dit voortreffelijk iluk .berigt te doen, en twijfelen geen
©ogenblik, o f de afloop van dit verhaal ZAL even z e e r , zoo
niet meer nog dan het begin, behagen. Trouwens, de Schrijver boezemt het aandoenlijkst belang in voor de door hem
geteekende karakters , en aan het einde zien wij nu alle die
ons dierbaar gewordene perfonen gelukkig, fommige niettegenftaande onze lange en zeer waarfchijnlijke vrees. O v e ïSgens bezit deze gefchiedenis in eene groote mate. die
fchponheden, welke de Romans van LAFONTAINE kenmerken,
en dat leerzame en zedelijke, dat deze zijne fchriftcn met
een nieuw genoegen doet herlezen. Het geval der begrafenis eener arme onbekende v r o u w , dat ons in het ëerfte Deel
zoo bijzonder b e v i e l , wordt nagenoeg de aanleidende oorzaak
van al het volgend g e l u k ; en geheel de rij der hier vermelde gebeurtenisfen is de gang der hooge Voorzienigheid, die
de ondeugd en vijandfchap en wrok van eenen booswicht jeGENS zijnen edelen, deugdzamen Broeder te leur ftelt en vergoedt door de vereeniging en hartelijke liefde hunner kinderen. T e regt zeide BUOL tegen den booswicht: „ Göd en alls
,, verhevene geesten zitten hier in de kamer geregt te hou„ den , en beflisfen het langdurige proces tusfclien t w e e
„ Broeders, die elkander haatten, tusfclien u en uwen Broe„ d e r , en alle hemelfche en meni'chelijke ftemmen verkla, ren u fchuldig, veroordeelen u ! — D e Hemel heeft de
'„ beide Familien in fpijt van u verzoend. Gij zijt gefiraft. —<
„ N o g kunt gij vreugde genieten, indien gij wilt. De Hemel
„ heeft u voor de laatfte maal gewaarfchuwd." De verharde
booswicht TVILDE niet, en was alzoo de éénige ongelukkige.
„ In de ledige kamers ftond nu de verlaten Grijsaard, de
„ Prefident, arm, naakt, van alles ontbloot; want niets,niets
„ behoorde hem op de wijde aarde,zijn kleinzoon niet, alle
,, behoorden zij tot de familie zijns Broeders. Niet eens
„ zijne bezitting was de zijne. Hij wilde die 'verkwisten',
,, pm der Familie niets na te laten; maar hij was er te gierig
„ toe. Hij verzamelde groote rijkdommen. Hij wilde zij„ nen kleinzoon onterven ; bij ieder voornemen daartoe
„FTOND echter de geest zijns Zoons dreigende voor h e m ,
en maakte het hem onmogelijk. Hij zag h e t , ook zijne
„ bezitting zou de kinderen zijns Broeders verrijken." D e
Familiegefchiedenis van A L I N E , waarvan het verhaal in het
eerfte Deel b e g o n , is derhalve VAN DEZEN Roman het b e Jangrijkfte g e d e e l t e , en omtrent al het vorige donkere erlangt
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ALINE VAN RIEZENSTEW.

de" L e z e r genoegzame opheldering. —
Wij onthouden ons
van »eene uitvoerige opgave en verdere aanprijzing, omdat
goede wijn geeuen krans behoeft.

De Vrucht valt verre van den flam. Uit het Hoogduitsch v.att
A. VON KOTZEBUE. Ilde Boek. Amflerdam , bij J. S. var»
Esveldt - Holtrop. 1809. In gr. Zvo. 147 BI.
e gelieven zijn nog niet verre gevorderd; een medeminnaar i s , wel is waar, uit den voet geruimd, en de oude
Heer is gevallen, en zit in de gevangenis; hij laat nu zijne d ó c h ter vrij; THEODöoR klom intusfchen; dan nu hapert het aan hec
meisje; dit verdenkt haren minnaar; zij is ver van huis, ert
toen zij haren vader het laatst fprak, fprak hij een vloek.uit
over dat huwelijk. Een ander paar gelieven deed zich Intusfchen op. THEODDOR had zekere EMMA uit de klaauwen var»
eenen wellusteling en uit een bordeel g e r e d ; op deze verliefde zijn vriend, de Muficus , en zij zelve meent hein
hartelijk ; dan, geplaatst als huishoudifer bij den Infpècteür der gevangenis, ontdekt zij daar, dat de genoemde g e vangene haar vader i s ; dien vader in zijne ellende te verlaten,
kan haar niet "van 't hart; die rqden-verzwijgt z i j , en alzoo»
wordt dit Stuk met twee blaauwties befloten.
Schep.moed,
•en hoor mijn voorflcl, zegt de vriend van THEODOOR: korte
zotheden zijn de beste: laat varen de ijdcle hoop op ijdele meisjesharten gebouwd.
Het zal ons benieuwen, wat de vrienden
zullen aanvangen. De tijd, denken wij,.zal n e g r o z e n baren!
De liefhebbers van KOTZEBUE miskennen ook in dezen-Roman
hunnen geliefkoosden Schrijver niet.

D

Almanac(h) de la Cour , pour l'Année 1810. a- Amfterdam,
chez E.
Maaskamp.
Almanack van het Hof, behelzende (behalve den zeer volledigen gewonen inhoud) de Geflachtlijst der voorraamfte gekroonde Hoofden, het berigt wegens de Koninklijke Familie, het Huis van den Koning, van de Koningin
en de Prinfen, de Leveranciers van het Hof, het Krijgswezen , de Ambasfadeurs en Confuls, zoo alhier als buiten 's lands
vertoevende, de Staatsministers, Direftecrs en Maarfchalken
van Holland, het Koninklijk Wapen , Titel des K o n i n g s ,
Hofgebruiken bij de Gehoorgevingen, met de R o u w d r a g t e n ,
de Koninklijke Orde der U n i e , Kleeding en Lijst der R i d ders , Koninklijk Inftituut van Konften en Wetenfchappen mee
de naamlijst van deszelfs L e d e n ; voorts een verflag der Krijgsbe-
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ALMAKACH DÈ LA COUR*

drijven van het Hollandfche L e g e r in den jare 1800,. en ein*
delijk een kort berigt wegens het Koninklijk Kasteel,
het L o o .
i
Deze inhoud beveelt zich van zelf aan allen, die in eenige betrekking tot den Koning of Hoogstdeszelfs Hof (laan,
en zal ook niet onwelkom zijn aan vele anderen, die omtrent
de gezegde onderwerpen een naauwkeurig berigt verlangen;
te meer, daar ook dit Jaarboekje zelf z i c h , op nieuwj aanprijst door een aantal keurig bewerkte Platen, waaronder de
beeldtenisfen van der. Koning der beide Steilten,
den Koning
van Westphalen,
den Admiraal VERHUELL , en van den Generaal CHASS^ , en voorts eene afbeelding van het Ordesteeken
en de Kleeding der R i d d e r s , en ten laatfte van het Kaste.el*
het "Loo, uitmunten, als door onzen bek\vamen PORTMAN ge*
graveerd.

BERQUINS Kindervriend.
Een Leesboek voor Kinderen. Naar de
fpelling van den Hoogleeraar u. SIEGENBEEK. Ijle Deeltje^
Uit het Hoogduitsch. Te Arnhem, bij J. H . Moeleman, Jun.
1809. In kl. %vo. ii<5 BI.
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ij het nemen eener p r o e v e , hoe deze Kindervriend onze
kleinen bevallen z o u , liet ik mijnen kleintnïjAN N o . X I L
De Parttik, de Schapenbout enz. eens voorlezen; maar naauwelijks was hij begonnen, o f zijn zusje wipte de kamer uit *
en bragt mij een boekje , waarin zij zeide dat het veel
fraaijer (lond. Dat fraaijer
nu laten wij eens daar, — maar
tven goed, daarin had zij vólkomen gelijk. Het tweede Deeltje van De Vriend der Kinderen,
bl. 114 enz. (waarvan de
vertaling 1779 te Haarlem bij BOHN uitkwam) is door den Heer
BErojuiN, z o o als men z e g t , deugdelijk gellraft. Het boekje
verder doorbladerende, vonden w i j , naar het ons voorkwam,
n o g al meer oude bekenden; dan wij hebben geene roeping
om die alle op te zoeken en aan te wijzen. J ) e Heer MOELEMAN verklaart, dat hij tegen eenen Nadrukker in 't geheel niét mak
zou zijn; en als wij zoodanig iemand in (laat (telden om het alibi
v a n e e n goed gedeelte aan te w i j z e n , gaf dit welligt aanleiding
cafu quo tot onnoodig gekijf en gehaspel. Maar had gemelde
H e e r , in (lede van aan den aanwijzer van een Nadrukker,
Ver»
hooper e n z . , aan den aanwijzer waar zijn BERQUIN ter markt
ging zijne premie van vijftig gulden uitgeloofd, zoo z o u , vertrouwen w i j , dit buitenkansje onze kleinen niet ontgaan, en
zij zouden hem wel willen ontflaan van zijne verdere b e l o f t e ,
dat hij den naam van den Aanbrenger jlriftelijk verzwijgen
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LETTER-OEFENINGEN.
Historifche en aesthetifche befchouwing van den geest en form
der Evangelifche gefchiedenis. Door F R E D ERI K ADOLFKRUMMAC HER , . DoStor der Godgeleerdheid en gewezen
Hoogleeraar aan de Univerfiteit te Duisburg aan den
Rhijn.
n«vra ©na xa< a>b(en7tiva. 7tavra. H I P P O C R A T E S . Uit het Hoogduitsch vertaald. II Deelen. Te Amftèrdam, bij W . Brave. 1809. Te zamen 619 bh
't Z ^ e e n wij van harte gewenscht en met verlangen
V J hebben te gemoet gezien,is dan eindelijk gebeurd;
de Nederduitfche vertaling van het belangiijk werk, hierboven gemeld, ligt voor ons. Zekerlijk hadden wij liever
gezien, dat men het boek eenigzins omgewerkt, en met
onze gewone wijze van voorftellen wat nader vereenigd
liadde. Doch —» zulk eene omwerking zou waarfchijnlijk
onder depia vofd gebleven zijn; weshalve wij ons ook nu
hartelijk verheugen, overtuigd, dat het werk, zelfs in dezen vorm, zeer veel nut zal kunnen ftichten onder allen ,
wien het behoefte i s , in den geest onzer heilige oorkonden in te dringen. Doch ter zake.
De titel getuigt genoegzaam van de fchoone ftrekking
des geheelen boeks, en het motto: alles is goddelijk, en.
alles is menfchelijk, kenmerkt het ftandpunt van den'Schrijver. Het werk is in geene flrenge fysthematifche orde gefchreven ; maar men mist dezelve ook niet, dewijl deze
wijs van de zaak te befchouwen uit haren aard minder gefchikt is voor zulk eene behandeling. Intusfehen ftaan de
afzonderlijke deelen met elkander in een natuurlijk, inwendig verband, daar alles zich uit één beginfel als van zelfs
ontwikkelt.
Om onze Lezers met het werk eenigzins bekend te maken , zullen wij eerst het ftandpunt van den Schrijver aanwijzen , met bijvoeging van ons oordeel over hetzelve, en
vervolgens een overzigt geven van den hoofdzakelijken
inhoud.
Ï . E T T . J 8 I O . N O . a.
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Het groete vraagftuk bij het verklaren der H. Scnrij-vers, en met name derËvangelifche Gefchiedfchrijvers,
beftaat ongetwijfeld daarin: of men hen met andere ongewijde Auteuren moet gelijkftellen , dan of men iets hoogcrs in het opftellen van hunne fchriften moet erkennen..
Neemt men het laatfte gevoelen aan in den gewonen zin
van infpiratïe, dan is geene eigenlijk gezegde verklaring
mogelijk. Immers door deze veronderftelling- vernietigt
men al het menfchelijke in den Schrijver, en maakt denzeiven tot' een bewusteloos of lijdelijk werktuig'van-eenevreemde magt, welke zich door hem op deze wijze heeft
willen uitdrukken. D a n , zulk eene willekeurige en zichzelve vernietigende veronderftelling verdient geene wederlegging , en behoeft dezelve ook niet meer bij verfta-ndigen. Zij toch ftrijdt met het wezen der menfchelijke zoo>
w e l , als der Goddelijke Natuur; ja zij z o u , ingevalle zij
wierd aangenomen , evenwel niets oplosfen, dewijl mennog altijd de taal der Godheid moest zoeken te verftaan „
en derhalve — geene fchrede verder gevórderd ware.
In lateral tijd is men van dit gevoelen tot het tegengestelde overgegaan. Men heeft, namelijk, de H. Schrijvers wel als menfehen befchouwd; maar niet als die< menfchen , die zij-in de daad waren. Men. heeft hen befchouwd als koude verhalers of uitleggers van zekere algemeen erkende, of althans algemeen erkenbare waarheden
en daadzaken, die zich van de taal hunnes tijds bedienen ,,
welke wij dus flechts in onze taal, fpreekwijzen en denkvormen behoeven over te brengen.
KRÜMMACHEK , het verkeerde van deze handelwijze bevroedende , tracht' de Evangelisten te befchouwen, zoo
als zij waren, en hunne fchriften uit dat ftandpunt te verklaren , waarop zij zeiven ftonden. Hij meent eerst in de
Schrijvers, en vervolgens door hen in- hunne fchriften temoeten dringen.
Ter uitvoering van dit voornemen, heeft hij den natuurlijken en eeniglijk zekeren weg ingeflagen', welke hier
mogelijk i s , en welke ook.bij de verldaring van ongewijde
Schrijvers gevolgd wordt,, federt Wijsbegeerte de Letterkunde met haar weldadig licht heeft beftraald.
Niemand toch zal het thans voor eene naauwkeurige;bevatting van den geest eenes Griekfchen of Latijnichen
Auteurs genoegzaam achten, flechts algemeene woordkennis te bezitten, en uit alle , zelfs de ongelijkfoortigfte

Schrijvers, hoe zeer ook door tijd en onderwerp gefcheiderj,
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den, woorden of fpreekwijzen op te zamelen. Met welk
een' ongunftigen uitflag men deze wijze van verklaring ook
op de H . Schrijvers hebbe toegepast, toont KRUMMAC HER
duidelijk, zich reeds op. ERNESTI beroepende.
Maar, vermits ieder Schrijver tot eene zekere bepaalde
klasfe behoort, zoo ontftaat er, behalve de algemeene
uitlegkunde, van zelfs eene bijzondere Qfpeciale.~) Dezfe
bepaalt zich vooral tot het eigenaardige van eene- bijzondere taal in 't algemeen., of van een bijzonder 'tijdperk,
of eindelijk tot de manier van uitdrukking van eenen enkelen mensch in zijne fchriften.
Ieder Volk drukt in zijne taal zijn eigenaardig karakter
uit. Deze taal is aan geftadige wisfeling onderhevig, zoödat men uit de wijziging van dezelve ƒ fomtijds van enkele
woorden) den geest van een tijdvak kan opmaken.
Maar daarenboven heeft ieder mensch-zijne eigeöe taal
en égtif ftijl, welke insgelijks uitdrukking is van zijn karakter. In werken, waarin de Schrijver zijne perföonlijkheid als' verloochent of verliest, ontwaart men 'dezelve ook
minder. Het is dan, alsof men de zaak zelve Hechts
ziet; de mensch verdwijnt. Dit is de hoögfte oorfpronkeJijkheid, waarin de natuur onmiddellijk fpreekt. HOME*
;

-R.VS, XENOPHON, CAESAR zijn voorbeelden van dezelve.

Behalve deze oorfpronkelijkheid is ernog eene tweede^
welke haren grond heeft in den mensch zeiven, in des*zelfs bijzonder aesthetisch en aesthetisch - zedelijk karakter , in de-szelfs- geheele individualiteit, of de' hem éigene
wijziging van verftand en gevoel. Deze ftaat tegen over
een wiskundig betoog, en< openbaart zich in karakter, daden , woorden en gelaatstrekken. Dit eigenaardige openbaart zich dan het meest, wanneer de mensch door iets
buitengewoons is aangedaan, en zijn gevoel fpreekt. Is
nu datgene, wat hem aandoet, iets• bovènzinrtelijks, iets^
dat hij niet vermag uit te fpreken, en 't welk riemzelveri
onverklaarbaar i s , dan wordt hij als buiten zichzelven gerukt; hij poogt'-hetzelve te naderen, te bevatten, en.in
woorden uit te drukken. Daarom noemt men de zoodanigen Enthufiasten, omdat zij van een Ideaal bezield zijn,
dat niet-op zichzelf voorgefteld, maar alleen door beel-'
den, fymbolen en daadzaken kan worden uitgedrukt.
Tot regt verftand van zoodanige werken, moet men
zich in de gemoedsgefteldheid des Schrijvers verplaatfen,,
en nafporen, wat het i s , dat hem bezielt, en hoe hij
daamnfe'aangedaan. Dan eerst is men in ftaat, het
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werk te verftaan en te verklaren. Maar wanneer wij geene andere berigten van het karakter des Schrijvers bezitt e n , dan die in zijn boek vervat zijn, moeten wij omgekeerd te werk gaan, e n , in plaats van het hoek uit den
Schrijver, hem uit het boek verklaren. Het is dus geer*
cirkel, maar een rugwaarts gekeerde gang, welken wij
toch in alles moeten volgen, waar wij van het uitwendige
tot het inwendige willen doordringen.
Dit nu had plaats bij de Evangelisten. Zij waren vaa
zulk een Ideaal vervuld. Het goddelijke in den menfche
JEZUS is hier het onbekende.
Hierdoor ontflonden de
Evangeliën als van zelfs, en waren voortbrengfels der natuur , vol van ftrenge waarheid en onpartijdigheid. „ Het
zijn geene," zegt de Schrijver, „ met koele bedaard„ heid , pragmatisch overzigt en nadenkend onderzoek ver„ vaardigde fchilderingen Van een' geoefenden Gefchiedfchrij„ v e r ; maar veeleer Voortbrengfels der natuur, die op
„ Joodfchen bodem in het tijdvak der kindsheid des Chris„tendomsvoortkwamen, en,door deszelfs-magtigen geest
te voorfchijn gebragt,zich kunfteloos, gelijk allevoort„ brengfels der natuur , maar daarom geenszins regelloos
„ ontwikkelden en vormden."
Dit is — voor zoo verre het zich in een kort uittrekfel laat mededeelen — de w e g , welken KRUMMACHER inflaat, om aan de Evangeliën hunne regte plaats aan te
wijzen. Men ziet uit dit kort verilag, hoe nieuw en belangrijk des Schrijvers denkbeelden zijn, over den oorfprong , vorm en inhoud der Evangeliën; en men moet
zijne verdienlte erkennen, van eenen middelweg te hebben betreden tusfchen de twee bovengemelde zoo- zeer
iiiteenloopende paden. Doch hoe zeer wij aan den eenen
kant den juisten en natuurlijken gang dezer denkbeelden
erkennen; zoo gevoelen wij echter aan de andere zijde ,
dat hier nog iets wezenlijks ontbreekt. Wij zijn het, namelijk, met den geachten Schrijver ten volle eens, dat
hij, bij de bewerking van zijne ftoffe, het gewone denkbeeld van infpiratie niet kon volgen, dewijl het onderwerp
van zijn onderzoek zuiver historisch is. Dan, wij voor
ons meenen, dat dit gevoelen, hoe gegrond ook, hem te
verre, en dus van de waarheid afgeleid heeft. Immers
liet zij z o o , dat de Evangeliën, voor zoo verre zij historie behelzen, met de werken van andere ongewijde Histoxiefchrijvers kunnen vergeleken worden; maar hieruit volgt
»og niet, dat zij daarmede volmaakt gelijkftaaji, De E vange^
1
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gelié'n hebben, bij alle hunne gelijkheid met historifche
boeken, iets kenmerkends, waardoor zij zich van dezelve
ondericheiden. Dit nu, wat hun als gewijde Schrijvers
eigen blijven moet, te bepalen, is hier de groote vraag.
Men kan het denkbeeld van iets hogers in dezen niet ge
heel verbannen; maar het komt er Hechts op aan, om
het wél te verftaan en te bepalen. De l i . Schrijvers wa
ren m -zekeren zin geinfpireerden, d. i. mannen, die door
hun rein godsdienftig gemoed vatbaar waren voor die volkomcne erkentenis van het goddelijke, en dus in zoo ver
re hunne individualiteit verloren; weshalve de zaak zelve
in hunne fchriften fpreekt. Omdat zij in JEZUS geloofden ,
d. i. omdat het goddelijke, dat in hen l a g , de voleindigde
openbaring van liet goddelijke in JEZUS erkennende, zich daar»
mede vereenigde, konden zij zijne Gefchiedfchrijvers wor
den. Juist die eenvoudigheid en kinderlijkheid, waardoor zij
zichzelven in JEZUS als verliezen, is hiér het hoogfte en god
delijke. Dit neemt hunne individualiteit als menfehen geens
zins weg. Zij fchrijven, omdat z i j , van de goddelijke
kracht der waarheid gedreven, het niet laten kunnen, en
fchrijven 200, -omdat zij niet anders kunnen, omdat het
zoo is. Hunne menfcheUjke perfoonlijkheid, hun karakter
behoudt evenwel zoo zeer alle zijne oorfpronkelijkheid,
dat ieder weder anders fchrijft (*).
De twee uiterften raken elkander alzoo hier. Het menfchelijke gaat over in het goddelijke door zichzelf te ver-»
nietJgen, niet door vernietigd te worden. De Evangelisten
worden, door het geloof geinfpireerd, orakels van het
goddelijke. Tot dit punt moet men, naar ons gevoel,
komen, of de klove blijft, en er is niets verklaard.
Dit nu is het,

wat ons in de befchouwing van KRUM-

MACHER nog fchijnt te ontbreken. Hij zoekt in de fchrif
ten der H . mannen minder het godsdienflige , of menfihelijk-goddelijke , dan het aesthetifche. Misfehien ligt
<de eerfte grond van deze min juiste befchouwing — •
het
(*) Dit is ook de "reden, dat JOANNES de moeijelijkfte is
van alle Evangelisten. Het goddelijke was bij hem het meest
levendig; daarom was hij ook het meest in JEZUS als overge
gaan , en was alles bij hem geest en leven. Van daar dat dit
Evangelie zich duidelijk onderfcheidt door zijne bijzondere
matuur , wijze van ontilaan , vorm en (trekking; weshalve
s&ujviMACHER het ook niet in zijn plan mede begrepen heeft.
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liet protopfeados in de wijze, waarop onze Schrijver J E *
z u s zelvtn voorftelt. Wij erkennen zijne verdienfte, van het
goddelijke en menfchelijke als vereenigd in JEZUS befchouwd ,
of de reine menfchelijke natuur in hem tot het goddelijke
verheven- te hebben; maar meenen evenwel, dat hij ook
hier Somwijlen te veel bij het aesthetifche ftaan blijft, in
plaats van dit goddelijke op zichzelf te befchouwen.
Na deze aanmerkingen over' het ontdaan der Evangeliën , toont de Schrijver den invloed aan van de individualiteit en het gemoed der Evangelisten op derzelver vorm.
Maar deze vorm werd niet Hechts hierdoor bepaald; het
goddelijk-menfchelijke in het karakter van JEZUS had insgelijks een uitgebreiden invloed op zijne Discipelen, en
dus ook op de Évangeliën. Dit wordt met veel icherpzinnig-F
heid ontwikkeld, en geftaafd met de ontvouwing van eenige 'wonderverhalen uit het onderfcheidene oogpunt, waaruit de Evangelisten dezelve befchouwden , en uit den
aesthetifchen vorm hunner voordragt. Naar verdienfte gispt
KRUMMACHER hier den Commeutarius van Dr. PAULUS

en. deszelfs manier van verklaring. Krachtig verzet hij
zich tegen deze onzinnige handelwijze, het losfe en fchadelijke van dezelve duidelijk aantoonende. Maar veelligt
hadde het werk aan eenheid en oorfpronkelijkheid gewonnen , ware het gefchreven zonder de zijdelingfche bedoeling ter wederlegging van den genoemden Schriftverklaarder. W a n t , oflchoon met voortreffelijke wederleggende
aanmerkingen vermeerderd, ademt het echter op eenige
plaatfen meer of min denzelfden geest, waartegen zoo
fterk wordt geijverd. Immers fchijnt het ons ten minfte
te verre gegaan, en zelfs ftrijdig met des Schrijvers aangenomene beginfelcn, het bedaren van den ftormwind op
het meer Genefareth als een bewijs bij te brengen van den
invloed der fubjeeïiviteit in het karakter der Evangelisten
op de befchomvjng en voorllelling der gebeurtenisfen, en
diensvolgens al het wonderdadige weg te redeneren. Hoe
veel men ook moge toefchrijven aan den invloed van de
poëtifche natuur en de geestdrift der Discipelen op het
verhaal van dit voorval, wij zien volftrekt niet, hoe de
historifche waarheid,"' en vooral het karakter van J E Z U S ,
kan gered worden, wanneer men hier geen wonder aanneemt. - — Op dezelfde wijze verklaart KRUMMACHER
de vischvangst van PETRUS , (Luk. V . ) Echter wil hij het
niet op zich nemen, ftellig te beweren, dat deze beide
gebeurtenisfen geene wonderen geweest zijn; maar alleen,
naar
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tiaar den grondregel: miracula non fuut multiplicanda, een
ander, mogelijk, oogpunt voordellen, waarbij voor 't overige ieder Lezer, gelijk hij zelf, zijn eigen geloof behouden
kan. Eenvoudig-, ren gemakkelijker is dan ten minfte de hier
ook aangehaalde natuurlijke opvatting van het ternedervellen der wacht bij de gevangenneming van JEZUS. O f echter
hiermede gelijk fraan de berigten der drie eerfte Evangelisten
van
verfcrrrikkelijke natuurverfchijnfels bij den dood van
3?zus — dit zouden wij wederom zeer in twijfel trekken*
{Het flat hierna.')

t
Nieuwe

Leerredenen van Dr. F R A N S VOLIIMAR R E I N Koninklijk Sasisch Opper-Hofprediker, Kerkraad
en Opper-Confifioriaal Asfesfor.
Uit 'hei Hoogduitsch.
Ifte Stuk. Te Amfterdam, bij W . Brave. In gr. Svo-.
286 Bi.
HARD ,

I

? r is reeds een groot aantal Leerredenen van den be\j roemden REINHARD voorhanden, waarbij de zoogenaamde Evangeliën, of Voormiddagstekften uit de Evanïifche Gefchiedenisfen, die hij, volgens de federt lang bij
"t Lutherfche 'Kerkgenootfchap aangenomene gewoonte ,
verpligt was te volgen, ten grondilage gelegd zijn. In
liet jaar 1806 aan de begeerte van hun, die wenschten,
dat ook de Zondagsafdeelingen uit de Brieven der Apostelen, in de Lutherfche Kerk.voor eiken Zondag achtertniddag vastgefteld, door hem op den predikftöel mogten
behandeld worden, voldaan hebbende, gaf hij, in 't daar
aan volgende jaar, de Leerredenen over die tekften ook
In druk ; £n de ons onbekende Vertaler zal ongetwijfeld,
•door derzelver overzetting, bij velen onzer Landgenooten
dank behalen. A Verlangen, om dezelven te lezen, z a l ,
vertrouwen w i j , des te meer opgewekt worden, als men
verneemt, 'hoe de Leeraar, volgens zijne eigene opgave.,
met dezelven is te werk gegaan. „ Meent m e n z e g t
Tiij, „ over de Afdeelingen uit de Brieven goed te prediken, wanneer men de eene of andere daarin voorkomende , of Hechts geopperde gedachte opvangt, en dezelve,
zonder op het hoofdoogmerk van den tekst en op den
overigen dikwijls zeer verfcheidenen en rijken inhoud daarvan te letten geheel alleen op eenen trant, die ons
D 4
goed9

P.

V. R E I N H A R D

goeddunkt, ontwikkelt: dan is zeker niets gemakkelijker,
dan het houden van zulke Leerredenen; maar de tekften zelve worden, op deze wijze, noch verklaard noch
in hare vruchtbaarheid aangewend; men draagt zoo niet
zoo zeer, hetgene eigen aan dezelve is , als wel iets
vreemds voor, hetgene men daarmede verbindt. Mijne
poging was daarentegen, om geen gedeelte van den tekst,
waarover ik prediken moest, ledig te laten liggen, maar,
zoo ' veel het in eene korte redevoering mogelijk w a s , al
les, wat dezelve bevattede , op te helderen en aan te
wenden. Op deze wijze werden' de meeste Leerredenen,
wefke men hier vindt, algemeen bevattelijke, voor de
ftichting berekende Bijbelverklaringen,
en ontvingen als 't
ware -van zelve de gedaante van Homiliën.
Deze Homiliën zijn echter, gelijk een ieder bij het eerfte inzien terflond ontdekken z a l , geene opeenftapeling van menigerlei
in geen naauw verband ftaande gedachten; overal is een
leidend hoofddenkbeeld ten grondflag gelegd, waaronder al
les gerangfchikt wordt, en waardoor het geheel zamenhang en orde erlangt. Zekerlijk is de behandeling van
deze tekften daardoor zwaarder geworden, dan men wel zou
denken, wanneer men het zei! niet beproefd heeft; mogten flechts de oogmerken, welke ik daarbij had, — waar
lijk bereikt worden!" Men vindt derhalve in deze Leerrede
nen meer Bijbelverklaringen, dan in de andere tot hiertoe
uitgegevene, waarin doorgaans de tekst niet zoo zeer op
zettelijk verklaard, als wel de eene of andere daarin voorko
mende waarheid van eenen leerftelligen of zedelijken aard
behandeld wordt. Jammer evenwel, dat die tekstverkla
ringen , ook in deze nieuwe Leerredenen,
veelal zoo kort
en fchraal zijn. Doorgaans is wel van 't een en ander,
dat in den tekst, wel uitgelegd zijnde, ligt, verftandig
gebruik gemaakt; doch veel meer, waarvan tot gemeenTiuttig onderwijs partij kon getrokken zijn , voorbijge
gaan , en dat w e l , zoo 't ons toefchijnt, om des te
meer eenheid in de behandeling te. hebben: 't geen men
echter bij zoodanige foort van Leerredenen, die de ge
daante van Homiliën zouden hebben, onnoodig zou kun
nen rekenen.
Zie hier eene korte opgave van de behandelde onder
werpen in de elf Leerredenen, welke dit eerfte Stuk be
vat, waarop nog drie van dezelfde grootte zullen vol
g e n : i . Op Nieuwjaarsdag, Gal. III: 2 3 - 2 9 .
Hoe ge
lukkig het nieuwe jaar voor ons zijn z a l , indien wij hetzel-
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zelve met dien kinderlijken zin en geest doorbrengen,
Waarmede ware Christenen jegens God bezield zijn. —
2 . Rom. XII: i—6. Overdenkingen over de voorregten ,
die ware Christenen, als medeleden der Gemeente van
Jezus, moeten bezitten. — 3. Rom. XII: 7 - " i 6 . Over
denkingen over de voorregten , welke ware Christenen
voor hunnen perfoon, en zonder opzigt tot bepaalde be
trekkingen, bezitten moeten. — 4. Rom. XII: 1 7 - 2 1 .
Overdenkingen over de voorregten, waardoor ware Chris
tenen zich van de overige wereld onderfcheiden. —-—
5.Maleach. III: 1 - 4 . Over den heiligen ernst, die aan de
zaak van Jezus zigtbaar js. — 6. 1 Kor. XIII. geheel. Dat
eene echte Christelijke liefde, in den ftrengften zin, eene
oneindige waardij hebbe. — 7. 2 Kor. VI: 1-10. Over
denkingen over de denkwijze en het gedrag van de eerfte ver
kondigers van het Evangelie. — ,8. i Thesf.IV: 1 - 7 . Waar
schuwingen tegen eenige veel te weinig _ erkende ver
keerdheden , die de reinheid der zeden onder ons nadeel
kunnen toebrengen. — 9. Rom. VIII: 3 1 , 32. De genade
van God in Christus, als de rijkfte bron van troost bij al
les , wat ons ontrusten kan. Op eenen Bededag. — 10. Gal.
IV: 21—31.
Opmerkingen over de beftellingen Gods,
ter zedelijke opvoeding en vorming van ons genacht. —
1 1 . i K o i \ XI: 23—32. Over de redenen, welke ons tot
het gebruik van het Avondmaal van Jezus verpligten.
x

Men kent, uit andere Leerredenen van den eervvaardigen Prediker, den buitengemeenen rijkdom van gedach
ten, die daarin allerwegen wordt aangetroffen, den eenvoudigen en helderen gang , dien derzelver regelmatige
ontwikkeling gewoon is te houden, en den diep indrin
genden nadruk en waar godsdienstgevoel wekkende warmte
der uitdrukking, altijd gepaard met overtuigende bondig
heid en vermeesterende kracht der bijgebragte bewijsrede
nen.
Met opzigt tot deze laatstgenoemde eigenfehap
vooral, munten deze Leerredenen, onzes oordeels, uit
boven de meesten, die wij reeds hadden. En wij verblij
den ons, dat de vertaling in eene zoo bekwame hand is
gevallen.

Ce-
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Gebeden, Overdenkingen en Gezangen, betreffende eenigs
Gefprekken en Woorden uit den mond van 'Jezus. Een
Huisboek voor Christenen. Door j . HAZEU , c s . ZOON.
Ijle Deel. Te Amfterdam , bij W . van Vliet. 1800. In
gr. Svo. 4 1 0 Bh
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r zijn zoo yele Huisgezinnen in ons Vaderland, in
welken eene godsdienftige ftemming plaats heeft, en
de mate van opgehelderde kundigheden en vatbaarheid
voor rein Godsdienstgevoel is zoo verfchillencl, dat men
niet ligt de welmeenende pogingen van hun, die den zoodanigen, door Hand- eri Huisboeken, of andere dergelijke grootere of kleinere gefchriften , tot opwekking en
bevestiging van godvruchtige gevoelens trachten van
nut te zijn , behoort tegen te werken , door de gebrek e n , die men er in meent aan te treffen , in openbare boekbeoordeelingen al te zeer in 't licht te (lellen, en daarop alleen of voornamelijk de aandacht te doen
vestigen.
Met deze, welligt in 't oog van anderen te angstvallige gedachte, zetteden wij ons-, dit boek van den Heer
HAZEU doorgelezen hebbende, tot de aankondiging van
deze nieuwe vrucht van 's mans lofwaardige zucht, om
Godsdienftige (lichting onder zijne Medechristenen te
bevorderen. E n , offchoon 't ons dan leed doet te moeten zeggen , dat , onzes inziens , door 's mans zoo*
genaamde korte en zaakrijke letterlijke verklaringen
van eènige heilrijke bijzondere gefprekken en woorden
van Jezus , over diens Godsdienst- en Zedeleer niet
't door ons verlangde licht verfpreid , en de geheele wijze van behandeling van deze onderwerpen , naar
ons gevoel , niet in diervoege is inge'iïgt , dat wij er
Ons voor opgeklaarde Christenen veel goede werking van
kunnen beloven; zoo willen wij desniettemin gaarne vertrouwen, dat een aantal, voor redelijker en grondiger onderrigt min vatbare Lezers, gewoon aan die manier van
Bijbellezen , en geheel ingewijd in die wijze van denken
en gevoelen omtrent Godsdienftige onderwerpen , die
in dit Huisboek doordraait , er zich ter goeder trouwe , op hunne wijze, in hunne eenvoudigheid mede zal
ftich-
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ftichten, al is 't ook, dat zij onder 't lezen niet veel
warmte ontwaar worden.
Hier en daar ontmoet men nog wel eene aanmerking,
waarin de Schrijver, niet zonder grond, van meer algemeen
aangenomene denkbeelden afgaat. Tot eene proeve, willen wij.hier 's mans gunitige gedachten, over den veelal
miskenden en, tegen 's Heilauds openbare meening, önmeêdoogend veroordeelden Jongeling in 't Evangelie, ter neder fchrijven. „ En of nu hetgene wij in deze befpiegeling hebben voorgefteld, van achteren niet is bevestigd
eworden, kunnen wij met zekerheid niet bepalen. —
echter vertrouwen w i j , dat 's HEILANDS onderwijs niet
geheel vruchteloos geweest zij aan het hart van dezen
jongeling; dit geeft ons zijne droefheid duidelijk te kennen; hij was droevig, een bewijs dus, dat het hem ernst
ware, en dat hij niet overfchillig bleef omtrent zijne eeuwige belangen; nergens toch lezen w i j , dat zulk een zoeken onvruchtbaar gebleven is. — Wij kunnen dus hier
geene bepalingen maken; echter mogen wij uit den aard
der zaak, en uit het karakter van JEZUS , zijne goddelijke
wijsheid, goedheid en alvermogen , wel eenig vertrouwen koesteren, dat deze jongeling, vroeg of laat, het
voorwerp van JEZUS liefde zijnde, ook door Hem zal
zijn te regt gebragt! — JEZUS zag hem dus droevig henen gaan, gewis met een oog van medelijden, dat hij dê
heilgoederen der eeuwige zaligheid , waarop hij toch zeer
gefield fcheen te w e z e n , zoo weinig wist te waarderen ;
en geen geloofsvertrouwen had op H e m , den waren MESS I A S : den Leeraar der geregtigheid; den Verlosfer zijner ziel."
De Gezangen zijn voorzien van muzijknoten, o m , even
als de Gebeden, bij den Huisgodsdienst, bijaldien men
zulks mogt goedvinden, te kunnen gebruikt worden.
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Hulpvaardigheid aan Verkondigers van het Evangelie
onder, de Heidmen, aangeprezen in eene Leerrede over
•den III Brief van Joannes vs. 5 - 8 , uitgefproken den 1 7
van Oogstmaand 1 8 0 9 , hij gelegenheid der Algemeene
Vergader'tng yan het Nederlandsch Zendeling-Genootfchap
te Rotterdcwi, door j . W E L D I J K , Predikant te Gouda,
en Lid van hetzelve Genoot fchap. Te Gouda,
bijW.VtvblaauwV 1809. In gr. 8vo. 27 BI.
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ene wel eenvoudige, ongekunftelde, maar oordeelkun
dige Leerrede, tot bet oogmerk, waarvoor dezelve
was opgefteld, juist gefchikt, en die een ieder, hoe hij
anders ook 6ver het tegenwoordig Zendefingswerk oordeelen moge, met genoegen lezen zal. De Eerw. WELDIJK.
fpreekt met warmte vrij uit zijn gevoelen, maar hindert
nergens eenen andersdenkenden. Den tekst houdt zeker
iedereen bij uitnemendheid wel gekozen. Nadat de Rede
naar zich een oogenblik als meer of min in twijfel doet
voorkomen, hoe men het Genootfchap, waarin hij fprak,
hebbe aan te merken, komt hij op den Apostel JOANK E ' S , wiens getuigenis, zegt hij, bij mij meer weegt, dan
dat van duizend Wijzen onzer dagen, al hadden zij zelfs
door reizen hunne kundigheden vermeerderd, of door verkee
ring onder Heidenen zich bekwaam gemaakt om te oordeelen
ever volken en derzelver karakters. Duidelijk heeft de Re
denaar hier, zoo als doorgaans in deze Leerrede, het oog
op den Heer HAAFNER , dien hij in eene aanteekening ver
volgens ook noemt.
De opheldering van den tekst is
kort, maar voldoende, en naar denzelven gaat hij dan de
hulpvaardigheid, op den titel vermeld, aanprijzen. Voor
af merkt hij aan, dat, door de verandering van omftandigheden en tijden, die pligt nu anders gewijzigd wordt,
en nu daarop nederkomt, dat men voorziet in de behoeften
van de broeders en vreemdelingen, die onder de Heidenen
gaan arbeidenden in de opleiding der genen,die zich daar
toe aanbieden, ter verkrijging van de noodige kundigheden,
hunne behoorlijke verzorging en toerusting, — zoodat zij
ter verkondiging van den naam des Allerhoogften niets behoe
ven te nemen van de Heidenen. Daar het dit nu i s , het
welk het Zendelingsgenootfchap verrigt, zoo is de getui
genis v&n JOANNES hier toepasfelijk, en bewijst de Rede
naar,
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naar, dat het een lofwaardig, goed en vqprdeelig werk ï s .
Na dit betoogd te hebben, volgt eene opwekking om ftandvastig in dat werk voort te gaan, —•• z k h door geene berisping te laten affchrikken;cn
moedigt eindelijk de Leeraar
zijne Broeders aan door de verzekeringdat het doel, de
uitbreiding van den heerlijken Godsdjénst, zeker eenmaal
tot ftand komt. _ Een gezegde, bijgelegenheid der bedenking, dat kennis aan geleerde talen in eenen Zendeling
zouyereischt worden, trok onze aandacht bijzonder:. Wijf
kennen, zegt hij, een Christelijk Genobtfehap , waar men*
fchen zonder geleerdheid plegen te vermanen en op te wek"
ken, en ik fchrome niet om te verklaren, dat, naar 'mijn
inzien, dit Genoot fchap in kunde j Godsvrucht en zedelijkheid voor andere niet behoeft te wijken, zoo het niet mag
gerekend worden alle, over het geheel genomen, te overtref'
fen. Eer hebbe het hart en de gepaste vrijmoedigheid van
dezen waardigen Leeraar onder da Hervormden! maar (hij
houde het ons ten goede) een enkel woordje zagen wij
hier nog gaarne tusfchen ingevoegd: waar OOK. menfchen
zonder geleerdheid,
enz. zouden wij hier'liever lezen.
Wij twijfelen geen oogenblik, of ieder Lezer van dit
kleene. Stukje zal ons toeftemmeir, het Zendelingsgenootfchap vond in den Eeiw. W E L D I J K eene'goede voorfpraak
en bekwamen verdediger; zoodanige mannen ftrekken hetzelve tot eer, en wie zou anders dan over hunne pogingen den besten zegen wenfchen! — Een gezegde, bijzonder
tegen de. Verhandeling van den Heer H A A F X E R gerigt,trof
ons bij de lezing; wij willen het affchrijven: , , Wraak
„ overal de geledene ünaad en ongeregrigheden zal deNatien bezielen; dat zich een aanvoerder opdoe, die hun„ nen moed ontvonkt, hen vereenigt,zich aan hun hoofd
„ ftelt!" — „ Zoo las ik, maan ik dacht er bij: daartos
wordt grootheid en fterkte gevorderd. En juist deze worden
in de menfchelijke zielen opgekweekt door het
Evangelie,
dat onder de Heidenen den held zal vormen, die het volk tot
befchaving leidt, en hen vatbaar maakt om vergiffenis,
te fchenken aan het nagefacht hunner onderdrukkeren.'!* —
Maar reeds ter. proeve genoeg.

OPKOMST EN BLOEI

Gefchiedverhaal van de opkomst en den bloei der Evangelifchs
Lutherfche Gemeente, toegedaan der onveranderde Aiigsburgfche Geloofsbelijdenis, binnen. Arnhem; federt het begin der Hervorming, tot op den tegenwoordigen tijd: uit
echte Stukken zamengefteld, door een Lid der Gemeente.
Te Arnhem, bij}. H . Moeleman, Jun. 1809. In gr.
$vo. 54 BI.
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olgens den inhoud van dit klein , doch voor lief-,
hebbers der Kerkelijke Gefchiedenis nog al belangrijk Stukje , grootendeels overgenomen uit de grootere
Werken van den Heète V A N H A S S E L T , (Geldersch Maandwerk , Amhemfche Oudheden en Stukken voor de Vaderlandfche Historie,') zal de leer van L U T H E R , reeds in'tmidden
der zestiende eeuw,' in de Stad Arnhem bekend geweest
zijn. Men vindt échter niet eerder van eene Godsdienftige bijeenkomst der Lutherfchen aldaar melding gemaakt, dan in het jaar 1 6 4 3 , wanneer een en andermaal
aan een vrij aanzienlijk getal leden het H. Avondmaal is
uitgedeeld, en telkens op zon- en feest-dagen Godsdienftige bijeenkomften zijn gehouden. Er kwam wel van den
kant. der Regering eenige tegenftand, maar, terwijl deze
niet zeer geweldig was , ging men daarmede heimelijk
voort , en 't getal der leden werd meer en meer uitgebreid. Men huurde, tot dat einde, op de korenmarkt,
in zeker huis, eene groote zaal, waar reeds in 1644 aan
honderd en negentig leden 't H. Avondmaal werd bediend; zijnde dezelfde plaats, waar naderhand de tegenwoordige Kerk gebouwd is. Hierop volgde echter, van
den kant der Regering, eene ftoornis. Men verbood die
zamenkomtlen ten ilerkfte: 't geen ten gevolge had, dat
de Lutherfchen buiten' de ftad godsdienftig vergaderden.
Ook hierin belet zijnde, begaven zij zich eerst tot <zijne
Hoogheid, vervolgens tot den Zweedfchen Afgezant, met
't aangenaam gevolg, dat, door de veelvermogende voorfpraak van den laatstgenoemden inzonderheid, de zaak der
Lutherfchen een' gunftigen keer nam; zoo zelfs, dat reeds
in 1648 een vast Predikant werd beroepen, door wien de
Gemeente eerst bij oogluiking, en naderhand meer openlijk , ook met toeftemm'rag der Regering, bediend werd.
De kelk , waarmede destijds, in den aanvang, het H .
Avondmaal gevierd werd, wordt nog tot eene gedachte-
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fife- bewaard. En nu kreeg de K e r k , door milddadige
liefdegaven, waarin vooral de familie van den Heer B O C K
uitmuntte , meer en meer bloei. Haar eerfte Predikant
overleden zijnde, ontving z i j , na eenige fukkeling, een
tweeden , j . C H O P P I U S .
Op zijne aanfpoting werd het
huis , waarin tot heden de Godsdienstoefening gehouden
w e r d , in 1 6 5 7 , aangekocht, en tot gebruik voor den
Godsdienst in orde gebragt. Door zijne onyoorzigtigheidj
evenwel kwam de Gemeente kort daarna in ongelegenheid*.
Hem werd het .prediken,, en vervólgens: ook aan de Ge*
meeute hare Godsdienftige. bijeenkomften verboden. D é
onrustige en wispelturige Leeraar ging tot de Gereformeerd
den over, en. men ging voort,, 't Samenkomen der G e 
meente , zelfs met geweld, tegen te gaan. De predikftoel
werd-, op hoog gezag, afgebroken, en 't gelreek huis
onbruikbaar gemaakt. Niet lang daarna evenwel werden
hare omftandigheden weder . gunftiger. Zij herkreeg de
vrijheid, om godsdienftig zamen te komen, en bekwam
nu' van tijd tot tijd vaste Leeraars; 't Kerkgebouw wertj
herfteld, en vervolgens, door beko,mene onderfteuning ,
merkelijk verbeterd en opgefierd. Het getal der leden is
thans ongeveer zeshonderd zielen. Zij behoort mede tot
de Fratemiteit
of Broederfchap
van de in dit Rijk verbon
dene Gemeenten. — Er volgt nog,eene befchrijving van t
bij haar gebruikelijk Kerkbeftuur, met bijvoeging • van da
namen der Predikanten, w e l k e , federt de op rigting de
zer Gemeente, bij dezelve gediend hebben, zijnde acht
tien in getal.

Leerfchool der Apothekers, of beknopte Tafelen der Artfenifmengkunde,
ten gebruike der Leerlingen,
en der zoodamigen, welke zich voorbereiden tot het doen van hun Exa
men, door j . B . T R O M M S D . Q R F F , Profesfor in de Artfenijtnengkunde op de Hoogefchool te Erfurt,
enz. Uit het
Hoogduitsch vertaald en met Aanmerkingen verrijkt door
R. LESCHEviN, Lid van de.Hoogefchool ie Dyón., enz.
In het Nederduitsch overgezet en mei Bijvotgfels vermeer*
derd door c . G . R E Y N H O U T , Chemist, Apotheker, enz.
te Rotterdam.
Aldaar , bij P. en J, Hoffieyii. 1809.
In fol.
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as er immer een tijdvak, waarin men bijzonder Wer1r«
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der wètenfchappelijke kuuften, en onder deze inzonderheid
de Schei- en Artfenijmengkunde, gemakkelijk en aangenaam
te maken, het waren voorzeker onze dagen. In de daad
alle reden heeft men dus, om van den Leerling buitengewone vlijt en grondiger bekwaamheden te vorderen, daar
zij zich op velerlei wijzen in ftaat gefteld zien om in hun vak
uit te munten. Hielden zich reeds voorheen onderfcheidene bekwame Mannen, en onder dezen vooral ook de
verdienftelijke H A G E N , onledig, om, met een even prijswaardig oogmerk, zoodanige Leerboeken der Artfenijmengkunde te vervaardigen, welke nog heden derzelver waarde
blijven behouden; zoo verdienen nogtans latere dagen boven
vroegere in dit, opzigt den voorrang, en een dier Schrijvers,welke zich meer bepaaldelijk de grootfte verdienden kunnen toeëigenen, is de onvermoeid werkzame T R O M M S D O R F F .
Zonder zelfs een woord van het aantal zijner Scheikundige
gefchriften te fpreken, is het reeds genoegzaam, de aangekondigde beknopte Tafelen der Artfenijmengkunde , als
Leerfchool voor Leerlingen, ten bewijze, aan te voeren.
Hier immers kan de weetgierige, de geoefende zelfs, de
grondbeginfelen dezer zoo onontbeerlijke kennis vereenigd
vinden, zich het middel verfchaffen om het geheel als met
een enkelen oogopflag te kunnen overzien, te begrijpen,
ftuk voor duk te bevestigen en alle de deelen in ééns te
omvatten; een voordeel, dat aan de vervaardiging van
Tafelen of Tabellen, wanneer zij zoo juist zijn als deze,
bijzonder eigen is. Gelukkig tevens voor den Leerling in
ons Vaderland, dat hij zijne ontoereikende kennis aah die
talen , waarin zulke onontbeerlijke gefchriften het licht
zien, te gemoet ziet komen door zoodanige verdienftelijke
Mannen, aan welken derzelver vertaling zoo wél is toevertrouwd; cn in dit opzigt verdient de Heer R E Y N H O U T
zijnen dank en onze billijkfte loffpraak.
Tien Tafelen maken den eerden inhoud van deze Leerfchool uit. De eerde bepaalt zich tot een algemeen overzigt
der artfenijmengkunde; de tweede tot de werktuigen en gereedfehappen, die in eene artfeniimengkundige en fcheiartfenijmengkundige werkplaats vereischt worden ; (bij
deze zijn de afbeeldingen der voornaamde werktuigen
gevoegd): — de derde handelt over de enkele geneesmiddelen en de werktuig- en fcheikundige bewerkingen van de
artfenijmengkunde; — de vierde bepaalt zich tot de fcheikundigeartfeniibereidingen: i ° . de Loogzoutige, z . Zujren, 3 . Aardachtige, 4 . Zouten met eene loogzoutige
grondQ
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grondftof; — de vijfde to,t het vervolg dezer zelfde Zouten , 5 ° . Zouten met eene aardachtige grondftof, 6 ° . Aarden
de zesde ( 7 . ) tot de Zouten met eene metaalachtige grondftof, 8°. Zouten met eene loogzoutig*
metaalachtige grondftof; — de zevende ( 9 . ) tot de Me*
taalverzuuri'els {oxides'), i o ' . de Metalen; — de achtfte
( I I ° . ) tot de Zwavel - bevattende, i a . Wijngeest - bevattende bereidingen, 1 3 . Harfen; — de negende ( 1 4 . )
tot de verzoete Zuren, 15®. Waterachtige bereidingen,
1 6 ° . Uittrekfels (extraéen) en daarmede overeenkomftige
bereidingen, 1 7 . Gefuikerde bereidingen; —» de tiende
bevat ( i 8 . ) de Oliën, 1 9 » de Zeepen, ao°.de uitwen*
dige Geneesmiddelen.
De Vertaler, de drie eerfte Tafelen volgens T R O M M S D O R F F afgewerkt hebbende, ontdekte, dat er reeds eene
Franfche overzetting van den Heer L E S C H E V I N beftond;
HU ftaakte hij zijnen verderen arbeid , volgende die van
den Franfchen Scheikundigen, die het oorfpronkelijke bekortte , verbeterde, en met eenige aanmerkingen verrijkte.
Deze aanmerkingen maken nu den volgenden inhoud uit j
en hebben gedeeltelijk betrekking op de vereenvoudiging en
verbetering der werktuigen, gedeeltelijk op de vervaardiging
van- eenige artfenij-bereidingen, zoo als die in Frankrijk
plaats hebben. Deze aanteekeningen hebben voorzeker
hare waarde, en zetten de Hollandfche uitgave dezer Ta*
felen luister en nut bij. Van gelijke nuttigheid zijn de
aanmerkingen van den Vertaler zeiven, die voor dezelve,
gelijk voor zijne opgave met betrekking tot die bereidingen, waarvan in deze Tafelen geene melding gemaakt i s ,
en welke in de Bataaffche Apotheek voorkomen, onzen
dank verdient. Deze bereidingen zijn het oxydum hydrargyri nigrum, de murias kydrarg. amtnon. acerr., het fuh
phuretum calcis ftibiatum,nez fuiphuret. hydrmg. ,et fiïbii»
de üxungia oxygenata, té bereiden volgens de opgegevene
Wijze van den Hoogleeraar D R I E S S E N , en eindelijk het,
sl. oliv. oxygenat.
Na al hét aangevoerde, zal het niet verder noodig zijn,,
onze Lezers te overtuigen van het belangrijke en nuttige
dezer Tafelen. Mogt onze aanprijzing het debiet van dit
zoo wél uitgevoerd, in papier en druk uitmuntend» werk
begunftigen!
0
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Mriewn,
gefckreven op eene Wandeling door een gedeelte
van Duitschland en Holland ^ in den Zomer van 1809.»
Ijle Deel. Met Platen. Te Groningen, bij W~ Wouters
en R. J. Schierbeek., 1809... In gr- 8 w Meen reizen: is leven, gelijk ons leven flechts eene reis ïr
zegt J E A N P A U L , een zoo vermaard Schrijver in heC
naburige Duitschland. En waarlijk, wanneer wij de menigvuldige voordeden eener welingerigte reis overwegen
kunnen wij niet anders , dan zijne woorden beamen..
Reizen immers, gelijk een Reiziger zich uitdrukt, breide»
den kring onzer denkbeelden uit, verheffen ons- bovers
eene te hekrompene gehechtheid aan de naauwbeperkte
plaats onzer geboorte, doen eenen edelen geest van w e reldburgerschap in ons ontdaan, die met een liefdevol g e voel het geheel omvat, en belang Helt in hetgroote en»
het fchoone, onder welke luchtftreek men hetzelve ook
aantreffe. Reizen fcherpen het geheugen, wekken der*
geest der opmerkzaamheid o p , doen ons geduldig zijn bij
de gewoonten en zwakheden van anderen, en verrijkea
ons met eenen fchat van levenswijsheid, welken men, als
het ware , fpelende verzamelt. — Evenwel , hoe eenftemmig in onze dagen het oordeel zij over de nuttigheid
van het reizen, verfchilt men echter merkelijk in gevoelen
over de beste reismanier. Sommigen, alleen hun; gemak,
betogende , verkiezen in een afzonderlijk rijtuig hmrriert
weg af te leggen; anderen, uitgelokt door de menigte-va*
vreemde phyfionomiën, bijzondere karakters en zeldzame
karikaturen, welke men dikwijlsop openbare postwagens
aantreft, fchenken aan deze manier van- reizen boven elke
andere den voorrang; terwijl wederom-anderen^, door de
waarlijk uitftekende voordeden van het voetreizen ingenomen, de ongemakken, hieraan verknocht, over het hxaofif
z i e n , en deze manier van reizen bij uitnemendheid ver*
heffen.
De jonge Reizigers, van wier Brieven wij thans aan on.
ze Lezers verflag zullen geven; hebben ook deze laaide
w-ïjze voorgetrokken, en, even gelijk S E U M E zijne reis
naar Syrakufe einen Spaziergang noemde , hunne reis'naar
Duitschland onder den naam eener Wandeling m het licht
gegeven. Ook wij ftemmen gaarne met de Reizigers i n ,
daar zij op bladz. 7 en É7 de voordeden, van het voetreizen
T
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zen opgeyen , vooral, wanneer men met geene lastige,
pakkaadje bezwaard i s , maar, gelijk hunne gewoonte w a s ,
dezelve door eenen gids laat dragen.
.
' In den laatstvcrloopenen Zomer ondernamen een zestal
jonge lieden, van welken fommigen met roein iq ons Vaderland bekend zijn, de Heeren V A N S W I N D E R ^ N , L U 3LOFS , CRULL , STlïRINGA KUYPER , M O D D E R M A N ei! VAN.

de reis, welker befchrijving;» door de vijf
eerstgeuoemden vervaardigd ,. ter beoordeeling voor ons
ligt. —— Het cerile Deel bevat het reisverhaal doo,r;
HEECKEREN,

Drenthe,

Bcuthcim,

Steinfurt,

Man fier en een gedeelte

van het Koningrijk Westfalen naar het Ifartzgehergte.
Het,
kan onzen Lezcreii niet ongevallig zijn, dat wij eenige bijzonderheden uit hetzelve hier aanftippen.
, De befchrijving, door onze Reizigers van de Drentfch.e
ilunriebedden gegeven, en de gefchiedkundige berigteri,
pmtrent deze ontzaggelijke ftecnklompcii door hen medegedeeld , zullen, voor den blooten Dilettant, die zich op
de Vaderlandfchè oudheden niet bijzonder heeft toegelegd,
merkwaardig en belangrijk zijn. — Onder de berigten omtrent Steinfurt vermelden wij alleen het volkomene verval
der Akademie, welker Profcsforen reeds federt eenen geïuimen tijd geene toehoorders gehad hebben, bi. 5 9 . Met
genoegen zal men op bl. 60 — 64. de befchrijving van het
Bagno, eene lustplaats van den Graaf van Steinfurt, lezen. — . T e Munfler,
in den vijfden brief hefchreven *
zal het klooster der barmhartige. Broeders, aan de verzorging van onvermogende kranken toegewijd , bij lederen
menschlievenden lezer belang verwekken.
Met een
Weemoedig. genoegen js Ree. de Reizigers in de zaal opi
het Munfterfche raadhuis gevolgd, waarin 1648 die vermaarde Vrede gefloten wierd, welke ons Vaderland rust
en onafhankelijkheid verfebafte; en hij deelde gewillig in
de vreugde, welke hen bij het befcljöuwen van dezelve
bezielde* — Met regt geven de Schrijvers hunne begrooting van het getal der inwoners van Muafler, door hen
op i<5 a 17000 bepaald, als onzeker op. Volgens GAS?P A R I en anderen beloopt hetzelve 25000. — De befchrijving van het lieve Vrouwenbeeld te Telgt en degzelfswonderdadige werking, op bl. 1 0 6 , zal velen bevallen.
De jaatfte helft van dit eerfte Deel bevat berigteri omtrent Casfel. en Gottingen.
Dat in eerstgemeide plaats,
iender de gebouwen en merkwaardigheden, de lustplaats
ftapoleansk-öhe, voorheen Wilhelmshdhe,
en het oude kasE a
teel
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teel de Leeuwenburg rati zouden vergeten worden', m s
wel te verwaehten. Over de verrukkende fchoonhedeiï
van NapoJeonsh'óhe laat een der Reizigers zich op bl. 19&
ónder andere dus hooren: „ Nogmaals herhaal ik h e t ,
„ i k kan u niet dan eene flaauwe', allerflaauwfle fchets
„ van al dat verrukkelijke en bekoorlijke geven, 't geen
hier overal bij eiken voetftap de oogen treft, hart en
zinnen bekoort , en den aanfchouwer in den zoeten
waan brengt, als ware hij in de tooverlustplaats vnrr de
eene of andere F e e , zoo bekoorlijk aangelegd, als de„ zelve ooit in de gloeijende verbeelding der Dichters beflaan hebben. Neen , gij moet zelf komen en z i e n ,
hoe hier een uitmuntende vijver in zijn helder kristal
de flikkerende zonneftralen opvangt, en het fpattende
water eener fontein met geweldige kracht fomwijlen bij
„ de tweehonderd voeten uit dezelve ten heme! bruist;
hoe ginds een prachtige waterval met donderend geklau t e r van de puinen eens ouden Romeinfchen bouwvals
„ naar beneden ftort , en den wandelaar in den waan
brengt, als ware hij te Tibur of Ttvoli', hoe verder het
reuzengevaarte van den Oclogoon zijne trotfche geweï„ ven ten hemel verheft, en, den metalen Hercules op
zijne tinnen torfchende, dikwijls zich met eenen ffurjer
van wolken bedekt; hoe daar, op dien berg, aan de
„ linkerzijde tusfchen fteile rotfen gelegen, een eerwaarj , dige oude burg zijne gele, met mos begroeide torens
uit het donkere groen Ver-heft, en de beelden' dier tijden voor den geest roept, toen het klinken der trompetten en het getrappel der rosfen voor het oor des woes, ten ridders de liefelijkfte muzijk was , en löerr, nog
wars van de zachte kunften der befchaving , flechts
„ vermaak fchepte in de woelige bedrijven der jagt en de
„ bloedige tooneelen der velden van Mavors; hó% wéér op
„ eenen anderen heuvel eene zoete begoocheling, door
het gezigt van den tempel van Apollo verwekt, u als
in Griekenland overbrengt , en u in die dagen Verplaatst , waarvan S C H I L L E R in zijne G'ètteï Grtechen„ lands zoo fraai z i n g t " . . . . . Dan waar dvval'en wij
roet onzen Reiziger henen ï Ons verflag, buitendien reeds
uitvoerig, zoude te breed worden, zoo wij nog njêer wilden affchrijveiï.
'
Bijzonder belangrijk is ons de elfde brief over de kweekïchool van Schoolmeesters te Casfelvoorgekomen,in 1779
4oor FRKDRiK II Landgraaf van Hesfen, gefticht. De
kwee»
? i
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faveekelingen, welke tot een getal van veertig in dit Seminarium worden opgenomen , (fchoon zes van dezelve
buiten het gebouw wonen, hetwelk flechts vierendertig
km huisvesten) worden in alle die vakken van kunst en
wetenfehap.onderwezen, welke voor eenen toekomenden
Schoolleeraar dienftig zijn. Bijbelfche gefchiedenis, Gods-dienst, Zedekunde, l e z e n , fchrijven, rekenen, Aardrijkskunde , Natuurlijke Historie , vooral Natuurkunde

van

den

Mensch

(empirifche

p/ychologie')

,

voor

zoo ver dezelve voor hunne aanifaande beftemming
jioodig i s , de Franfche en de beginfelen der Latijnfché
taal worden hier opgenoemd. Met verwondering miste
R e e hier de Algemeene Gefchiedenis en die van hun V a derland ,-welke in zijp oog voor eenen toekomitigen onderwijzer, der jeugd minder gemist kunnen worden, dan eene
geringe en oppervlakkige kennis der Latijnfché taal. De
kweekelingen worden bovendien in het zingen, klavier-,
orgel- en viool-fpelen onderrigt, en in afzonderlijke uren
over de pligten hunner aanftaande beftemming onderhouden.
Voor het overige geeft een uitgeftrekte tuin hun gelegenheid, om zich met de boomkweekerij, bijen-. en zijdewormen-teelt bekend te maken en zich in allerlei tuinananswerk te oefenen, hetwelk voor aanftaande > dorpbewoners van zeer veel belang is. Eindelijk worden zij ook
reeds in deze kweekfchool aan het praktikale van het onderwijs gewend , door in eene bijzonder tot dit oogmerk
opgerigte fchool aan kinderen les te geven. Over de inrigting van het gebouw zelve en over de onderwijzers der
kweekelingen kunnen wij niet uitweiden, maar voegen hier
alleen bij, dat, bij openvallende posten van Schoolmeesters , aan de leerlingen uit het Seminarium altijd de voorkeur gegeven wordt.
Niet minder gewigtig zijn de bijzonderheden , welke
ons in den veertienden en vijftienden brief worden opgegeven over de Hoogefchool te Göttingen, derzelver voortreffelijke inrigting, en de beroemdfte Hoogleeraars, welke aan dezelve ten fieraad ftrekken. Vooral is dè aanwijzing der oorzaken , welke deze Hoogefchool , hoewel
eerst voor vierenzeventig jaren gefticht, boven hare oudere Zusters in Duitschland verheven hebben, ons zeer
belangrijk voorgekomen, en fchijnt ons t o e , in deze dagen , waarin aan eene hervorming der Vaderlandfche
Akademien gearbeid wordt , de aandacht onzer geleerde
iandgenooten dubbel waardig.
In het bijzonder verdient
E 3
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hetgene op bl. a46»-*249 over Encyclopedisch en Methodologisch onderrigt gezegd wordt, eene zorgvuldige overweging. — - Van de rijke en keurige Bibliotheek,. van
:het geleerde Göttingfche Genootfchap , van de nuttige
inrigtingen voor aanftaande Leeraars van den Godsdienst,
van het Mnfeum. voor de Natuurlijke. Historie-enz., van
den Kruidtuin, het Chemifche Laboratorium, de Akademifche Hospitalen voor de Genees-, Heel- en Verloskunde,
van het Kabinet voor de proefondervindelijke Natuur»
kunde, van den (Skonomifchen T u i n , hctPhilologiseh
Seminarium en andere hulpmiddelen ter beoefening
der onderfcheidene wetenfchappen •,• 'geven 'deze Reizigers berigten', voor welke ieder lezer, dien de vordering in kennis en befchaving ter harte gaat, hun dank
betuigen zal. — • Gedurende hun verblijf te Götti'ngen zijn
zij de gehoorzalen der beroemdfte geleerden ingetreden,
hebben bij fommigen een bezoek afgelegd, en roemen het
onthaal, overal door hen genoten; Over de voorlezingen
en", wijze van voordragt van M A I J E R " , B L Ü M E N B A C H ,
H U G O , (die over den Code Napoleon' in het Fransch collegieriiQudt,) van H E Y N E , H E E R E N ' , ^(wiens Collegie over
dè Gefchiedenis zoo talrijk w a s , dat de toehoorders zelfs tot
büitcti dë deur-op de trappen zich. plaatilen,) van S C H R A L E R , STROMEijÉR en anderen wordt een beknopt verflag
gegeven, en omtrent B L Ü M E N B A C H , H E È R E N , H E Y N E ,
V O N S C H L Ü Z E R , H U G O eh H I M L Y verfcMllende. berigten
medegedeeld. Gaarne zouden wij over E I C H H O R N , M E I K E R S , M I T S C H E R L I C H , B O U T E R W E C K en andere geleerden .dergelijke hebben -aangetroffen.
Het getal der
Hoogleeraren :bedraagt thans 4 1 , dat der Studenten 7 3 0 .
Van het gedrag der laatstgenoemden wordt met uitmuntenden lof gewag gemaakt.— De laatfte brief bevat de reis
naar den -Haitz..
De befchrijving van dit gebergte en de
terugreis naar Holland zal "het onderwerp van het volgende, laatfte Deel uitmaken.
Ziet- daar cenïge belangrijke punten uit dtt reisverhaal
voorgedragen. . De lezer verbeelde zich evenwel niet,
dat deze wandeling'alleen voor geleerden zij uitgegeven;
integendeel, lezers, 'van welken iland of betrekking ook ,
zullen hier veelvuldige ItofFe tot genoegelijk en aangenaam onderhoud vinden. Ree. heeft vooral datgene uitgekozen , hetwelk hem algemeen belangrijk fchecn. Aan
leerzame wenken , welke voor volgende reizigers 'nuttig kunnen -zijn-, is in dit boek -even -nfiii gebrek, als
aan
1
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aan zonderlinge karakters en vreemde en lachverwekkende ontmoetingen. — Hier en ginds verfpreidde opmerkingen en bedenkingen -over fchoonheid en verhevenheid in de Natuur , over Zedekunde , Menfchenwaard e , Oorlog en Wereïdburgerfehap duiden ons beoefenaars
en voorftanders der nieuwere Wijsgeerte aan.
Onder datgene, wat Ree. het minfte bevallen heeft,
is de fchertfende wending, welke op bi. 9. aan de fchoojie woorden van S C H I L L E R gegeven wordt. . Dergelijke
toefpelingen kunnen niet anders dan den dichterlijken invloed van, treffende gezegden verzwakken, daar wij ons
bij de herlezing dier plaatfen onwillekeurig aan zulke
ïoefpelingen herinneren, welke het gevoel van den kiefchen lezer moeten belcedigen. — Voorts vindt R e e ,
dat het water, dat, volgens bl. 2 0 4 , en kletterend
en
Mat erend en fchuimend en fpattend nederploft, door vrij
wat wind bewogen wordt. — Ook kan hij niet begrijpen , 'hoe de Reizigers , na het befchouwen van "het
paard, bl. 2 1 3 , nog in het onzekere zijn, of het uit hout
of fleen vervaardigd zij. — E n eindelijk ^tan Ree. zijn
begrip van het aardige volftrekt niet met het Gothifche,,
trotfche en antieke van den Leeuwenburg overeenbrengen , en ftemt dus met de Wandelaars niet i n , ' t o e n
zij (bl. 2 1 3 ) in de wapenkamer van dit, flot alles aardig
•ingerigt vonden.
In den ftijl, boewei doorgaans vloeijend, is een merkelijk onderfcheid, en geen wonder, daar deze brieven
uit vijf' verfchillende pennen gevloeid zijn. Hier en daar
zijn bevallige dichtftukjes ingevlochten., Taal en correctie zijn zuiver ennaauwkeurig. Het knupdoekje^
echter,
en de velingskoufeti.,
op bl. 5 3 , , verraden eenen-Groningfchen oorfprong, en het wiegelen in het vers op bl. j00
gemeenzaamheid met Duitfche dichters. — De titel -is
worfierd met de afbeelding van den Defenherg bij Warburg,
door den Heere C R U L L op de plaats zelve afgeteekend,; terwijl de tot dit Deel behoorende plaat bij het
volgende zal worden uitgegeven.
l i e t werk is aan de nagedachtenis van den jongen M O D D E R M A N , eenen der Reizigers, toegewijd, .die kort voor de
uitgave dier bladen, tot droevig verlies voor Vrienden.,
Wetenfehappen en Vaderland, geftorven is.

Rei-

J.

B A R R O W

Reizen in China, inhoudende .Befchrijvingen, enz. gedurende?
het verblijf in het Keizerlijk Paleis va'nTuen-min-yuen, en
in eene daar op volgende Reis door het Land van Pekin tot
Canton, enz..' Boor J O H N B A R R O W , voorheen GeheimSecretaris van den Grave V A N M A C A R T N E Y . Uit het
Engelsch.
lilde Deel. Met Platen.
Te Haarlem, bij
F. Bohn. In gr. $vo. 341 Bl.

V

oltooid i s , met de afgifte van B A R R O W ' S lilde Deel,
dit jongfte Werk over het Chinefche Rijk.
Noodig
is het niet, na de beoordeeling en aanprijzing der twéé
vroegere Deelen, ons weder daartoe te zetten (*). Alleen mogen wij niet nalaten van den hoofdinhoud iets te
vermelden met opgave van eene en andere bijzonderheid,
die eene zoo bloote aankondiging eenigzins kan veraangenamen, en teffens onderhoud aan onze Lezers opleveren.
Bij de voltrekking dezes Werks mogen wij aanmerken,
dat het in handen eens bekwamen Vertalers gegeven i s ,
en dat de uitvoering, alsmede de Platen aan de waardije
des Werks beantwoorden, zoodat het eene plaats verdient
bij het groot en kostbaar Werk van den Heere G E O R G E
S T A U N T O N , over dat, in vele opzigten, zoo geheimzinnig Rijk. Elke lichtftraal, in die duisternis flikkerende,
inoet den Liefhebberen van Land- en Volks-kunde aangenaam wezen; terwijl B A R R O W ' S voorzigtigheid in het
niededeelen zijner- narigten geene geringe waarde bijzet aan
den arbeid, welken hij op zich nam, om te voltooijen,
wat hij oordeelde aan de voorgaande berigtgevingen wegens
het Gezantfehap, waarin hij een' zoo aanzienlijken post
bekleedde, of té' ontbreken, of eene wijdluftigeï vermelding te verdienen.
Niet vreemd vloeit uit B A R R O W ' S pen, bij den aanvang
des VlIIften Hoofdftuks , waarmede dit Deel begint:
„ Het wantrouwig en waakzaam gedrag van het Chinefche Gouvernement jegens vreemdelingen, geenszins ftroo'kende.met den vrijen en onafhankelijken aard der Britten,
die opgefloten waren binnen de grenzen van hun verblijf,
zoodat de" •volkrijke Hoofdftad van China voor hun wei-,

£*) Zie onze Vadert. Letteroef'. voor 1800, b!. 69 ca 40X
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nig beter was dan eene woestijn, was hun des te minder
onaangenaam, toen zij zich genoodzaakt zagen eene plaats
te verlaten, die zij in geen ander licht konden befchouwen , dan in dat van eene eerlijke gevangenis, en affcheid
te nemen van een volk , wiens algemeen karakter zoo
veel heeft van hoogmoed,van laagheid en onkunde." Dit
Hoofdftuk behelst Gisjingen oyer den oorfprong der Chine'
zen,
— hunne Godsdienfiige SeSlen
— Leérftellingen en
Plegtighedet}.
• .
• .
Lang ftaat B A R R O W ftil op het duistere\van der Chine"
y

ze» herkomst, en vermeldt voorts, w a t , na derzelver
bekendwording aan andere V,olken, daar te lande gebeurd
as, bovenal met de Joden, en Christenen van•onderfcheiden aanhang en gezindheden; de vervolgingen, daar verduurd. Vrij breed is onze Reiziger, om ons de Leerbegrippen en Zedekunde van der Chinezen Leeraar C O N r u c ï u s te doen kennen. T o t bijzonderheden kunnen
wij ons niet inlaten. Alleen mogen wij niet afzijn, twee
flot-aanmerkingen dezes breeden Hoofdftukg mede te
deelen,
. In den aanvange dezes Hoofdftuks bad R A R R O W opgemerkt , dat de Tempels bij gelegenheid gebruikt worden
ten dienfte van Staats - officiers, Ambasfadeurs en andere
hooge karakters, wanneer zij door het land reizen, omdat er geene andere huizen gefchikt zijn om hen te herbergen. „ Als z i j , " fchrijft'hij v e r v o l g e n s , , , zoodanig
eenen tempel verlaten, wordt het noodzakelijk geoordeeld
een bewijs van eerbied te géven, die al zeer na met dien
van gpdsdienst overeenkomt, doch echter niet. gefchiedt
aan de Godheid, maar aan den naam van den Keizer,
die op den altaar gefchreven ftaat. Deze gewoonte ,
gevoegd bij die, om rijst of ander graan, thee en olie,
op zekere jaargetijden, en vooral op des Keizers geboortedag , op dien altaar te brengen, kan mogelijk wel gcfchieden als een blijk van eerbied en dankbaarheid, maar
©oktevens tot erkentenis, dat hij de eenige eigenaar van den
grond i s ; doch uit aanmerking van de heiligheid dier
plaats, daar zulks verrigt wordt, moet men het tevens houden voor. eene aanleiding tot afgoderij : want door het
vereenigen der offerande aan de Godheil met die aan den
Monarch, krijgt het gemeen een grooter denkbeeld van
het vermogen van den iaatften, en ftelt het gelijk met dat
yan den Eerften: zoo dat de Chinees, fprekende van eene
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gelukkige gebeurtenis, die er in zijn of in eenig ander
land is-voorgevallen, dit gewoonlijk toefchrijft aan den
wil des Hemels en dien des Keizers van -China.
„ Het gebruik maken van de Tempels tot herbergen
geeft'-ook een tijdelijk voordeel aan de Priesters, door dc
giften, -die bij zoodanige gelegenheden gegeven worden.
De meesten van 'hen beftaan enkel uit vrijwillige gaven of
uit kleine erfenrsfeu, die hun door godvruchtigen gemaakt
worden, en zij zijn zeer dankbaar voor de geringde gift:
want |er is geene de minfte verbindtenis tusfchen Kerk en
Staat; zij ontvangen geen jaargeld of gift, hoegenaamd,
van den laatften. De Keizer betaalt zijne eigene Priesters,
die. alle Tartaarfche

onderdanen zijn.

De Chinefche Con«

fuchni-si-en óf Geleerden onderhouden hunne Priesters, het
zij die tot de F O of T A O - T Z E behooren, en de hoop des
vólks geeft, door hunne hcerfehende di'ift om het toekomende te willen weten, een beftaan aan duizenden en ik nïag
misfehien wel zeggen aan millioenen Priesters; door de
offeranden; die zij op den altaar brengen, 'wanneer zy
het noodig vinden om het boek van hét noodlot te raad»
plegen, hetwelk een der gerneenfte bedrijven van hun leven i s . "
De Heer E A R R O W meent, uit het 'kort overzigt, vaa
de verfchillende Secten genomen," met regt te mogen befluiten, dat de Oorfpronkelijke "Godsdienst hi'CBm
niet
medr beftaat, of dat dezelve, zoo die, al nog beftadt, ge«heel bedorven is;" dat er tegenwoordig geen Nationale of
Go&diêMst van Staat Éieer is-,-en.de artikelen van het geloof even zoo Verfchillende zijn, als de bijzondere manieren van Godsdienst; dat liet w i k meer fchijnt te' vreezen
voofr de rampen van dit leven, dan voor de ftraf 'inhet-ander-é; Natalie -de plinten, die-zij uitoefenen^' alleenlijk
gefchieden om eene vertoornde Godheid te ftillen en onheilen af te wenden, dan in hoop van er iets.goeds door
te zullen verkrijgen; 'dat zij eerder hunne Goden laten
raadplegen, om te weten en te onderzoeken, wat hun ftaat
te gebeuren, dan om'te verzoeken van hun iets te fchenken' of'van hen'weg- te nemen; een Chinees'kan rraauwelijks -gezegd worden te bidden:: -•'hg is dankbaar als alles
naar zijn zin gaat, maar-moedwillig en' gemelijk als het
hem stegen loopt. — „ Z o o weinig de Priesters en de talrijke
leerlingen.., die 'zij in hunne tempels hébben , gebruikt
worden "in
bezigheden Van hun ambt of in -wereldlijke
verrigtingen, zoo zijn zij ook niet minder onzindelijk op
f

i

REIZEN IN CHINA.

hunne perfoneri-en vertrekken, dan z i j , die genoodzaakt
zijn hunnen tijd te hefteden, om zich van de nooddruft
des levens te voorzien. De kamer, daar .wij zouden geflapen hebben , was vol fchorpioehen en duizendbeen e n , die in zulk eene menigte in ons beddcropen, dat zij
er ons uitdreven, en dat wij genoodzaakt waren onze
goederen in de open lucht tusfchen twee hoornen uit te
kloppen. Dan hier werden wij niet minder gekweld doop
de muggen en ander ongedierte, welker gebrom den ge-»
heelen nacht duurde, tot dat de luidruchtiger góng de
heilige menfchen tot hunnen morgerigodsdienst begon te
ïoepen."
HetIXdë Iioofdftuk behelst de Reis
vanTongrchoo-ftm
paar de Provincie

van Canton;

in vele bijzohderTieden wordt

daar opgemerkt, de gedaante des Lands en deszelfs voort*
brengfels — de Gebouwen en-andere openbare Werken — toeiland van het Volk — ftaat van den Landbouw, en de
Bevolking. — Het is een gewoon zeggen van de 'Chinezen , dat, fchoon er overal armoede is buiten Pekin,
er
echter overvloed is binnen deszelfs muren. Bij al het
Boerenvolk in de thans doorreisde Provincie zagen dfe Reizigers niets dan armoede; en met die op de Schepen dienden , was het niet beter gefteld. Dit arm landvolk is aan
presiing onderworpen, om de vaartuigen tegen den ftroom
op te trekken; hiervan hangt onze Schrijver een treffend
tafereel op. — Een bevestigend blijk van het reeds vermeldde wegens der Chinezen godsdienftigheid ontmoeten
wij in offeranden en _ plegtigheden, voor dat men de gevreesde Gele Rivier iirftak. — Waardig zijn gelezen te
worden de aanmerkingen over de Waterleidingen en andere
groote werken der

Chinezen.

De reis i, deels te water, deels te land afgelegd, geeft
aanleiding om vele bijzonderheden op te merken, den inwendigen-ftaat des lands betreffende. ;Men zad.,, twijfelen
wij niet', met voldoening 'eenige algemeene •opmerkingen
hier geplaatst vinden van een' Reiziger door vijf Provinciën van China, welke voor de volkrijkfte-en vrüchtbaarlte
van het Rijk gehouden worden.' Zeer verkort alleen kunnen wij des gewagen.
.
Het is eene té zonderlinge zaak, om ongemerkt te late»
voorbijgaan, dat, uitgezonderd in de nabmirfchap van het
meer Poyang, de Boerenftand van die Provincie , waarin
de Hoofdftad ftaat, de ellendigfteis, de flechtfte huizen bewoont , en hunne landen in een verwaarloosde* ftaat zija
da»
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dan ergens anders. 'Eene-aanmerking, die overeenkom?
met het verflag,doorliet Hollandsen Gezantfchap gegeven,
van dat gedeelte van Pe-tche-lee,
aan de zuidwestzijde
van de Hoofdftad, door't welk zij gereisd waren. Vier van
flijk opgemaakte muren, met riet of ftroo gedekt, maken
hunne woningen uit , die gemeenlijk omringd zijn door
eenen wal van klei of eene heining. Door eene mat wordt
de hut. in twee vertrekken gefeneiden, ieder van welke
«en gat in den muur heeft, om er licht en lucht door te
krijgen; de deur, die tot een ingang dient, beftaat gemeenlijk in eene fterke mat.. Een blaauw katoenen jak,
een lange broek, een ftrooijen hoed en fchoenen van dezelfde ftoffe maken de kleeding van het grootfté gedeelte
des volks uit. Matten van rieten of bamboes , een hoofdkusfen van een blok hout met leder overtrokken, een deken van de harige wol van.het breed geftaarte fchaap, niet
gefponnen of geweven, maar bij elkander geftampt, en
iömtijds eene matras, gevuld met wol,haar of ftroo-, maken hun beddegoed uit. Twee of drie aarden potten,
eenige weinige aardewerkfche. kommen van de groffte
f o o r t , een groote ijzeren pot, eene koekepan en eene
draagbare kagchel maken hun voornaamfte huisraad uit.
Stoelen en tafels hebben zij niet noodig: \want mannen en
vrouwen zitten op hunne hielen rondom èen grooten ijzeren pot, ieder met eene kom in zijne hand, en op die wijze doen zij hunnen maaltijd, meest uit rijst of eenig ander
graan beftaande. V i s c h , van welk eene foort ook, is in dit
gedeelte van het land eene groote zeldzaamheid. Een ftuk
ipek is het eenigst vleesch, 't geen die landbewoners te
eten krijgen. De voornaamfte drank is Hechte thee, zoo
lang gekookt en herkookt, dat er geene de minfte bitterheid, in' de bladen overblijft. —
Uit de valleijen van
Tartarije
wordt het volkrijk Pekin, 't welk men zegt dat
drie millioen inwoners heeft, voornamelijk bezorgd.
De luchtsgefteldheid van de noordelijke Provinciën is
gansch öngunftig voor de arme Boeren. De zomers zijn
zoo h e e t , dat zij genoegzaam naakt gaan, en de winters
zoo ftreng, dat er, door gebrek aan kleeding en brandftoffe, duizenden van honger fterven. Kinderen worden,
uit gebrek'aan nooddruft, verkocht. — Schoon de gelijkheid een der grondbeginfelen is van het Chineesch Gouvernement, en er geene rang - onderfcheiding , dan die uit
ambtsbediening en geleerdheid ontftaat, plaats hebbe, is
er nogtans ten opzigte van den levensregel in China een
vee!
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veel grooter verfclül tusfchen rijken en armen, dan in eenig
ander land* Daar de landlieden en de gemeene burgers
een veelal zeer fchraal onderhoud hebben, zijn de tafels
der Grooten altijd gedekt met een aantal fchotels van geftóofderi visch, vogels, vleesch, met verfchiïlende groenten erf faufen van verfcheidenerlei foorten. Hun drank
beftaat in thee en zekeren fcherpen drank, die uit kruiden
geftookt wordt. In het drinken van dien drank, met kleine teugen, doch altijd heet, met het eten van pasteijen en
vruchten, en met het rooken van hunne pijp, brengen zij
het grootiie gedeelte van' den dag door, beginnende van
het oogenblik dat zij opftaan, tot dat zij' wederom naar
bedde gaan.
Voorts neemt B A R R O W der' Chinezen Landbouw in opmerking , en den ftaat def' Visfchers, in oorden, Avaar
vischvangst valt; deze is uiterst armoedig. „ Zij hebben
geene huizen aan'ftrand of ftilftaand verblijf, maar, altijd
van de eene plaats naar de andere varende op de meren en
rivieren , hebben zij geene gelegenheid ont een ftukje
grouds te bebouwen , waarvan zij taelï de vruchten,
uit,hoofde van hunne gedurige afwezigheid, aan anderen
zouden moeten overlaten ; zij verkiezen derhalve hunne
nijen te planten op vlotten van bamboes, wel doorweven met
riet en lang gras en overdekt met aarde, en deze vlottende tuinen maken zij achter hunne booten vast." — W e gens de Volkrijkheid dezes Rijks, dat zoo verfchillend begrepen ftuk, vinden wij hier breede en keurige narigten,
cn zal het geheel beloop wezen 333,000,000 zielen. De
•orzaken van fchaarschheid en hongersnood, in'een Land
wegens den Landbouw zoo vermaard, worden ontwikkeld.
De Reis door de Provincie van Canton,
de ioefland
der
Vreemdelingen , die in deze haven handel drijven, is de ftoffe

desXden en laatften Hoofdftüks. Van het veelvuldig merkwaardige nemen wij alleen over, dat de kosten dezes Ge.zantfchaps voor den Keizer van. China, die de Gezant*
'fchappen als gasten onderhoudt van het oogenblik der aankomfte tot het vertrek, eenhonderd drieënzeventig duizend
Ponden Sterling bedragen hebben. Schoon B A R R O W wel
gelooft , dat die verbazende fom daartoe uit 's.Keizers
l'chatkist genomen i s , geeft hij gronden o p , waaruit blijkt,
dat er veel aan Chinefche vingeren is blijven hangen. ——
De kosten van deze Ambasfade beliepen voor Engeland
niet boven de tachtig duizend Pond, de Gefchenken daaronder begrepen; 't weUc.j naar J B A R R Q W ' S oordeel, „ bij

zulk
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zulk eene gelegenheid, geene aanmerkelijke fom is voo$
eene Natie als die van Groot - Brittanje; ook is dezelve
Hechts een vierdepart v a n ' t geen men zich i n ' t algemeen
Verbeeld had;"
Dit Deel i s , even als de voorgaande * met fraaije Pla
ten, alsmede met een volledigen Bladwijzer, voorzien.

De

Natuur en de Menfehen,. of Merkwaardigheden van
vele Volkeren, voor Lezers van allerlei Standem
Naar
het Hoogduitsck van j . A . c . L Ö H R . Te Haarlem, hij
F. Bohn. In gr, Svo. 236 Bl.
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rachtig en kostbaar is het W e r k , getiteld: De Mensch +
zoo als hij voorkomt op den hekenden Aardbol^ befchre-

Ven door M . S T U A R T ,

afgebeeld

door j . K U Y P E R ;

een

W e r k , 't geen door 's laatstgemelden dood of geheel geftaakt, ' of althans vertraagd i s , en onder dien Titel niet
kan voortgezet worden. — Het voor ons liggend Werk
zal echter niemand voor een Plaatsvervanger van 't zelve
aanzien; fchoon de Titel iets gelijkaardigs behelze. . D e
aanwijzing, voor Lezers van allerlei Standen, duidt zulks
genoegzaam aan. Het geringfte aantal Lezers kon zich
S T U A R T ' S en K U Y P E R ' S W e r k , uit hoofde van de kost
baarheid , aanfehaffen; fchoon de ftoffe, daarin begrepen ,
juist die i s , welke het grootfte gedeelte der Lezeren van
Reis- en Volksbefchrijvingen meest zoekt en meest be
haagt. De Mensch heeft eene zonderling fterke begeerte,
Om den Mensch , zijnen Natuurgenoot, te kennen; en
wordt dagelijks de regel van P O P E :
The proper fiudy of Mankind

is Man*

bewaarheid. Het was uit deze bronnen, dat S T U A R T de
befchrijvingen der door hem vermelde Volken putte. Ge
tuigen zijne veelvuldige aanhalingen tot bevestiging der
daadzaken, door hem bijgebragt, - 'aanhalingen, die de
aard der zake vorderde; fchoon fommigen, dit over het
hoofd ziende , op eene gansch onbillijke wijze * dien
Schrijver verweten, dat hij alles uit anderen ontleende.
Dus een verwijt zal den Heere L Ö H R niet gedaan wor
den. Is misfehien de Eerw. S T U A R T , naar fonimiger oor
deel*

J. A . e . L Ö H R , NATUUR. EN MENSCHEL»
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deel, ruim fchroomvallig genoeg geweest, om ten aanzien
van elke bijzonderheid eene ftavende getuigenis aan te
voeren; de Heer L Ö H R brengt ze Veel te fchaars b i j , e n ,
wanneer hij ze aanvoert, op eene vrij onbepaalde wijze.
Schoon de aard zijns Werks,voor Lezers van allerlei Standen gefchikt, dié uitvoerige aanhalingen niet vordere, zal
echter niemand ontkennen, of eene en andere bijzonderheid , zeer wijd en verre van de zeden en gebruiken der
meeste Volken afwijkende, en daardoor foms aan het ongeloofbare grenzende, verdiende eene meer bijzondere Having. Bij voorbeeld, wanneer wij lezen: „ Men vindt
„ vele Volken in de overige deelen van Aziatisch
Rusland',
„ die zich van de vergiftige vliegcnzwam als een middel
„ ter verdooving bedienen, waartoe zij dezelve aan kleine
, , ftukken fnijden, in melk laten trekken, en dit aftrekfel
„ gebruiken. Wegens derzelver duurte kunnen-deze al5 , leen de rijken onder de Tartaren,

Ostiahn

en

Koriak-

„ken
bekomen. Om evenwel dien drank niet geheel te
, , ontberen, pasfen de armen o p , wanneer de rijken bun
i, water maken, en vangen dit o p , hetwelk nog geheel
deze bedwelmende kracht bezit , en drinken hetzelve
„ met gretigheid. Deze vloeiftof kan nog door twee lig„ chamen gaan, en evenwel de bedwelmende kracht voor
een gedeelte behouden: van daar, dat hetzelve nog van
„ diegenen wordt opgevangen, welke zich, door te veel
„ van de rijken te nuttigen, buiten ftaat gedronken heb, , ben. Wanneer de rijken eene partij hebben, dan wordt
j , door de armen naauwkeurig opgepast, dat toch niets
, , van hun kostelijk water verloren g a , " — wenfehen wij
zulk eene ongehoorde vreemdigheid voldingend geftaafd te
zien; en voorbeelden van dien ftempel zijn ons vele ontmoet.
De Hoofdafdeelingen zijn: I. Levenswijze

van

onderfchei-

dene Volken.
II. Zeden en Gewoonten hij
onderfcheidene
Volken.
III. Eerfte Behandeling
en Opvoeding
van den
Mensch hij verfcheidene Volken.
IV. Voedfèl en
Lekkernijen bij verfcheidene Volken.
V . Brasferijen
en Gastmalen.
V I . Sterke Dranken.
V I I . Kleederen,
Kleederdmgtm
til
Opfchik.

Deze inrigting brengt mede , dat men onder eene en
dezelfde Afdeeling wijd van elkander gelegene Volken aantreft , en de wereld als door- en omgevoerd wordt, om
alle die verfcheidenheden gade te flaan; terwijl men teffens
a c h in zeer onderfcheidene tijden als 't ware geplaatst
vindt,
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vindt. Ten bewijze van het een en ander ftrekke de inhoud der Afdeelinge, getiteld: B R A S S E R I J E N E N G A S T M A L E N : , , Bij Volken buiten Europat
In Kochïnckinaj
Bij de Kalmukken.
In Abysftnie.
Kamfchatka.
Van een Groenlander.

Edellieden in Europa.

In Nutkafunde.
Op
Onder Vorften en

Bij het Bruiloftsfeest van Hertog

J O H A N D E N B E S T E N D I G E N en M A R I A V A N M E C K E L E N BURG.
Bij het Bruiloftsfeest van K A R E L V A N B O U R G O N D I E en M A R G A R E T I J A V A N E N G E L A N D .
Bij het aanvaarden der Bisfchoppelijke Waardigheid door G E O R G E D E N I
te Tork. Bij het Bruiloftsfeest van den Ridder W I L H E L M
V O N R O S E N B E R G en eene Prinfes V A N B A D E N .
Bij het
Huwelijksfeest van W I L L E M V A N O R A N J E met eene Dochter van den Keurvorst V A N S A X E N . Bij het Huwelijksfeest van den Hertog G E O R G E met eene PooJfche Prinfes."

Niet zonder verbazing zal men deze ftaaltjes van gastereren in Europa lezen. Wij willen onze Lezers , ten
befluite, toeven op de Bruiloft bij gegoede lieden in den
Burgerftand.
„ Hoe men in de 15de Eeuw het Bruiloftsfeest onder
„ rijke lieden vierde, kan uit het volgende blijken.
„ Toen in het jaar 1493 ^ eenige Dochter van den
„ Magiftraatsperfoon V E I T G U N D L I N G E R , in
Augsburg,
„ met een Trompetter in het Huwelijk trad , werd de
„ maaltijd aan 60 Tafels gehouden. Aan iedere tafel
„ zaten 12 Gasten, welke dus het getal van 720 uitmaakten.
„ Het feest duurde acht dagen; zoodat de gasten ten
„ laatfte hier en daar nedervielen, en niet dan door het
„.razen der overige weder konden bijgebragt worden.
, , Voor dit feest waren aangekocht 20 jonge osfen, 44
„ jonge geiten, 300 jonge herten, 500 vogelen, 1 5 berghanen, 46 gemeste kalveren, 96 gemeste varkens, 106
„ ganzen , 15000 ftuks visch van allerlei foorten, 900
„ worilen." — 't Is niet te denken, dat zoo veel fpijs
zonder dronk genuttigd z i j ; doch vinden wij des hier
geene melding. Bij andere hier opgehaalde Feestmaaltijden wordt de drank niet vergeten, en was dezelve in
evenredigheid met den voorraad van fpijze.
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Verhandeling
over het Ontwerp van Sluizen , volgent de
uitgave van den -Heer j . B L A N K E N J A N S Z . ,Jiet eerst aan
de Ben/chopper Sluis beproefd , opgefteld door
deszelfs
Ambtgenoot
A . F . G O U D R I A A N . Met eene Plaat. Te Am-

fterdam,

hij J. S. van Esveldt-Holtrqp, ,1809.

In gr.

$vo.

N

og eene, e n , zoo als wij nu reden hebben om te hopen, laatfte proeve van den Heer G O U D R I A A N , om
zijn vorig fchrijven tegen den Fleer B L A N K E N te regtvaardigen,en op nieuw, ook met bijgevoegde verklaringen van
des bevoegde Perfonen, te doen zien,. dat de ontwerpen
des laatstgenoemden, ten opzigte der Sluizen en Spuideurên, zoo te Benfehop , ais te Medemblik en elders,
niet' kunnen gezegd worden nieuw te zijn, maar bij den
eerstgenoemden zeer wel. vroeger t>ekend geweest, doch
door hem afgekeurd pp verfcheidene gronden, die alhier
in het breede worden ontwikkeld. Dan , wie zal immer
in twijfel trekken, dat twee Mannen van beproefde kunde in de Waterwerken, zeer gemakkelijk, op één en hetzelfde denkbeeld kunnen geraken, waarvan de zwarigheden bij den eenen veel zwaarder wegen, dan bij den
ander, zelfs door den laatflen, zijns inziens, worden opgelost '? Wij verblijden o n s , dat deze Verhandeling, welk e , op des Schrijvers verzoek , door eene Commisfie
van wege-Z. M . den Koning,vooraf is gelezen, in eenen
allezins gematigden toon is vervaardigd, waardoor de waarheid altijd winnen moet: en nog meer verheugen wij ons in
de verklaring van den Heer G O U D R I A A N , daar hij fchrijft:
„ De Fleer j . B L A N K E N , J Z . zal ondervinden, dat de
„ rede op mij kracht genoeg heeft, om van mijnen kant
„ al het gepasfeerde fteeds behoorlijk voorzigtigte kunnen
„ affcheiden van de handelingen, in onze betrekkingen
„ als Ambtgenooten." — Het ftuk zelf is voor geene bijzondere ontwikkeling vatbaar, en dient door den liefhebber der Waterwerkkunde, die in deze gefchillen belang
ftelt, zelf gelezen te worden.
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Verhandeling
over de Oorzaken der toenemende
Opflibbingvan het 1%, en de Middelen,
welke tot wegneming en
herflel daarvan,
zouden kunnen en behooren aangewend
te worden-,

dam,

door J E L L I S R O E L O F S , J U N I O R .

Te

Amfter-

bij B . van Seldara. 1809. In gr. %vo.

E

ene Verhandeling , welke bij de Koninklijke Maatfchappij der Wetenfchappen is ingeleverd ter beant
woording der bekende opgegevene Prijsvrage , van welke
wij te voren, bij de opgave der Prijsverhandelingen, reedsmelding maakten , zonder dat de gezegde Maatfchappij
zich wegens deze Verhandeling op eenigerhande wijze
heeft uitgelaten. De Schrijver geeft de Oorzaken o p , als
gelegen 1 . ) in de wanftaltige gedaante van het IJ zelve;
2.) in het uitbrengen van Hoofden, vooral van den be
kenden Paardenhoek ; 3.) in het opruimen van de L a a g ,
vooral te voren bij de Oude Stads Herberg, en 4.) in het
aanvoeren van modder en flijk bij de Vloeden, met Noor
den en Noordwesten Winden , zonder dat die, bij de
Ebben niet Zuiden en Zuidwesten Winden, werktuigelijk
worden weggevoerd. De door den Schrijver opgegevene
Middelen beftaan 1.) in het Afnemen van den Paarden
hoek; 2 . ) in het Afdammen der Bogt van Nieuwendam
en van den Buildlooter Ham; 3.) in het formeren van
eene, altijd welgeflotene L a a g , zoo na mogelijk aan de
Gordingen of Paalwerken, en 4.) in het fchoeijen of af
dammen der Paalwerken. Tegen het vastzetten van den
Modder in het vervolg, prijst de Schrijver aan het gebruik
eener verbeterde Schep- ofKrab-machine,welke door eeneafteekening is opgehelderd.
Het blijkt alzoo, dat de Schrijver in vele opzigten overeenftemt met de denkbeelden, door den Heer B L A N K E N - .
in zijne bekroonde Prijsverhandeling ontvouwd, en de Heer
R O E L O F S heeft zich de moeite gegeven, o m , na het le
zen der laatstgenoemde Verhandeling , in eene Narede
aan te wijzen, in welke opzigten hij tot het plan van den
Heer B L A N K E N nog meer zoude kunnen naderen, met op*
gave der waterkeeringen, welke zouden dienen gefteld te
worden.
Deze Narede wordt met eenige bedenkingen
geëindigd wegens de verhooging van den Slaperdijk, wel
ke de Schrijver voor de Stad Amfterdam zeer nadeelig
keurt.
1
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Hoe zeer, in een onderwerp van dezen aard, altijd ftoffe
voorhanden is tot gewigtige bedenkingen en tegenbedenkingen, moeten wij echter zeer roemen den ijver en de
oplettendheden van den kundigen Heer R O E L O F S , en wij
hadden wel gewenscht, dat de Haaiiemfche Maatfchappij,
ter erkentenis dezer Vaderlandsmin, deze Verhandeling,
zoo al niet met eë'nig eerbewijs vergolden, ten minfte achter de bekroonde Stukken door den druk had gemeen gemaakt , daar zij inderdaad alle nalezing verdient.
1
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De Wegen des Levens, of de vraag:
welk Beroep wilt gij kiezen ? gedaan aan alle aankomende Jongelingen en toegewijd
aan alle Ouders .en Voogden, door a. FOKKE SIMONSZ. Met
Platen.
Te Amfterdam, bij J, van der Iley. i8op. Buiten
het Voorherigt 2 7 8 bladz.

O

nder dezen titel •fclienkt ons de Heer FOKKE SZ. een wejgefchreven en zeer bruikbaar werkje,'dat, in het kortbeftek van 278 bladzijden, den Lezer bekend maakt metdeverfchillende beroepen, die.de Maatfchappij oplevert.
In de Inleiding geeft de Schrijver het doel van zijn werkje
aldus o p : •„ Wie zijn.leven onderhouden w i l , moet de kunst
„ bezitten om geld te bekomen, door de Maatfchappij zulke
„ dienften te bewijzen als zij thans noodig heeft: doch die
„ dienften zijn oneindig meer , en verfcheidener van aard,
„ dan. d i e , welke de eerfte rnensch behoefde
er worden
„ dus oneindig meer geestvermogens vereischt, om dezelve
„ t e " kunnen verfchaifen; die vermogens laten zich in geesten ligchaamsvermogens vercleelen, èn voorts in verfchei„ dene foorten fchiften, waarvan elk kiezen kan welke hij
„ begeert; doch om die keuze te doen, dient men ze allen
„ te kennen, e n , om die kennis te bevorderen, is dit werk„ je ontworpen."
.
,
Deze Inleiding, waar de Mensch in den Natuurftaat befchouwd' en deszelfs overgang uit dien ftaat tot de Zamenleving aangetoond w o r d t , heeft ons juist niet bijzonder behaagd. Over het geheel is zij niet zeer geleidelijk, ja fomtijds bijster gedrongen. Het was onnoodig, dat de Schrijver
zijn onderwerp z o o van gronds af ophaalde. De menfehen
leven nu eenmaal in Maatfchappij. Hoe zij daarin gekomen
hoe de wederzijdfche afhankelijkheid , eigendommen en
maatschappelijke betrekkingen ontftaan zijn , behoefde hier
niet getoond te worden, en is ook elders duidelijker, vollediger en grondiger voorgedragen, dnn het hier gedaan wordt.
Het eerfte Hoofdftuk, over de keuze van een Beroep, beviel
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ons beter. Het behelst vele lezenswaardige zaken, en fïeft c?e
nuttigheid en waardij van zoodanig een w e r k , als de Schrijv e r hier levert, in het -helderde licht. Het kiezen van een
beroep in de Maatfchappij i s , zonder twijfel, een allergewigtïgst ftuk, en niet zelden hangt daarvan het gelieele tijdelijk
geluk of ongeluk van. den kiezer ganfchelijk af. Ouders' en
Voogden worden hierin vaak door'verkeerde beweegredenen
beftuurd. Kinderen oordeelen als kinderen, en hunne keus
i s , inderdaad, niet veel te vertrouwen. Zij worden te ligt
aangedaan door de voorwerpen, die hen het naast omringen-,
zijn niet in flnat, om het wezen der zaak te doorgronden,
laten zich meestal door de uitwendige gedaante der dingen
begoochelen, en de losfe, nietsbeduidende indruk, meestal
de vrucht van ijdelheid , jeugdige ligtzinnigheid en volgz u e h t , wordt dan niet zelden door onkundige en verblinde
Ouders'of Voogden als eene welgevestigde hoofdneiging b e fchouwd. Men zoude er eene gewetenszaak van maken, om
die neiging tegen te gaan, en het arme kind wordt dan (volgens deszelfs eigen vrije k e u s , zoo het heet) in een beroep
opgebragt, waartoe h e t , zoo als de droevige ondervinding
naderhand leert, geene de minfte gefchiktheid heeft.
De Hr. FOKKB wil dus met regt de keus van een beroep
dan eerst bepaald hebben, als het kind omfïreeks 14 jaren
bereikt heeft. Dan begint de oordeelskracht zich te ontwikkelen , en dan kan men den Jongeling zeiven over zijne ware
neiging raadplegen. Tot dien tijd kan men het kind met óa
voorbereidende kundigheden , welke in alle beroepen,ja zelfs
in alle omftandigheden des levens, van het hoogfte nut z i j n ,
gemeenzaam maken. Weike die voorbereidende kundigheden
z i j n , en op welke wijze dezelve worden aangeleerd, worde
door den Schrijver in het tweede Hoofdftuk geleerd. Wanneer deze kundigheden verkregen zijn (FOKKB vordert, onzes
inziens, wat v e e l , en er zullen weinig kinderen zijn, welke die
kundigheden verkrijgen) dan moet de jongeling zich tot het een
of ander beroep bepalen. Om dit te doen, is het noodig, dat
hij te voren de moeite en zwarigheden, zoo wel als de gemakken en aangenaamheden, daaraan verbonden, ten minfte
oppervlakkig, liefst echter zoo veel mogelijk is , leere kennen : want eens gekozen zijnde, moet men volharden en
met den meesten ijver voortgaan. Wanneer nu deze keus
verftandig i s , dat wil z e g g e n , wanneer dezelve met de juist
daartoe vereischte neiging en geestgesteldheid gedaan is,, zal
men doorgaans in het gekozen beroep gelukkig (lagen. (Wij
mogen er bijvoegen, wanneer dezelve overeenkomftig met
de uitwendige omftandigheden des Jongelings gedaan is. Deze komen toch wel degelijk mede in aanmerking. Tot fommige beroepen b. v. wordt vooraf eenige voorraad van geld
•ereischt, tot andere de begunftiging van vermogende vriende»
1
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den o f bloedverwanten", en niet zelden moet de belofte van
den een' o f anderen naastbeftaande of begunftiger eenigea
invloed hebben op de keus des Jongelings.)
-"Om nu ók gewigtig ftuk, die zware keus te gemakkelijker te
maken, behandelt de Schrijver alle mogelijke te aanvaarden
Beroepen afzonderlijk, en yerdeelt dezelve in drie Hoofdklassen , namelijk in verftandelijke,
vernuftige en
werktuigelijke.
Onder de ver/landelijke brengt de Schrijver de Godgeleerdheid
.Regtsgeleerdheid , Geneeskunde (liever : Geneesfoww") fPïjsgeerte en den Koophandel, Onder de vernuftige,. alle Kunften ,
hetzij die enkel door den geest, of ook wél door werktuigelijke middelen beoefend worden; zijnde die ,der eerfte
ibort de Fraaije Letteren,en der tweede foort duNabootfende Kunften ; en onder de werktuigelijke den Landbouw, de
Zeevaart,
den Krijgsdienst, de Fabrieken en Ambach'ten of Handwerken.
Wij vinden deze kiasfificatie in het tweede Hoofdftuk opgegeven ; doch in de behandeling zelve fchijnt de Schrijver
dezelve eenigzins uit het oog verloren te hebben, daar hij
nu onder de verftandelijke Beroepen, als een aanhangfel tot
de frijsgeerte,
van het Schoolonderwijs fpreekt,
onder de
vernuftige Beroepen die Kunften, welke enkel door den geest
beoefend worden, en waaronder de Welfprekendheid, RedeneèrDicht- en algemeene Taalkunde, voor zoo ver die een ber o e p , als onderwijzer in d e z e l v e , konden opleveren, gefield
waren, weglaat, en zich in de Afdeeling van vernuftige Beroepen alleenlijk tot de Teeketi- Graveer- Schilder- Bouw- ToonTooneelfpel- eh Danskunst bepaalt.
De Schrijver houdt zich nu met ieder beroep afzonderlijk
b e z i g , waarin hij dus te werk gaat, dat hij eerst eene beknopte gefchiedenis van hetzelve voorftelt, en door eene befchouwing van het, beroep, van de vroegfte tijden af tot nu
t o e , den Lezer met den aard en de eigenfchappen van hetzelve bekend maakt, in deze befchouwing doorgaans grondige
geleerdheid, /Nauwkeurigheid, beknoptheid en eene gemakkelijke en geleidelijke voordragt vereeiiïgende; dan de vereischten en inleidende kundigheden tot bet beroep duidelijk
en volledig voordraagt, en eindelijk de aangenaamheden en
onaangenaamheden , die het beroep oplevert , nadrukkelijk
voorftelt.
Ons beftek laat niet t o e , dat wij ieder beroap, door FOKKS
behandeld , afzonderlijk nagaan. Liever willen wij eenige
weinige aanmerkingen, zoo kort mogelijk en met befcheidenheid, aan den kundigen Schrijver mededeelen.
Dat alle, hier voorkomende, beroepen niet even naauwkeurig en volledig zijn voorgefteld en behandeld, kon men
reeds vooraf vermoeden, en wel y e r , dat wij den Schrijver
hierover'eenig verwijt zouden doen, moeten wij erkennen,
dat die ongelijkheid zelfs minder i s , dan wij verwacht hadden. Immers is het v e l d , dat FOKKE bewandelt, zeer ruim,
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en wij hebben door het geheele werk heen bewijzen gevon«
deft van des Schrijvers uitgebreide en algemeene kundighed e n , die overal toont niet flechts veel te weten, maar ook
dat vele grondig te weten. Hier komt b i j , dat de Schrijver
bovenal aan e e n e , voor den vcclwetenden Man zeker onaangename, beknoptheid gebonden w a s , wilde hij. zijn werk niet
bovenmatig groot doen worden, en daardoor het d o e l , dat
"hij zich had voorgefteld, verliezen.
Enkele vakken zijn echter, naar ons oordeel, wat al te beknopt behandeld, en had de Schrijver de evenredigheid in
dit opzigt wel wat beter in • het oog kunnen bonden. De
Godgeleerdheid en Geneeskunst- b. v. zijn, naar het ons tocichijnt , vollediger dan de Regtsgeleerdheid, De Schoone
Kunften zijn tamelijk breedfpraldg voorgefteld, de Landbouw
en inzonderheid de Fabrieken fearentegen al te beknopt, en
wij zijn het geheel niet met den Schrijver eens,wanneer h i j ,
van de laatfte zich met eene enkele penneftreeli afmakende,
daarvan in het algemeen z e g t , dat zij niemand aan te raden
z i j n , dan die groote geldvermogens bezit. Hoe vele Fabrieken en Trafieken zijn niet m-et zeer geringe middelen aangevangen, uit zeer kleine beginfelen opgekomen, door vlijt en
oppasfendheid allengskens uitgebreid en vervolgens aanzienlijk en vermogend geworden! Bovenal is de Krijgsdienst wat
fchraal bewerkt. Doch misfehien heeft de Schrijver hiervoor
wei gewigtige redenen gehad. De gevoelens loopen over dit
beroep ook zeer uiteen. Er zijn er, die den Soldatenftand als
eerevol en roemrijk verheffen. Anderen denken er mingunftig
over. KANT zelfs noemt hem immoreel.
Ons ook lust het
niet, dit nader te onderzoeken, en wij gevoelen geene opgewektheid altoos, om de tegenwerping, die dfe Hr. FOKKE
tegen den Krijgsdienst bladz» 270 in het midden brengt, te
wederleggen. Er zoude over dit beroep, vooral in dezen
tijd, vrij wat kunnen gezegd worden.
Voorts is het ons voorgekomen, dat de Schrijver, bij de
befchouwing der aangenaamheden en onaangenaamheden, aan
eiken ftand verbonden, van de eerfte meestal te -weinig zegt
en de laatfte te zeer doet uitkomen; zoodat wij v r e e z e n , dat
die ongunftige indruk den Jongeling beiluiteloos, of welafkeerig van eenige keuze konde maken.
Dit valt bijna bij elk
beroep in het oog. Wij zuilen er een paar voorbeelden van
opgeven. Zoo zouden wij gewenscht hebben, dat bij de
geleerde ftanden melding ware gemaakt van het uitzigt, dat
den ftuderende, die in zijn vak uitmunt, geopend is op eenen
profesforalen Leerftocl; terwijl tevens had kunnen gefproken
worden van het voordeel, dat den bekwamen Regtsgeleerde,
die in het lastige der judicié'le praktijk geenen fmaak heeft,
ten deele kan vallen door een gewigtigen post of aanzienlijke
waardigheid, waaraan niet zelden pecuniè'le voordcelen verbonden zijn.
Zoo
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%oo misten wij de opgave van eenige der grootfte aangenaamheden, aan den ftand van Leeraar van den Proteftantfcheh Godsdienst, vooral -ten platten lande, verknocht; da
bijzondere gefchiktheid, namelijk , van dit beroep tot het
genot van frille , huisfelijke gelukzaligheid (van alle genoegens des levens toch het zuiverfte en het duurzaamfte), tot
'•het beoefenen der Fraaije Kunften , met name de Dicht•kunst, de Muzijk en de Teekenkunst, en het fmaken der
reine , onvervalschte genoegens, die de Natuur oplevert.
Zoo hadden wij verwacht, dat als een voorregt, aan het
beroep van Geneesheer verbonden, boven alles vermeld ware de onafhankelijkheid
van dit b e r o e p , — een voorregt,
in onze oogen zoo groot, dat het niet genoeg kan geroemd
w o r d e n , en door den M a n , die zelfftandigheid bezit en zijne
waarde gevoelt , als het voortreffelijkfte goed des levenswordt aangemerkt en op prijs gefield. De kundige Geneesh e e r , die eenmaal het, vertrouwen zijner medeburgers verworven heeft, blijft, bij alle gebeurtenisfen van den d a g , bij
iedere verandering in het beftuur des Lands, dezelfde. Hij is
van zijn betean en onderhoud altijd z e k e r , en behoeft nimmer
voor omwentelingen of organifatiè'n beducht te zijn.
Zoq vinden wij die eigene onafhankelijkheid bij den Koópmansitand wel aangeftipt, maar niet genoeg op den voorgrond
geplaatst, niet als het wezenlijkst voordeel van dit beroep
(dat het toch in onze oogen inder'dand is) gefchetst, — j a ,
zelfs vergeet de Schrijver d e z e , , nimmer hoog genoeg te
waarderen,vrijheid en onafhankelijkheid geheel uit het o o g ,
wanneer hij., ten (lotte, z e g t , dat de koophandel niet anders
dan met geld die verdrietelijkheden verzoet, die ook alleen om
geld te winnen ondergaan worden.
Doch deze aanmerkingen (en wij zouden er nog vele van
•dezen aard kunnen bijvoegen) zijn niet door ons gemaakt,
«m iets aan de wezenlijke waarde van dit werkje te ontnemen. Wij kunnen h e t , integendeel, allen, die eraan gelegen
l i g t , om in het kiezen van eenen levensftand eenige voorlichting te hebben, als eene beknopte, aangename en tevens grondige handleiding, met volle ruimte aanbevelen.
Ook de Teeken- en Graveerkunst hebben het hare toegebragt, om dit werkje fraaijer en vollediger tevens te maken.
D e gefchiedenis van ieder beroep is iu een Tafereel voorgefteld.
Ieder Tafereel beftaat uit twaalf vakjes, en de verklaring van 'ieder vak is er tegenover geplaatst. D e z e Tafeïeelen (trekken, inderdaad, tot fieraad van het werk en zijn
te gelijk leerzaam. Het kan niet misfen, of zij zullen de
jonge lieden gretiger maken naar den inhoud van h-et b o e k ,
maakten zij flecht^ de onderneming voor den Uitgever niet
te kostbaar, die zeker op een ruim vertier heeft gerekend,
hetwelk dit werk ook verdient , en wij hem gaarne toewehfehen.
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Poëzij van Mr. n. A . SPANDAW. Te Groningen,
ters. 1809. In gr. Svo. Fill. 231 Bl.

bij W. Wou-

"Vj^anneer wij eens, ter zijde (tellende al wat wij immer
"
over de Theorie der Dichtkunst lazen of hoorden,
onszclven vroegen : wat is toch Dichtkunst ? wat is een
Dichtftuk ? welke zijn de vereischten der Poëzij ? gelooven wij
voor ons, dat het oordeel zuiverder en eenvoudiger, en dus
ook beter zijn z o u , dan het nu doorgaans bij de meesteii
onzer is. Het jurnre in verba magiftri (*) is zoo algemeen,
het theóretiferen is zoo in de mode. dat het eenvoudig mei:fchenverftand er deerlijk onder gebukt gaat. De ineesten
roemen Verbeelding, verheffing en fchildering, als de bronnen eener goede Poëzij, en (lellen het verdichte en (ierlijke
tot ware, en eenige kenmerken dezer edele kunst. Zoo het ons
geoorloofd zij deswege eene bedenking in het midden te
brengen, vragen w i j : heeft dan om Redenaar, heeft niet ieder goed Prozafchrijver verbeelding, verheffing, fchildering
en fierlijkheid noodig? Men leze de beste Prozafehrijvers,
bijzonder diè der Zeventiende E e u w , alles is weelderig en
aanlokkend door keur van bloemen; en alzoo moet het inderdaad zijn: de verwaarloozing hiervan, en de zoo geliefkoosde zucht om grenzen te zetten en lijnen te trekken, deed
den doorgaanden ilijl in de Achttiende Eeuw meestal laf,
flaanw eri krachteloos zijn. Men vergelijke mèt ons gewoon
Proza de Nèderlandfche Historiën van HOOFT , en BRANDT'S Reformatie;
men leze de Lof- en Levensbefchrijvingen, door
dezen BRANDT, dat uitmuntend voorbeeld van een' goeden
ft ijl, gefchreven ; men zie de Arcadia'van
HEEMSKERK , den
Wetjlecn der Vernuften van DE BRUNE en eene menigte dergelijke Werken, ja den doorgaanden ftijl van alle Schrijvers
van dien tijd, en men zal verwonderd zijn, hoe het Proza na
deze verhevene Schrijvers gezakt en verikauwd is. Men
leze de Voorredenen, de Opdragten van meest alle de Dichters der Zeventiende E e u w ; men leze alleen met aandacht
de Aanleiding tot de Nederduitfche Dichtkunst door VONDEL ;
men vergelijke daarmede de Voorredens van latere Schrijvers en die van onze Dichters, en men zal moeten erkennen, dat er een merkelijk verfchil plaats heeft.
Smaak
ontbrak.
Nu eens te h o o g , dan weder te laag, misfen
zij den geest van onderfcheiding.
Deze onderfcheiding
moet gevoeld, kan. niet befchreven, of in den vorm van regelen gegoten worden. Men heeft ook wel eens, in onze
dagen, den l'chrijfftijl zoo w e l , als de zoo naauw verwante
(*} Zweren in 's meesters w.wrdex.

ïe" Runfte'n, als waren het wilde d i e r e n , in afzonderlijke
hokken willen fluiten, om elkander niet te fchaden:men vergat , dat er eigenlijk maar ééne Kunst i s , en dat fmaak , oordeel en gevoel de ware onderfcheiding geven. Bij gebrek
hiervan heeft men dikwerf alles vermengd, e n , door alles te
willen, uitpluizen , het geheel verward. Zou men het b. v.
kunnen gelooven? de Maat, die onaffcheidbare gezellinne
der Poëzij, dat beftanddeel der kunst, wordt algemeen van
de Poëzij uitgemonfterd. FF.NELON'S Telemachus is thans een
Dichtftuk. Wij erkennen het voor een der grootfte meester •
fuikken, die Frankrijk immer heeft voortgebragt; maar als
dit een Dichtftuk i s , is Don Qiiichot, en zelfs Moeder de Gans,
niets mindeiv ïs dichtftuk dan een goed verdicht ftuk? —
Men dwaalt inderdaad van den eenvo'udigen w e g ; men verwart het dichterlijke met het Dichtjluk. Poëzij kan flaauw zijn,
maar is daarom nog aan eenige maat en ter zijde ftelling der
gewone taal gebonden;een Dichtftuk kan prozaisch zijn, maar
is daarom nog geen Proza, even min als een engelachtig kind
een wezenlijke Engel i s , of een verwijfd man alles heeft, wat de
vrouwen hebben; en even zoo is het met de ongebonden R e d e .
Verbeelding i s , onzes oordeels, niet de bron der Dichtkunst, maar G e v o e l , eenvoudig G e v o e l , een hartelijk, onwederftaanbaar G e v o e l , dat van zelve bruist , van zelve zich
aan de balden der gewone taal ontrukt, de ^menfchelijke gewaarwordingen als boven het menfchelijke verheft, en alzoo
in Goddelijke befpiegeiingen ons doet deelen.
Dit Gevoel
nu behoeft juist niet wiid of woest te zijn, maar het moet
altijd hartelijk wezen.
Bij ongewone voorvallen, in de wereldfche zaken, bij de geboorte van een' Eerfteling, bij
het nerven eener G a d e , bij het vaarwel zeggca van Vrienden en M a g e n , bij het aanfchouwen van den Vefuvius zoo
w e l , als bij het wederzien van den Vaderlandfchen kerktoren
na een lang afzijn, krijgen de eenvoudigfte menfchen dichterlijke bewegingen, dichterlijke invallen; alles is gefpannen, alles is in beweging; de geest verheft z i c h , en de
verbeelding fchildert als van zelve. Verheffing en Verbeelding zijn dus gevolgen, geene bronnen der Dichtkunst. Bij
zware gepeinzen in zwaarwigtige zaken , bij beflisfende
beraadflagingen in diepe eenzaamheid, is de geest, hoe ernftig geftemd, bijna altijd willig tot fchildering en verbeelding, omdat de zaak krachtig ter harte gaat. Die diep gevoelt,
gevoelt den dichterlijken grondflag; die het in maat en éene
natuurlijke taal, aan dat diep gevoel eigen, uitdrukt, is Dichter. Hoe edel, hoe grootsch, hoe heerlijk, hoe overeenkomftig met onzen aanleg wordt niet bij deze befchouwing
de Dichtkunst!
Wij zouden grooten lust hebben dit verder te ontwikkelen,
F 5
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en het geftelde, dat welligt velen vreemd zal voorkomen^
met klem van bewijs te handhaven; maar ons beftek noch
doel gedoogt, zulks. Men veroorlove ons liever nog deze
aanmerking: In alle eigenlijke Kunden (meri verwart anders
ligt Kunst en Wetenfchap) in alle eigenlijke Kunlten, zeg
gen w i j , en bijzonder in de Dichtkunst, befchouwt m e n ,
onzes oordeels, de zaken te veel van voren. Men (telt re
gels , geeft vereischten , maakt voorfchriften , en vraagt
dan: in hoe verre voldoet dit of dat (luk aan de Kunst en
hareregels? Inderdaad, deze wijze is geheel verkeerd. De
Kunst werd kenbaar uit hare w e r k e n ; de regels werden ge
nomen uit de (lukken, de voorfchriften afgeleid van de
modellen. Volgen wij dan, om billijk te zijn, den ouden
oorfpronkelijken leiddraad ; denken wij .om geene regelen ;
maar lezen wijden bundel, bezien wij de afzonderlijke gedich
ten , het fchilderlluk of de galerij , en vragen wij dan aan ons
g e v o e l , aan onzen fmaak, aan onze aandoeningen: is dit een
waar fchilder- , is dit een gccd dichtftnk ? is deze galerij
met fmaak en oordeel verzameld? is deze bundel van gedich
ten hoog te fchattcn en waardig te worden aangeprezen?
Zie hier onze "inleiding.; zie hier het ftandpunt, (waarom
zouden wij ook niet eens een geliefd woord gebruiken ?)
waarop wij ons plaatlleu, bij het befchouwen van SMNOAW'S
nieuwelijks uitgekomene Poëzij.
Uit de echte bron i s , onzes oordeels, deze Poëzij ge
vloeid; alles is gevoelig en hartelijk, de Dichter meestal
van zijn onderwerp doordrongen, e n , gelijk het zijn m o e t ,
krachtig met hetzelve ingenomen.
Het eerst voorkomende : Aan mijne Muze,
is gepast
tot eene inleiding en regt Hollandsen en rond, zoo het be
hoort; een paar regels mishaagden ons:
m

En 'k acht mij zalig door uw zaligende
Wij houden
daar, door
fleten i s , en
Ook lazen

gunst.

niet veel van het woord zalig voor gelukkig,
het veelvuldig gebruik, al die zaligheide
afgevooral niet van eene gunst, zaligende mij zalig.
wij liever v o o r :

Harmonisch trilden dan de fnaren op mijn luit.
Welluidend,
enz. Er i s , er wordt zoo veel vreemd, dat
men het weinig eigene, ons o v e r i g , nog wel mag bewaren
en gebruiken.
Het (lot van dit gedicht is fraai:

Ik
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Ik zoek geen' -Ariftarch een loffpraak af te bedléh,
, En 'k vlei niet onbefchaamd om der Mecenen gunst;
Het Netferlandfehe hart te roeren —• te veredien,
Zie daar 't eenvoudig doel der Nederlandfche kunst.
Heb ik dit doel bereikt? Gij moogt hier 't vonnis ftrijkenj
Mijn Vaderland, waar nog de Dichtkunst heerlijk blinkt 4
Moet ik in kracht en zwier voor trotfcher Barden wijken—
G e n o e g , zoo 't fpeeltuig Neêrlandsch klinkt!
Alleen klinkt de laatfte regel wat
ftooterig:
tuig
en . . . . landsch zijn te lang , om ongeklemd of kor{ te zijn.
De verfificatie van den Heer SPANDAW i s , over het geheel
genomen, niet zeer vloeijend. De oude Dichters vertaalden
eenig oud Dichter ook om eene gladde verfificatie te erlangen;
eene dergelijke oefening wordt tegenwoordig te veel
verwaarloosd.
De Trajanus beviel ons ongemeen; wij vinden hem SPANDAW waardig, dat is meesterlijk, en in den regten gang en
trant van het Lierdicht; alleen hij is voor een Lierdicht
wat lang, en het laatfte couplet was niet hujusloci, vooral
niet aan het flot van zulk een hooggeftemd ftuk. Het kan
ook zeer wel gemist worden: men behoeft juist niet alles
van zijnen Dicht-beld te melden, alles aan te roeren. Voor
eenigen tijd was men zoo naauwkeurig in dit opzigt, dat
Heldendichten met Levensbefch'rijvingen op rijm niet veel
verfchilden.
Los en gemakkelijk is dat aan de Liefde en Vriendfchap.
In het Bijfchrift op WESTER hindert ons eenigzins:
Leeft . . . . zijn naam in 's Lands historie.
De verdienften van den Onderwijzer WESTER zijn v e l e ; zijne
ïiitgegevene werkjes regt gefchikt voor de Jeugd; hij verdient eervoile melding , als bevorderaar van een verbeterd
onderwijs : maar dergelijke fpreekwijze, als hier door den
Heer SPANDAW is gebezigd, gebruikt men meestal van Staatkundigen, die den Vadcrlande als zoodanig gewigtige dienften hebben bewezen.
Foetus en Arria is fraai en gevoelig; doch nog meer bekoorde ons dat gedichtje, waarin de Dichter reden geeft,
waarom hij de Vrouwen bezong. Het i s , hoe eenvoudig, vol
zachte en geestige trekken. Dergelijken trant buiten het
kinderachtige en lalFe te houden, is meer kunst, dan men
doorgaans meent.De Anakreon naar GLFJM beviel ons niet, omdat het oorfpronkelijke ons niet geviel. Wat valt aan 't eind die haat
en
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en dat water ons ruw en overftelpend op het lijf! Het is echter -aardig vertaald.
Dat es-a WOLTHERS is ons te flaauw. In Gelegenheids - gedichten vuur en leven te houden, is raoeijelijk. Zij zijn,
over het geheel genomen, meer uitvloeifels van welmeenendheid en welwillendheid, dan van bruifend gevoel. '
Het dichtftukje Diditeren - kon doet den Vervaardiger eere
aan,, zoo wegens zijn hart als kunst. Met eenige couplettea
van hetzelve bjefluiten wij dit gedeelte onzer Recenfie.
W a t , Dichtrèn, hijgt uw borst ?
Wat is uw gloriedorst?
Wat kan uw "nart beroeren?
Wat wilt gij uwen naam
Naar 't nagedacht doen voeren
ö p vleuglen van de faam ?
A c h ! wat is roem en eer?
Een plantje, zwak en teer,
Het zal geen vruchten dragen;
En zoo 't een vruchtje al gaf,
Er kwam een wesp aan knagen,
En 't viel van 't fteeltjen af.
Wat zwoegt g i j , dwazen, thans
Om roem en eer en glans ?
Verachting kunt gij vinden;
Een teedre najaarsbloem,
Ten prooi aan gure winden,
Is 't beeld van Dichtrèn roem.
Men jaagt naar zingenot;
Het goud is-flechts de God
Der e e u w , zoo diep verbasterd;
Zij kent er anders g e e n ' ;
Verdiende wordt belasterd
Door hoog en laag gemeen.
Z o o de echte Dichtrengloed
Uw borst ontvlamt, zoo 't bloed
Met fneller vaart mag bruifen,
En ge u dan edler v o e l t , . . .
Laat dan van 't fpeeltuig ruifchë»
De afroom, die in u woelt!

poëzij.
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Dat edler zelfsgevoel'
Zij uw verheven doel,
Als de aandrift u dóet gloeijen!
Aan 't zoete van uw' toon
Eéne edle ziel te boeijen,
Dit is een edel loon.
Voor mij dat zelfsgevoel!
Voor mij, voor mij dat doel!'
Voor mij die zegeningen!
Voor mij, voor mij dat loon!
ó Laat mij edel zingen,
Al zing ik minder fchoon!
(Het
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overige in een volgend
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Alverwoesters, eene Komifehe Geestverrukin Felix Meritis, op den ^den van LouwA . FOKKE, sz. Te Ampler dam, bij J. v. d.
24 Bl.

T"\e Hr. FOKKE, voorgenomen hebbende zijne Hoorders met
eenig gedeelte der Vaderlandfche Historie j vermakelijk
voorgcfteld , bezig te houden , was rnzeker in de keuze.
Hij vervoegde zich daarom tot zijn Geniusje om raad, en
herinnert ons nu vooraf nog aan het gevoelen der Ouden,
dat de Mensch van zijne geboorte af vergezeld werd vart
twee Genii, een' goeden en een' kwaden, gewaagt van den
goeden Genius van SOCRATF.S , alsmede dat, behalve de beide
genoemde Geesten, nog een klein Geniusje onderfteld werd»
doorgaans als een gevleugeld Kindje verbeeld, hetwelk onzen
geest, neiging, keus en bijzondere geestvermogens beftuurd e ; vanwaar wij nog heden de zoogenaamde Genietjes in
Monumenten en andere Kunstwerken bezigen. Aan dit zijn,
Geniusje dan (hetwelk de Schrijver nederig een heel klein
urkje noemt) ftelde hij zijn bezwaar voor; het noemde hem
eenige Mannen uit'onze aloude Gefchiedenis, e n , op de bedenking van het onzekere in derzelver L e v e n s , verwees het
hem naar den TIJD. „ Daar! daar loopt hij'! fprak het Geniusje ; fpreek hem maar aan, maar vergeet niet hem te feliciteren , want hij is voorleden maandag jarig geweest; k o m ,
laten wij maar wat aanftappen, anders halen wij heiri niet in.'*
De T i j d , hier grappig befchreven, trad nu met FOKKE, die
moeite had hem bij te houden, al hard loopende in gefprek,
hetwelk op dezen trant b e g o n : „ W e l g e w i e g d e Heer! ik ben
zeer verheugd 11 hier aan te treffen : vernomen hebbende,
dat uw Ongeboren, voorleden maandag, in het 5814de jaar
va*
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van uw' ouderdom getreden zijt, heb ik de eer uw Alvernielendheid te feliciteren met de vermeerdering van uwe jaren." —
„ Dankje, dankje! zei de T i j d ; maar hoe weetje, dat ik juist
zoo oud b e n ? " —Daar zat de knoop, en de Schrijver betuigde
zijne onkunde; waarop de Tijd hem onderrigtte, dat de Chinezen zeiden, dat hij al ten minfte in zijn «jooofte jaar ging,
maar dat hij daarmede zijn hoofd niet brak, enz. — en toen
FOKKE zich verbaasd toonde over zulke hooge jaren, keek
de Tijd hem knorrig aan, en z e i : „ O c h , wat legje te malen met je oud! Wat is oud? Mijn oudfte Broer is o u d ,
maar ik ben maar wat hoog van jaren." — „ ö Heer! dacht ik,
daar heb je 't al w e e r , dat wezen heeft ook al 't zwak van
ons menfchen, het wil ook niet weten dat het alle jaren een
jaartje ouder wordt." —
Nu onderrigtte hem de T i j d , dat
hij nog twee halve Broeders had. „ AHRIMANES i s , zoo als
ik z e g , de oudfte, en i s , even als i k , ongeboren; dan volg
ik, zei de g é k , èn dan de D O O D , dat is mijn jóhgfte halve
Broer, die is eigenlijk geboren, maar toch niet wel geboren,
want zijn moeder was niet van adel, maar van gemeene afkomst, en heette maar flechtweg Juffrouw de ZONDE. • Het
heugt mij zelfs nog even , dat die nog. niet in de wereld
was." — Na eenig nader onderrigt omtrent deze b e i d e n ,
keuvelt de oude Heer, de T i j d , nog zoo wat over zijne eigene affaire, die ook gedeeltelijk beftaat in omverfmijten, maar
ook in weer wat nieuws in de plaats te maken; „ want ik heb
eene permanente authorifatie tot emotie, ouder die mits echter van renovatie en melioratie, doch dat gaat zoo ver als 't
voeten heeft; inzonderheid als ik eens verkouden ben of de
koorts h e b , want dan pleeg ik wel reis wat omver te fmijten ,
waar aan ik verfcheiden eeuwen achter een gewerkt had om
het te maken; en federt eenige jaren heb ik weinig lust gehad om iets te maken dat wat van belang was. Voor vier jaren maakte ik toch geheel wat nieuws; fommige menfchen
zeidan het was heel mooi, anderen heel leelijk, al naar dat
z e , om zoo te fpreken, gemutst waren. Maar als Madame
het Noodlot, die mij ook dikwijls fchrikkelijk in mijne plannen
dwarsboomt, het flechts belieft, kan het toch nog wel een
heel mooi ding worden. Sedert, echter, ben ik weer heel lusteloos geworden, want M a n ! het.fcheelt mij ook aan g e l d ;
ik kan zoo niet aïs ik wel w i l ; afbreken, knagen en vernielen valt nog al minder kostbaar dan ftichten en maken."
Nu wendt de Schrijver het discours eindelijk op zijn onderw e r p , den Tijd vragende, wat er hier te lande al zoo in 't begin der Xlde E e u w is voorgevallen; maar ontvangt ook van
hem luttel lichts.' „• Dat moetje de Zanggodin der Historie,
w e e t j e , onze oude Clio, vragen, die weet het veel beter
dan ik ; want fchpon ze dikwijls op mijn' rug heeft zitten
fchrijven, wat de Waarheid baar opgaf, zoo als je dat zeker
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w e l op- veel Titels voor Historifche boeken „gezïfin.hebt ,
(want we zijn dikwijls zoo te zamen gepourtraitteerd) kon ik
échter in die gegeneerde attitude geen letter z i e n , wat ze al in
haar "l?oek krabbelde, en zoo ik geen divertisfement gezocht
h a d d e i n terwijl de oude pergaraenten, die van haar' ichoot
vielen , te verfcheuren en op te peuzelen , en de mooije
fVaqfheid
wat aan te gluren, (want dat is toch waarlijk een
knap "meisje, maar bedroefd zwak van ftem; ik kon althans geen woord verftaan van al wat ze pruttelde) zou mij
dat fttl en krom zitten dikwijls feldrements verveeld hebben." '.
Na nog een koddig woord of wat over Tijd cn Ruimte,
eindigt dit luimig Stukje met een versje ; zijnde hetzelve
fleehts de Inleiding der Verhandeling zelve , over Graaf DIRK
i)EN.j(V/en zijnen Broeder FLOIÜS DEN I , die in het Ode D e e l d e ?
Vaderlandfche
Historie vermakelijk
voorgcfteld zal te vinden
zijn.,.*»— De Titel is met een Karikatuur - vignet verfierd.
:

Het Gebed onzes Heeren Jezus Christus , voor Kinderen,
in
hunne taal, en naar hunne bevatting.
Door. j . w. SAILER.
Uit het Hoogduitsch.
Te Amfterdam,
bij B.-J. Cfajenfchót.
r8p$< In \i-mo.
TA Htfel in hunne taal,
en waar hunne bevatting;
een uitneJ''.mjÉ'rid lief gefchrift; die Proteftant moet wel zeer onverdraagzaam zijn, die dit ,verkje zijne kinderen onthoudt, omdat het'van eenen Itoomfchen Geestelijken komt, en hij bezit
el weidig of niets van het echte Christendom , die zijne lievelingen het Onze Vader niet gaarne naar dezen leiddraad hoorde
bidden. Wij hebben de vertaling aan den Eerw. SCHRA'NT te
dankend Eene navolging, die men vertaling noemde , zag
reed* in 1806 te Haarlem het licht; men had die intusfehen
bijzonder voor andersdenkende Christenen ingerigt. Wij
vatten niet, waartoe dit noodig w a s ; e u , hoewel Proteilantsch ,
zeggen 'wij voor deze overzetting hartelijk dank.
Het gefchrift, als ook het titelprentje, is allerliefst.

ÏÏM

J. J. F U N K E , KAREL DE GOOCHELAAR.

Karei de Goochelaar , of de nieuwfle, geheime natuurkundige
Kumtftukjes ontdekt, om de jeugd en Gezeljïhappen , zonder
onkosten, te onderwijzen en te vermaken. Door j . J.'FÜNKE.
Uit het Iloogduitsch vertaald mei Bijvoeg/els van den
Vertaler.
Te Groningen, hij W. Zuidema. 1809. In 8vo.
68 Bl.
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et OQrfpronkelijk werkje tot op een derde verminderd,
maar uit andere Hoog- en Nedcrduiifche werken aangevuld. De Schrijver hield het voor de Scholen , de Vertaler tot onderwijzing en uitfpanning voor de Scholieren, ook
voor Ouders en vrienden van Kinderen gefchikt, en wenscht
dat het ook door meervermogenden als een volksboekje
mag worden uitgedeeld. Hij houdt het zeer gefchikt, om
het bijgeloof aan tooverij enz. te verdrijven. Het bevat 70
aardigheden, grapjes, kunstftukjes , of hoe zullen wij ze
noemen? meer of min, maar echter met een weinig handigheid , vrij gemakkelijk na te doen. En N o . 71 is (bij
zóódanig eene verzameling zonderling genoeg) een zeer
eenvoudig, maar volgens den Vertaler dierbaar middel tegen de Fijt, door LABAT : de dojer namelijk van een versch
gelegd h o e n d e r - e i , met een houten fpadel fuik geflagen,
en geroerd (want ijzer mag er niet bij komen) met tweemaal zoo veel zout als men gewoon is daar bij te e t e n ,
fijn geftooten en goed gemengd,, zoo dat alles geheel vloeibaar is ; op fijn plukfel flaat men dit om den geheelen kwaden vinger.
Het verband mag niet flerk drukken , en
tweemaal vier-en-twintig uren laat men het liggen.
Nu
heeft de Fijt eene kleine opening gemaakt in het v e l , waardoor de bijtende ilof wegloopt.
Met wat rozenzalf of bafilicum kan men nu in twee of drie dagen den vinger genezen. — Probatum est hopen w i j , en daarom wilden wij dit
Recept opgeven.
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L E T T E R-0 E F EN IN GEN.
llistorifche
eii aêsthetlfche brfchóuwing van den geest en form
der Evangelifche
gefchiedenis.
Doorr.
a. K R U M M A C H E R , DoBor der Godgeleerdheid
en gewezen
Hoog*
leéraar aan de Üniverfiteit te Duisburg
aan den PJiijni.
II
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an zelfs komt K R U M M A C H E R langs: dezen weg tot dè
onderfcheiding van de verhalen der Evangelisten ,
met betrekking tot hunne brónnert. * Zij verhalen fómmige
dingen als oog- èn andere als oor-getuigen. „ B i j de
„ , ;övergenomene verhalen komen niet alleen de aangevoer*
„ de omftandigheden, de geloofwaardigheid,dé'ftand, ert
5, het doel van deii eerften verhaler, maar ook vooral d e
„ fituatie en het oogpunt, in en,met welke de Evange„, list het ontvangene wedergeeft^ in aanmerking." Dit
Wqrdt opgehelderd door de ontwikkeling der Evangelifche
verhalen van 's Heilands doop, verzoeking' in de woestijn e , verheerlijking' op den berg, geboorte, en vroege verichijning in den tempel; welke gebeurtenisfen de Evan*
gelistén als getuigen verhalen.
De doop i s , naar het
bijzondere gevoelen van K R U M M A C H E R de goddelijke be-ilisfing van een' vereerenden wedilrijd tusfchen J E Z U S 'en
JOANNES , welks onderwerp was : „ wie van deze beidé
„ e d e l e menfchen voor.de zaak Gods het meest werken j
„ eü de grootfte opofferingen, het groötfte werk op "zich
„ nemen, zou ?^Wie'dé uitverkorène'Gods z i j ? ' \ ••— Opmefkelijk is de befchomving van 'sHèilands verzoeking in
de. woestijne, als eene.parabolifehe ïrikléeding zijner uitzigten en overdenkingen bij de aanvaarding van zijn'amb^.
Schoon deze opvatting ook in ons Vaderland niet gehéél
nieuw z i j , zal men dezelve echter met genoegen lezen-,
daar alles uit den geest van J E Z U S en den'tijd naauwkeürig ontwikkeld en op den tóeftand der Discipelen uitnemend is toegepast.
K R U M M A C H E R befchouwt de veri,ETT. 1 8 1 0 . N Q . 3,
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heerlijking op Thabor als eene verfchijning, waarmede
de ^eigenlijke epoque des lijdens in het leven van J E Z U S
begint. Het oordeel der Discipelen over de verfchijnende
perfonen i s , naar zijne opvatting, fubjec~tie£, en hij acht
het even vermetel, het hoe dezer geestelijke gebeurtenishistorisch te wijlen ontwikkelen,, als derzelver historifche
waarheid te willen ontkennen-.- — In de voorftelling van
*s HeiTands geboorte kunnen wij ons met den Schrijver
geenszins vereenigen, daar hij het verhaal der Evangelisten niet letterlijk opvat, maar de geheele gebeurtenis als
een familiegeval,

als eene heilige

overlevering

befchouwt

r

Welke zich allengs voortplantte, eindelijk fchriftelijk opgefteld, en een onderwerp- werd van episch-historifehe voordragt in onderfcheidene gedaanten. Sehoon, en geheel
overeenkomftig met den geest der gebeurtenis , fchetst
X R U M M A C H E R , daarentegen, het kind J E Z U S in den tempel„ Dat L U K A S dit geval heeft opgeteekend, en zoo fchoon
„ voorgefteld, doet reeds vermoeden, dat hij eene bij„ zondere manier van gefchiedkundig voordellen zal heb„ b e n ; " aldus gaat de Schrijver voort in zijn onderzoek.
Dit bijzondere van L U K A S beftaat in het ftrev e n , om J E Z U S in zijne menfehelijke grootheid voor te
ftellen, waartoe hij alle kleine trekken uit deszeMs leven opzamelt. Zeer overtuigend zijn de redenen, welke
voor dit eigenaardige worden aangevoerd , en gepast de
voorbeelden, waarmede het geftaafd wordt. Datgene, wat
L U K A S alleen heeft, wordt verdeeld ih die opgaven, welke geheele gebeurtenisfen behelzen, die hij alleen aangeteekepd heeft, en waarvan de andere Evangelisten niets
melden ; p f in enkele kleine omftandigheden en bljvoegfels,
welke gevoegd zijn. bij de gebeurtenisfen, die de andere
Evangelisten o o k , maar korter opgeven, en welke deze wél
niet opzettelijk, maar toevallig, en overeenkomftig deït
historifchen geest en het karakter van L U K A S , vollediger
maken. Na deze. laatje aanvullingen met eenige voorbeelden te hebben bevestigd, onderzoekt K R U M M A C H E R dè
Vraag, of J E Z U S zijne redenen met opzet, en w e ! in die»
zelfden vorm herhaald hebbe,en beantwoordt dezelve toeftemmend. Men vindt hier treffende aanmerkingen over
de Bergrede , daarheen {trekkende, pn* dezelve als, één
groot geheel v,oor te ftellen, t. w . (gelijk de Schrijver
zulks eenigzins zonderling uitdrukt) als dë efgenhjke acte
van conftitutie van het door J E Z U S gegronde, zedelijk
Godsrijk. Ter verdere ontwikkeling van het kenmerkende
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in dé berigten van L U K A S , volgen de. bijvoegfels van de2en Evangelist tot fommige. gebeurtenisfen^ dé wonderge
vallen,, bij hein te vinden, en aanmerkingen over de gefteldheid van eenige wonderen des Heilands. Overeenkomftig met het aangewezen ftandpunt van L U K A S , als
historiefehrijver, ontwikkelt K R U M M A C H E R vervolgens de
karaktertrekken, van J E Z U S in deszelfs Evangelie. De be
trekking vart J E Z ; U S tot vrouwen, zijne redenen tegen de
Farizeërs, de weemoedige ernst in zijn karakter, en zijne
overhelling tot cenvoudige,onbedorvene menfchen — dit alles
vindt men hier treffend ontleed. Hiermede eindigt de ont
wikkeling van het eigenaardige in het Evangelie van L U K A S .
Alle deze aanmerkingen over de onderfcheidene redenen
van J E Z U S , en de onderfcheidene wijze -van dezelve voor
teiftellen, ftrekken daarheen, om de waarheidsliefde en
geloofwaardigheid der; Evangelisten boven allen-twijfel te
vei'heiTen.
, , . .
• .
Dezelfde waarheidsliefde is ook vooral blijkbaar in de
öpgetéekende redenen Van J E Z U S na zijne gevangenne
ming: want al verfchillen de Evangelisten in de opgave
van dezelve, zij (temmen nogtans daarin overeen, slat zij
van* dien tijd af een .geheel ander karakter hebben, dan
zijne vorige manier van fpreken.
D i t wordt geftaafd
door eene onderlinge vergelijking van ..de :berigten der
Evangelisten, betrekkelijk deze redenen, eri dooi; eene
ontvouwing van het onderfcheidende, fchoone en geloof
waardige van dezelve. Het refultaat van deze vergelij
king i s , dat de Evangelisten, die ooggetuigen waren van
de'laatfte voorvallen uit het leven van J E ' Z U S , eene!nade
re , .levendiger deelneming aan dezelve in hun verhaal
moesten aan den dag leggen; terwijl L U K A S weder als be
daarde Historicus verfchijnt , die, zelf geen.Apostel,
maar flechts hun togtgenoot, en een even warme vereer
der van J E Z U S ars deze, eene natuurlijke hoogachting je
gens hen bewijst, en uit dien hoofde vele voorvallen, die
's Heilands vertrouwelingen niet tot.eere verftrekken ,
maar die zij zelve met de grootfte openhartigheid verha
len, in een verfchoonend en zachter licht voorftelt.; Wie
gevoelt niet de teedére en.vereerende menfchenkennis, in
deze, aanmerking gelegen? Ten bewijze worden aange
haald de verloochening van P E T R U S , het hjde'n in Gethfemane,. de gevangenneming van J E Z U S , hét verraad vto
J U D A S , en het verhoor van den Heiland. Schoon, en als
uit ons hart gefchreverj, is de voorftelling van het lijden
G a
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fa Gethfemane , als een ftrijd van het menfcheïljk gs»
voel. met het goddelijk befluit , om voor het heil des
öienschdoms den dood te ondergaan. — Voortreffelijk zijn
de menschkundige aanmerkingen vair den Schrijver over
het verraad van J U D A S . Op eene natuurlijke, eenvoudige
wijze toont hij, hoe J U D A S , in wiens hart gierigheid-, de
wortel van alle kwaad, diep lag verborgen, van vriendfchap en liefde tot misnoegdheid en verbittering tegen J E Z U S moest overflaan, hoe deze inwendige opwellingen door
uitwendige aanporrïngen werden verfterkt, hoe zijn voornemen allengs in hem tot rijpheid kwam en ter uitvoer gebragt
werd, en hoe, na- zulk eene ontzettende daad, geen ft&ftand mogelijk-was,vennits het doel bereikt:, de daad volbragt, de hartstogt, die niet de vrije verkiezing, maar donkere
neigingen volgt, bevredigd w a s , en het hadenken in deszelfs plaats trad.
Wij vioor ons achten dit ftuk der*
Evangelifche gefchiedenis, 't welk zoo zeer verfchillend
verklaard werd, door deze uitvoerige ontvouwjng voldon»
gen. Hierop volgt eene vergelijking van de verhalen der
drie eerfte Evangelisten, betrekkelijk eenige afzonderlijke
örfiJlandigheden in de lijdensgefchiedenis.
Na dit alles gaat K R U M M A C H E R over tot de ontwikkeling va» defy veredelden Christelijken tijdgeest, bewezen
tót de inïigting'der Evangeliën. Het Evangelie van M A T T H E Ü S is in zijnen vorm het meest Hebréeuwsch — nier
omdat het voor Christenen uit de Joden is gefchreven —
ifiaar: omdat het in de vroegfte tijden is opgefteld, toep
het Christendom zich nog niet verder ontwikkeld en van
het Jodendom losgerukt had, 't geen, naar'de bedoejing
van de9zelfs • Stichter, eerst allengs zou gefchieden. Een
aantal voorbeelden uit dat Evangelie bevestigen zulks.
Het Evangelie van L U K A S , daarentegen, bevat in zijnen
vorm de gefchiedenis der voortgaande ontwikkeling van
's Heilands leer en van- deszelfs ontwerp bij de Discipelen. Een vrijere geest en ruimere uitzigten kenmerken
hetzelve. Ook behelst het reeds fporen van den,toekomftigen togtgenoot des grooten Apostels der Heidenen, en
bewijst des fchrijvers duidelijker inzigten in het groot en
alomvattend ontwerp van J E Z U S ; gelijk.met gepaste.voor>
beelden wordt aangetoond..
Men: ziet, hoe uitnemend gefchikt hef gezegde i s , om
den weg te banen tot de ontwikkeling van het denkbeeld des
Godsrijks bij de Joden. J E Z U S vond dit denkbeeld als een
«Jgemeen heerfchend volles gevoelen. Hij bediende zich van
dit
7
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«Öit beeld, niet omdat hij zich fchikte naar de godgeleeïde
fpitsvindigheden van zijnen tijd, maar omdat het voor zijn
.verheven oogmerk noodzakelijk w a s , uit hoofde van de
innige vereeniging van hetzelve met de eigene vorming en
het karakter der geheele Natie. K R U M M A C H E R ontwikkelt
dit Joodfche denkbeeld, en toont aan, hoe J E Z U S hetzelve op verfchillende wijze veredelde en tot het heerlijkfte
ideaal verhief, en in welk eene betrekking het ftond met
de leer van de onfterfelijkheid der zieleDit alles nu wordt op de Evangelifche gefchiedenis zoodanig toegepast, dat het ter opheldering verftrekt van vele woorden, redenen en daden van J E Z U S . Breedvoerig
weidt de Schrijver vervolgens uit óver de dichterlijke en
profetifche redenen van J E Z U S , derzelver bedoeling ,
ichoonheid, waarheid en voordragt bij de Evangelisten
naauwkeurig ontvouwende. De voordragt i s , naar zijn
oordeel, fragmentarisch, en draagt vele kenmerken van
de fubjeJiviteit der fchrijvers ; 't geen echter niet het
minst de geloofwaardigheid van dezelve benadeelt, gelijk
fcij met bondige redenen aantoont.
Het (lot des geheelen Werks is toegewijd aan eene ontwikkeling der Gelijkenisfen in 't algemeen, en van fomffiigen in 't bijzonder. Vooraf toont K R U M M A C H E R , dat
J E Z U S door zijne gelijkenisfen aan zijne Discipelen de zuiverde denkbeelden van het zedelijk en geestelijk Godsrijk
wilde mcdedeelen, en bepaalt derzelver beteekenis. Waarom leerde J E Z U S in gelijkenisfen ? Deze vraag wordt met
een' diepen blik in de zaak beantwoord. Vervolgens worden de parabels als epifche gelijkenisfen met betrekking tot
het Godsrijk befchouwd. Naar het gevoelen van den
Schrijver, moet men de parabels niet aanmerken als zinnelijke inkleedingen van zedekundige waarheden, maar als
gelijkenisfen, welke in de eerfte plaats eene, om het zoo
te noemen., politiek - godsdienftige of theocratifche (trekking hebben , en ten deele in betrekking (laan met de
huishouding, gefteldheid eh toekomftige ontwikkeling van
het Godsrijk , ten deele met de pligten , welke op de
Apostelen en Discipelen van J E Z U S , als uitbreiders van
dit Rijk, rustten, met derzelver verbindtenis met hunnen
Heer en het nieuwe Godsverbond, waartoe dan ook de
belooningen behooren, welke, bij eene getrouwe vervulling der" pligten, hun ten deel zouden vallen. Na dit in
*t algemeen over de parabels te hebben aangemerkt j zoekt
G 3
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K R U M M A C H E R een' bepaalden gang in de voordragt fan
dezelve aan te wijzen.
Vermits vele parabels didactisch of paranaetis"ch zijn,
pf van dien aard, dat J E Z U S door dezelve zijne vertrouwde Discipelen en Apostelen ter vestiging van het Godsrijk
vormde, en die pligten in hen ontwikkelde, welke zij in
hun aanftaand beroep, en met betrekking tot hunne toekomftige lotgevallen, zouden moeten vervullen,befchouwt
onze Schrijver dezelve afzonderlijk, en ontwikkelt den inhoud en geest van de meesten.
Niets is natuurlijker, dan dat de laatfte parabels van
J E Z U S , kórt vóór zijnen dood aan zijne Discipelen medegedeeld , zijne bijzondere gemoedsgesteldheid moeten kenmerken. Hoe waar dit z i j , welke betrekking deze parabels hebben , ten deele tot zijn naderend affeheid, ten
deele tot de aanftaande lotgevallen van den Joodfchen (iaat,
en van de vijanden des Godsrijks, ten deele tot de toekomftige belooningen van zijne ftahdvastige belijders, vinden wij hier voortreffelijk aangetoond.
Ten flotte volgen nog eenige aanmerkingen- over de
aesthetifche waarde der parabels van J E Z U S . Wie twijfelt, of de Schrijver vooral in dit gedeelte der H. Schrift
diep is ingedrongen, die weet, welk een meester hij zelf
is in deze verhevene foort van dichtkunde ?
Mén ziet uit dit beknopt verflag, welk eenen rijkdom
van belangrijke zaken dit Boek bevat. De manier, waarin
het is gefchreven, beantwoordt ten volle aan de fchoonheid en belangrijkheid des onderwerps. K R U M M A C H E R ,
een man , die omvattende kunde en fchranderheid niet
Hechts met eene levendige verbeelding, maar, wat meer
i s , met een godsdienftig harte vereenigt, dringt diep in den
geest der H. Schriften. Zijn fijngevoelige geest weet uit alles het edelfte op te zamelen, en dringt fomwijlen met eene
verwonderenswaardige juistheid door , waar' menig Geleerde ftaat. Voor zijne reine ziel ontfluit zich het heiligdom van den Godsdienst, en waar hetzelve voor hem
gefloten blijft, daar ligt de reden niet zoo zeer in zijn gemoed , als in den invloed der kunst op hein. Zijn hart is
rein godsdienftig, en waar dit werkt, afgefcheiden van allen
vreemden invloed der fpe/eulatie, daar mist het ook zelden den waren zin
De Vertaling heeft nog zeer veel van het oorfpronkeïijk taaleigen behouden. Maar — wij erkennen ook gaarne
het
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liét moèijelijke, om des Schrijvers woordenrijken en zwellenden ftijl in eene zuivere taal over te brengen. De uitlatingen en inkortingen van het oorfprOnkeüjkewelke de
Vertaler o p vele plaatfen noodig geacht heeft, kenmerken
deszelfs oordeel doorgaans zeer voordeelïg. Het fpijt ©ns ,
dat hij niet de moeite genomen hebbe, de aangeteekende
zinftorende drukfeilen te verbeteren. De nieesten zijn zoo
getrouwelijk overgebragt, dat men op eenige plaatfen juist
net tegendeel leest van 't geen K R U M M A C H E R wil zeggen.
Zoo leest men bladz. 19 in de noot: zij hebben M E E R een
<epos der toekomst bij de profeten , voor: zij hebben S L E C H T S ,
•enz.; bl. 1 4 5 . in welke ook H E M hetzelfde wedervaren zou,
"voor: in welke ook H U N , e n z . ; bl. 296. hij eerde in de
.genen , die hem vervolgden en doodden , de W A A R H E I D
v o o r : de M E N S C H H E I D ; bl. 369. deze G E E S T D R I F T van den
Verrader,
voor: deze B E G R O E T I N G ; bl. 4 1 2 . hoe weinig
zijne jongeren hij zijn leven gisten en gisfen konden, voor:
hoe weinig zijne jongeren bij zijn leven D E N O M V A N G V A N
9
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als de derde perfoon voor den dag komen, voor: dan mag
hij ook A L L E E N , enz.; bl. 449. Z O N D E R die in zijn prisma op te vangen, voor: OM die, enz.
Wij wenfchen het Boek in veler handen, e n , wanneer
"betzelve met den geest des oordeels en der onderfcheidinge
wordt gebruikt, twijfelen wij geenszins, of het z a l , overeenkomftig den wensch van Schrijver en Vertaler, medewerken ter verheerlijking van G O D en J E Z U S C H R I S T U S , en
ter bevordering van redelijke Godsdienst- eri Bijbel-kennis.

den

Aardbodem;

fier dam,

bijl-

door Mr.

RHÏJNVÏS F E I T H .

Te

Am-
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ehalve twee bekroonde Verhandelingen van de Heeren
S T A T I U S M U L L E R en V A N K A M P E N over de uitbreiding des Christendoms, in het vorige jaar "door Teylers
Godgeleerd Genootfchap in 't licht gegeven, Waren, volgens het Voorberigt, nog ,twaalf andere Antwoorden ontvangen , en daaronder vele, (He alle aandacht verdienden,
e n , behalve de twee bovengemelde voortreffelijke Stukken , nog twee andere, die ook elk der Gouden Eermun«e waardig gekeurd werden, offchosn eindelijk de fehaal
der
G
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der beflisfing dezelve beneden de twee bekroonde deecf
ftellen. Of dat van den Heere F E I T H , hetwelk althans ook
ïiaar den prijs gedongen 'heeft, een derzelven z i j , is ons
onbekend. Ook wordt hetzelve doorhem niet in 't licht
gegeven, om zich eenigzins over de uitfpraak zijner eigen
gekozen Regters te willen beklagen, en nog minder, om
zich van hun oordeel op dat des Publieks te beroepen.
De Schrijver erkent overtuigd te zijn, dat er naar billijkheid gevonnisd is. Alleen, om aan de begeerte van diegenen onder zijne goede vrienden te voldoen, die er wel
«enigen prijs op wilden ftellen, om bepaald ook zijne gedachten over dit onderwerp te kennen, ziet deze Verhandeling het licht.
Wij willen onzen Lezeren den inhoud en het geheele
beloop derzelve kortelijk mededeelen.
De opgehangene Prijsvraag was deze: , , In welken
opzigte mag men redelijkerwijze onderftellen, en op goede gronden befluiten, dat de verbreiding der Evangelieleer , oorfpronkelijk, door God bedoeld zij ? In hoe verre
is dit doel reeds bereikt? En hoe laat zich, op die wijze , de. tegenwerping der Ongeloovigen, ontleend uit de
fchijnbaar nog zoo onvolkomene uitbreiding dier Leer onder het menschdom, vergeleken met hetgeen daaromtrent
in oude tijden voorfpeld i s , het beste en meest voldoende oplosfen ? " D e z e , zoo als zij daar ligt, opnemende , verdeelt de Heer F E I T H zijne beantwoording in vier
deelen.
In het eerfte Hoofdftuk wordt dan onderzocht, in welk
opzigt men redelijkerwijze onderftellen , en op goede
gronden befluiten moge, dat de verbreiding der Evangelieleer, oorfpronkelijk, van Qod bedoeld is. Dit onderzoek
valt geheel anders uit, dan bij de bovengemelde Schrijv e r s ; zie'ons verflag in de Letteroef van 1809. bl. 2 3 3 ,
2277. Volgens den Heere F E I T H , gebiedt ons zélfs de.Rede,
zonder door eene bovennatuurlijke Openbaring voorgelicht
te zijn, dit vast te ftellen, dat eenmaal alle redelijke bewoners der aarde, als kinderen van denzelfden hemelfchen
V a d e r , ' een en hetzelfde huisgezin uitmaken, en zich als
zóódanige erkennen en eerbiedigen zullen; maar dat dit
buiten' de Evangelieleer, en derzelver algeme'ene erkentenis
onder het menschdom, naauwelijks te denken, althans niet
zeker te berekenen is. De Openbaring bevestigt, zijns
oordeels, ten krachtiglle, dat men dit met grond mag verwachten. Hier doorloopt hij de oude voorzeggingen, die
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Siet alleen de toekomftige verfpreiding van verlichte godsdienstkennis onder allerlei volken , eene eindelijke volflrekte algemeenheid van toekomftige verlichting eh verbetering zullen aanduiden.
Er wordt begonnen met de bekende voorfpelling, reeds aan Abraham gedaan, en vervolgens, uit Pf. XXII, C X . Jef. XI: 6 - 1 0 . X L V :
£2—24. Jeiv XXXI: 24 en andere godfpraken, beweerd,
dat 't Gods bedoeling z i j , door de Christelijke L e e r , ware , eenmaal algemeene verlichting over de ganfehe aarde
te verbreiden. Jezus zelf, die zich en zijne Apostelen
het licht der wereld noemt, z a l , zoo door den geheelen
geest zijner L e e r , als door de ondubbelzinnigfte verklaringen , duidelijk te kennen gegeven hebben, dat zijn
plan van verlichting en begelukzaliging volftrekt algemeen
was, de ganfehe aarde omvattede.en het geheele menschdom bedoelde; de Apostelen zullen niet alleen het zelfde
betuigd, maar ook een aantal van de oude voorzeggingen , op het duidelijkfte, op de eindelijke vervulling van
dit plan toegepast en t'huis gebragt hebben; zijn geheel
gedrag zal dit bevestigd hebben, daar hij niet flechts met
zijne Landgenooten, met Joden, maar, geheel tegen den
geest en de godsdienftige begrippen van alles, wat hem
omringde, ook met de zoo zeer gehate Samaritanen en onreine Heidenen omging, en aan allen hetzelfde onderwijs
mededeelde. Onder zijne hiertoe behoorende uitfpraken
komen die, welke men Matth. VIII: 1 1 , ia. Luk.XIII:
2 4 - 3 0 . Joh. III: 1 6 , 1 7 . VIII: 1 2 . Matth. XIII: 24o . XXVIII: 1 9 . . L u k . XXIV: 4 7 . Mark, X V I : 1 5 .
aantreft, vooral in- aanmerking. Ten bewijze, dat de
Apostelen ook in dien geest geleerd hebben,. beroept zich
de Schrijver op 1 Kor. X V : 2 4 , 2 5 . Phil. II: 6 - 1 1 .
i Tim. II: 4 . vooral op ïlom. XI: 2 5 . Als men lm evenwel met 's mans redeneringen, over deze en alle bovengenoemde plaatfen, de weldoordachte aanmerkingen, zoo
S
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van S T A T I U S M U L L E R , b l a d z . 1 8 — 2 4 . 9 " ~ 3 - 3 6 - ^ 4 1 . 1 2 1
$n verv., als van V A N K A M P E N , bl. 453 en verv. vergelijkt,

zal er, dunkt ons, vrij wat bevonden worden te ontbreken aan de duidelijkheid en zekerheid der gevolgtrekking,
die onze Schrijver er uit afleidt. Wij wenschten deswege
d a t , ' t geen wij aan't einde van dit Hoofdftuk, bl. 5 2 , 5 3 *
lezen, weggebleven ware. „ Voor e l k , " zegt de Heer
F E I T H , „ die waarachtig aan het Evangelie gelooft, en
den eigenlijken grammaticalen zin van hetzelve eerbiedigt,
aieene ik genoeg bewezen te hebben. Voor velen d.er Uit"
G 5
legs

ü

Ï06

R.

FEITH

leggeren van onzen tijd heb ik zeker niets bewezen. Maaf
z o u de Openbaring voor elk, die in zijn hart niet aart
haar gelooft, ook iets anders kunnen bewijzen, dan hetgeen hij vooraf reeds wilde, dat zij bewijzen z o u ? Eene,
naar onze denkbeelden, wijsgeerige uitlegging der Evangelieleer op te dringen, is haar te verwoesten, en van
voren- te bepalen, wat zij leere» kan en moet, is haar
volkomen noodeloos te keuren.
Dan voor dezulken is
mijne Verhandeling niet gefchreven." Men kan van ganfcher harte aan de Openbaring gelooven , en verre a f
zijn van aan dezelve eene wijsgeerige uitlegging te willen
opdringen, zonder dien grammaticalen zin aan te nemen ,
Welken de gewone opvatting, die de Schrijver gevolgd i s ,
er aan hecht.
In het tweede Hoofdfltik komt de vraag te berde, in
hoe verre is dit doel reeds bereikt? Het antwoord komt
hier op neder : deze uitbreiding is reeds werkelijk veel
grooter, dan men in de tegenwerping vooronderftelt; ja
het doel van God is reeds dadelijk in z o o verre b e r e i k t ,
als het op eene natuurlijke wijze uit den aard der zake
bereikt kon worden, en ver genoeg, om hef eensdeels
voïftrekt onmogelijk te keuren, dat de Evangelieleer immer weer van den aardbodem verdrongen worde, e n , anderdeels , om uit haren eigen aard en natuurlijke {trekking
reeds met völkomene zekerheid te kunnen befluiten, dat
ze haren weldadigen invloed eens over de aarde verbreiden moet, en door het ganfche menschdOm geëerbiedigd
zal wórden. De Evangelieleer kan niet weder Verloren,
raken, dewijl de Rede reeds genoeg ontwikkeld i s , om
in dezelve, afgezonderd van aHe menfchelijke bepalingen
en bijvöegfels, niets dan louter tastbare en klaarblijkelijke
waarheid te moeten vinden, en dewijl deze Leer volkomen naar dén aanleg van den roensch berekend i s , en hi
een onaffcheidbaar verband met zijne ware gelukzaligheid
ftaat. Bovendien liggen nog iri het Evangelie zelve gronden, die óns overtuigen kunnen , dat het uit zijnen eigenaard en door zijne natuurlijke ftrekking eens de Godsdienst van den aardbodem móet worden. Het ftaat in de
naauwfte betrekking tot onze redelijkheid; naar mate de
laatfte dus toeneemt, moet het eerfte zich telkens meer
als waarheid bewijzen. Het is ook berekend naar onze
behoeften, dewijl het alleen in ftaat i s , om ons in den
grond te verbeteren, en ons alleen ware voldoening, gerustftelling en troost g e e f t , wanneer wij die elders to
ver-
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vergeefs zoeken. Zoodanige L e e r , die niet flechts behoef*
te is voor alle menfchelijke nooden, maar ook de zekerfte
aanwijzing, en het beste, zoo niet eenigfte middel tot
die volkomenheid bevat, waarvoor de menfchelijke natuur
vatbaar i s ; zoodanige Leer moet, bij^eene toenemende
zich dagelijks ontwikkelende Rede, eens de Godsdienst
des menschdoms worden, en alle deszelfs nooden eindelijk vervullen.
In het derde Hoofdfluk

wordt de oplosfing, dat het doel

van God dadelijk als reeds bereikt mag befchouwd worden, ter toetfe gebragt. 't Komt den Schrijver geheel
onaannemelijk voor , dat het doel van God zich alleen
tot een aanmerkelijk, meest befchaafd gedeelte des menschdoms zou bepalen. Hij kan zich in geenen deele met
hun vereenigen, die ook den invloed der Christelijke Leer
op het godsdienftig ftelfel der Mohammedanen, willen in
rekening gebragt hebben. Door dit aan te nemen, verminkt men, zijns inziens, het wezen van het Christendom , alsof dit alleen gelegen ware in de verbetering der
gemeene natuurlijke Zedeleer, e n , bij de kennis van den
eenigen G o d , de volbrenging van de pligten dezer Zedeleer de weg tot vergeving der zonden en gelukzaligheid z i j , welken het Evangelie aanwijst.
Maar nu blijft nog de zwarigheid over: waarom is het
gezegde doel, zoo het waarlijk Gods doel i s , dan niet reeds
algemeen bereikt? Deze zwarigheid tracht de Schrijver,
in het vierde

Hoofdfluk,

in 't breede op te losfen.

Hij

beweert, van den eenen kant, dat het doel van G o d , op
eene redelijke wijze, niet anders bereikt kon worden, dan
wij het tot hiertoe gezien hebben, door den weg namelijk van redelijke overtuiging, dewijl uit den eigen aard
der Evangelieleer hare uitbreiding wel zeker, maar tevens
niet dan langzaam en onmerkbaar moet zijn , en voïftrekt geene ijlingfche opheffing of overwinning van alle de
hinderpalen , die zich tegen haar ftellen , kan gedacht
worden; en van den anderen kant, dat Jezus zelf dit niet
anders verwacht, en meer dan eens duidelijk te kennen
gegeven heeft, dat de verbreiding van £ijne Leef met een
aantal geduchte zwarigheden verbonden w a s , en de volvoering van zijne groote onderneming, j a , wel zeker en
onfeilbaar, maar echter tevens niet dan zeer langzaam,
en zelfs zoo onmerkbaar, als het zaad, dat een mensch
in de aarde wierp , uitfproot en lang werd, zonder dat
hij zelf wist h o e , en als over 't algemeeH de werkingen
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der natuur zijn, zou kunnen voortgaan, en hare volko
menheid bereiken. In dit Hoofdftuk vooral ontmoet men
teer vele voortreffelijke aanmerkingen-,' die ten minfte
eenigzins dienen kunnen tot verklaring van de niet zoo
fpoedige algemeene verfpreiding en aanneming der verlich
ting van de Christelijke Leere. Meermalen is bij dezelve
gebruik gemaakt van het veel goeds bevattend Werk van
K R U M M A C H E R ueber den Geist und die Form der Evangel.
Gefihichte
( * ) , en D E G E R A N D O Hist, compar. des Jyft. de
Phihf. relativement
aitx princ. des conn&isf. hum.
Tegen
K A N T en diens aanhang wordt ook hier en daar vrij wat

gepolemifeerd.
Van dien aard is ook de inhoud der Bijlage,
behelzen
de eenige aanmerkingen, die men, omtrent de prediking
van het Evangelie onder de Heidenen, gewoon is te ma
ken. Zij zijn voornamelijk ingerigt tegen de bedenkingen,
door R A Y N A L , in diens Hifi. Philof. et Polit. des Etabl.
et du Comm. des Europ. dans les deux Indes,
en door on
zen Landgenoot H A A F N E R , in deszelfs bij Tellers Godgel.

Genootfchap bekroonde Verhandeling, in 't midden gebragt.
Wij kunnen niet ontveinzen, dat het ons, in deze Bijla
ge , zeer aanftootelijk is voorgekomen , dat de Heer
F E I T H , vol verwachting van de hedendaagfche ZendelingGenootfchappen, tot bevordering der uitbreiding - van
het Christendom onder de Heidenen, diegenen, welke
daarover met zoo gunftig denken , in gelijken rang
plaatst met die het Christendom in hun hart vijandig zijn,
en het voorftaaü van het Zendelingwerk integendeel, als
een kenmerk van opregte verkleefdheid aan de Goddelijke
Openbaring, doet voorkomen. Stoute magtfpreuken,
gegrond op kwalijk uitgelegde gezegden van Jezus en de
Apostelen , doen hier weinig af tegen welgegronde uit
braken van het gezond verftand en onweersprekelijke
waarnemingen, zoo wel van onzen tijd, als van vroegere
eeuwen.
Men vergelijke hier weder de oordeelkundige
aanmerkingen van S T A T I U S M U L L E R , bl. 2 3 0 - 2 4 2 . en
V A N K A M P E N , bl. 442-446.
Achteraan is nog gevoegd een Fragment

van een Brief

van eenén Ongenoemden, mede ingerigt tot wederlegging
van H A A F N E R , daar hij handelt van de Hindous in Benga(*) Hetzelfde Werk, van welks Vertaling wij in dit en
bet vorige No. verflag deden.

m
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galen en Hindoftan. Wij ontkennen niet, dat daarin,even
als in de Bijlage, veel waars gezegd is; maar welke is
nu de gevolgtrekking? I s , alles zamengënömen-, de vootiiame inhoud Van het Werk van H A A F N E R daarmede w e derlègd?'Elk onbevooroordeeld Lezer doe hier uitfpraa-k ï
T e r t>eoordeeling van den ftaat van het Christendom on*
der de Hindous, had ook nog gebruik kunnen gemaakt
zijn van P A U L I N , Voyage am Indes Orientates-, avec lei
Obfervations deM.
Él. A N Q U E T I L D U P E R R O N ,
S T E R et siLVESTRE D E S A € Y .
't Ontbreekt

J.R.FOK-

intusfcheni
nog aan volledige berigten, die de vereischte zekerheid en
naauwkeurigheid hebben , zoo omtrent deze, als andere
landen.
W a t daarvan z i j , wij vereenigen ons gaarne, in zoo
v e r r e , met diegenen onder de goede vrienden van den
Heere F E I T H , aan wier verlangen door de' uitgave der
voorafgaande Verhandeling voldaan wordt, dat w i j , na al'tt
gene door de genoemde Schrijvers-der met Goud en Zilver
bekroonde Verhandelingen, ffiet kemiisvairzaken' en welwikkend oordeel, ovef' de voorgeftelde Prijsvraag, zoo
wel ter fnede, gezegd'is j, ook de gemeenmaking van dit
weldoordacht Stuk, dat zeer-Veel voortreffelijks behelst,
offchoon wij het anders met den Schrijver in de hoofdzaak minder eens zijn, geenszins overtol% rekenen.
;

r

Gedachtenis

van J A C O B U S A ' R M I N I U S , hij. de tweelwnderdfls

verjaring van zijnen 'dood , gevierd op den anjlen van
Wijnmaand des jaars 1 8 0 9 , in eene kerkelijke
Redevoering, door A . S T O L R E R , Remonfirantsch Leeraar te Rot. terdam. Met Aanteeken\ngen.
Te Leyden, bij D . du
Mortier en Zoon. 1809. In gr. 8vo.

H

et tweede Eeuwfeest van A R M I N I U S te vieren, voegde
gewis niemand beter, dan eenen Leeraar dier Remonilantfche Broederfchap, welke zich op des,eerften voetfpoor, in tijden van kerkelijke en ftaatkundige beroering,
'vestigen moest, en Hechts aan weinigen was dë uitvoering
dezer, taak zoo goed toevertrouwd, als aan den Eerw.
S T Ó L K E R , van wege zijne bijzondere kunde in de Kerker
ïijke Gefchiedenis algemeen beroemd. Dien grooten Man „
het fieraad der Hervormde K e r è , in het laatfte der 16de
©i het begin der 17de. eeuw» verftandig ijverende voor
;

tïO A. S T O L K E R , GEDACHTENIS VAN J . ARMÏNIUS.
datgene, wat hij, na eigen overtuiging, voor Christelijke
waarheid hield, en om zijne braafheid door de boosheid
gelasterd en vervolgd, meer van nabij te kennen, moet
gewisfelijk voor de Remonftranten zeiven eene Zalige erinnering, voor alle vrienden van waarheid een dierbaar gefchenk genoemd worden.
De Eerw. S T O L K E R neemt de aanleiding tot zijne ftichtelijke Redevoering uit Hebr. X I I I . vs. 7, en fchetst A R M I N I U S , als ijverig en gematigd Voorftander van hetgene
hij voor goddelijke waarheid hield, die uit dezen hoofde
zeer veel leeds verduren moest, en echter ten einde toe
getrouw bleef aan derzelver belijdenis; voorts als Geleerden , inzonderheid als Godgeleerden , als Leeraar, als
Mensch, en als Voorganger'zijner Medechristenen. Tot
het eerfte gedeelte behoort, natuurlijkerwijze, de voordragt van 's Mans levensgefcjüedenis, welke, voor geen
uittrekfel vatbaar, zelve moet worden gelezen. Zij is allezins getrouw, en wordt nog in een Nafchrift geftaafd met
eenige uitdrukkelijke aanhalingen en bewijzen, ter wederlegginge ^der zoodanigen , die-den eerwaardigen Man op
allerlei wijzen hebben gepoogd te fchandvlekken: welke
Wederlegging in de Leerrede zelve geenszins voegde.
Hoe zeer nu het leven van den grooten A R M I N I U S meermalen, en bijzonderlijk d o o r c . B R A N D T , is befchreven,
heeft echter deze Gedachtenis^ dit bijzondere voordeel, dat
zij een geheel overzigt geeft van 's Mans werkzaamheden
ten opzigte der godsdienftige vrijheid , het hoogfte. gefchenk voor den mensch, als redelijk w e z e n , en alzoo het
verband aanwijst, waarin de gevoelens des grooten Mans
ftaan met de Broédërfchap der Remonftranten, zonder dat
'daaruit eenigzins volgt of volgen kan, dat juist de godgegeleerde begrippen yan A R M I N I U S ook die der RemonIlranten geweest zijn, nog zijn, of -behooren te wezen.
Ook deze dwaling, offchoon reeds dikwerf en openlijk
vvedeiïegd, wordt bij deze gelegenheid op nieuw wederlproken, en zulks is alzoo belangrijk voor hun, die, hetzij ter goeder trouw, door verkeerde onderrigting van anderen', mistasten'., als voornamelijk voor de zoodanigen,
die •!*- tot welk oogmerk, mpgen zij zelve oordeelên, —
deze opzettelijke' misvatting nög'bij voortduring verfprei*
den.
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proeve eener oordeelkundige Befchouwing van fommige be*
langrijke Onderwerpen, betrekkelijk At Ziekte der G e leerden van Mr. vv. B I L D E R D I J K , door G I J S B E R T S W A R T
TENDIJK STIERLING,£W0Ö»praBiferend

en Stads

Med.

Dotlor te Haarlem.
Te Amfterdam , bij Immerzeel en
Cornp. In gr. ivo. 3 3 1 Bladz.

I

ndien het Dichtftuk van den Heer Mr. w . B I L D E R D I J K ,
afgefcheiden van deszelfs, te regt door een der Medebeoordeelaars geprezen dichterlijke waarde ( * ) , aan eene
meer bepaalde, zoo Weljihyfiologifche enpathologifchè, als
therapeutifehe heoordeehng onderworpen ware geweest „
dan zou Ree. ruinre ftoffe gevonden hebben, om het ongegronde, tegenftrijdige en nadeelige in hetzelve, getoetst
aan echte wetenfchappelijke_Geneeskunde, aan- te toonem.
De Beoordeelaar zelfs der dichterlijke waarde van genoemde Leerdicht, offehoon verklarende geen Geneeskundige
te zijn, gevoelde de onbetlaanbaarheid en het zich weder*
{prekende van verfcheidene denkbeelden en Hellingen de$
Dichters; met hoe veel meer regt .zou zich dus de in de
Geneeskunde geoefende niet in ftaat bevinden, om. dit op
veelvuldige wijzen ten klaarfte aan den dag te leggen! Het
Was ook om deze reden, dat Ree. vermoedde, dat het
Dichtftuk van de zijde der Geneeskunde getoetst zou worden, en meende zich daarin niet bedrogen te zien, toen
hem de Proeve van den Haarlemfchen Geneesheer S T I E R T I N G ter hand gefteld w e r d , welke thans ter heoordeeling
Voor hem ligt.
Ziet zich meermalen de L e z e r , bij het vergelijken van
den inhoud met het W e r k , welks titel hem alles fchijnt
te beloven, jammerlijk bedrogen; zoo gebeurt het echter
ook, aan den anderen kant, dat hij bij het doorlezen veel
meer vindt, dan hij, op den titel af, had kunnen en mogen verwachten. In dit laatfte geval nu moet Ree. erkenr
nen zich bevonden te hebben, toen hij deze Proeve in
Handen nam. Hij kan evenwel den titel niet wel met den
aard en den inhoud der Proeve zelve in overcenftemmivjg
brengen. De Schrijver immers zou de vruchten zgn,er
•verweging, na het lezen van het Dichtftuk des Heeref*

(*} Zie Ittttwf, vstr
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, bijzonder tot de Ziekte der Geleerden zicft
bepaald hebbende, ook zonder dadelijk dat Werk te we
derleggen •• en zulks op den' titel uitte drukken, hebben
kunnen uitgeven; vooral O o k , daar er in deze Proeve zoo
veel voorkomt, bijzonder het 5de Hoofdftuk, dat in geen
onmiddellijk verband met het Dichtftuk zelf ftaat. Velen
zal de Schrijver nu op het vermoeden gebragt hebben,
alsof hij, om te pronken met den naam van zulk eenen
met regt beroemden Dichter, denzelvcn bezigde, ten ein
de nu eens-zijne gedachten over een en:ander natuur-,
ziekte- of geneeskundig onderwerp in het licht te geven.
Dit vermoeden is wel bij R e e . , vooral na het lezen vart
des Schrijvers Voorberigt, waarin hij zich op eene gepas
te nederige wijze aangaande het doel van zijn Werk nader
verklaart, verdwenen; maar hij gelooft, dat ieder, en in
zonderheid een jeugdig Schrijver, zich zoo veel mogelijk
moet trachten vrij te houden van de geringfte befehuldigmg van aanmatiginge of verwaandheid.
Dan , onze verdere aanmerkingen hieromtrent weder
houdende, die, ofichoon vooraf geplaatst, geenen nadeeligen invloed op deze vrucht zijner overweging kun
nen hebben, willen wij ons thans meer opzettelijk bij den
inhoud zeiven bepalen; den Schrijver reeds bij .Voorraad
verzekerende, dat wij zijn Werkje in geenen deele willen
gerangfehikt hebben onder de Boeken, wélke niet hadden
behooren gedrukt te worden, (zie Voorberigt, bl. X I ; )
iets, waarvoor hij reeds gewaarborgd i s , daar.andere Be
oordeelaars , die zulk eene Rubriek hebben aangenomen,
hetzelve daaronder niet rangfehikten.
Natuurkunde van 's menkhen geest en ligchaam, ziek
tekunde en wijsgeerige befpiegelingén zijn de onderwer
pen dezer Proeve. Vijf Hoofdftukken maken haren inhoud
uit. Het eerfte , over de. pijn en denpijnverdoovenden
invloed der ziele op het ligchaam handelende, ftreltt ter
wederlegging van het geopperde gevoelen des Dichters,
BILDERDIJK

dat het zintuig

der pijn,

hoe feeder of hoe verouderd,

nooit

verftompt. Alles afdoende is het aangevoerde des Schrij
vers tegen eene ftelling,, waarmede ook R e c . z i e h nimmer
kon vereenigen; terwijl wij den Dichter in den 4den Z a n g ,
in zijne befchrijving van den ilaap, zichzelven hooren tegenfpreken, wanneer hij ter neder ftelt,. dat de faap dp
-x.org,

de pijnen

fmoort.

— Het tweede Hoofdftuk bevat

tegenwerpnigen en aanmerkingen betrekkelijk de zooge
naamde heelkracht der Natuur, tegen de fteJ&ng: de ziekte
is

OVER D E ZIEKTE D E R GELEERDEN.
ïV heelingskracht

en geen.verdervingszucht.

Offchoön

Ree.

over 't algemeen zich wel vereenigen 'kan met het aangevoerde des Schrijvers, vreest hij echter, of hetzelve
bij allen die uitwerking hebben zal; hier toch wordt de
leer der Critifche dagen zijdelings in een zeer ongunftig daglicht gefteld, en daarbij de Akademifche Verhandeling van den Heer K N O C H E aangehaald , op welke
door anderen, voor eenige jaren , de gegrondfte tegenbedenkingen aangevoerd zijn; terwijl ;'naar ons inzien,
die ziekte, welke, geheel aan zichzelve , zonder hulp
der Geneeskunde, overgelaten, offehoon wel het geftel
des- lijders (lopende , echter in volkomene gezondheid
wordt opgelost , als eenige tegenipraak kon bijgebragt
worden ter erkenning der heelingskraclit en ter 'ontkenning, van verdervingszucht. ~—- :Dat hij, dk aan de
Natuur

hare hevelen afvraagt

kunst -van heelen bezit,

en leerzaam

volgt,

de

wars

was de Helling, door den Dichter

zoo onbepaald als onvoorzigtig tevens aangevoerd , en
welke voorzeker eène duchtige wederlegging behoefde,
daar zij (offehoon wel eens de Arts'.'-zich, trotsch öp zijn
meesterfchap over-de Natuur, ten onregte verhief) velen
tot lutje aanfehouwers en befpiegelaars over de werkingen
der Natuur in de Ziekten gevormd heeft. A l hetgene nu
ter (laving van de • onwaarheid def genoemde (lelling des
Dichters door S T I E R L I N G is aangevoerd, kan en moet denr
eerften, en iederen 'onwerkzamen A r t s , als zoo vele daadzaken, overtuigen van de verderfelijkfte gevolgen bij zulk
eene handelwijze. •— Het derde Hoofdftuk is meer befpiegelend en wijsgeerig, en bepaalt zich tot het denken
en het denkvermogen, ter wederlegging van 'SiDichters
regel: geen ligchaam

is gezond-,

waar V

denkend:werktuig

treurt.
Ook hier zouden wijmeenen, dat de redenering
van onzen. Schrijver niet voor allen even afdoende zijn
zal. Dat zijne tegenwerping aangaande de gezondheid en
de krachten. der gekken , bij welken het denkvermogen treurt, niet van de fterkfte i s , zal fpoedig in het oog
vallen, wijl de Dichter zeker het oog gehad heeft
op de eigenlijke Melancholia;
waarvan wij ons overtuigd
houden, daar hij het woord treuren bezigt; terwijl de
Heer S T I E R L I N G ten onregte dit woord op het denkvermogen der gekken toepast,, daar dit bij dezen veeleer vernietigd .dan treurende is. En hoezeer worden wij
op het uiterlijke aanzien bedrogen, en vertoont de krankzinnige niet zelden eene phyfieke gezondheid welke maar
s
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al te dikwijls door de droevigfte gevolgen wordt weder*
iproken, (vergelijk bl. 1 8 ) . A l het overige, dat ook ter
ontkenning van 's Dichters Helling: en V ftofloos deel bezwijkt

,

van 's ligchaams

angst

verfeheurd

,. dienen zal

r

verdient de naauwkeurigfte overweging , en getuigt van
het fchrander oordeel en de belezenheid des jeugdigen Schrijvers. — De befmetting, en. de werking van fmetftoffert
ep het ligchaam, maakt den inhoud uit van het vierde
Hoofdftuk, waarin de aanleidende bronnen en oorzaken?
©pgefpoord worden, waaruit zoo wel zedelijke.als ligcharneïijke verbastering ontftaat; wordende daarbij liet verband tusfchen den val Van den eerften mensch en den
zoogenaamden toenemcnden ftaat van verbastering nagefpoord. • Wij zouden te zeer uitweiden, indien wij in bijzonderheden over dit Hoofdftuk wilden treden; genoegzij het, den Lezeren te verzekeren, dat zij ook hier meer
vinden zullen dan zij vermoeden konden, en»den Schrijver ons genoegen over de behandeling der daarin vervatte
denkbeelden te doen blijken.. —— Het vijfde of laatfte
Hoofdftuk, dat wij reeds opgaven als niet dadelijk ter
wederlegging des Dichters ftrekkende , bepaalt zich tot
het leven, deszelfs oorfprong en verklaring, verband met
de doode ftoffe^en met de ziel, tot de oorzaken van zwakt e , net onderfcheid, daarin gelegen-, en tot de theorie
harer geneeswijze. Aanleiding daartoe vond de Schrijver
in die Hellingen des Dichters, welke zich tot de verfterking bepalen; rustende deze, volgens deszelfs gedachte, op
den zamenhang der deelen, en is alzoo gelegen in de dierlijke ftoffe zelve- En met opzigt tot de wederlegging,
daarvan moeten wij den Schrijver regt laten wedervaren
en hem danken voor" de zoo fraaije als nuttige uiteenzetting zijner denkbeelden aangaande het leven en de zwakte : de Lezer ontvangt hier veel meer, dan hij billijkerwijze konde vorderen-.
'Wij hebben voorts bij het doorlezen van dit Werk met
genoegen gezien, dat de Heer S T I E R L I N G van eenige,
door hem, meenen w i j , vroeger aangenomene, en wel
eens driftig verdedigde ftellingen fchijnt terug gekomen te
der

vochten

de verwerping van den uitroep over flhenïe en

zijn; als, bij voorbeeld, de bewerktuiging

aflhenie,

de aanneming van een' quantitativen

en qualitativen

r

graad

eener nadeelig werkende oorzaak of van eenen prikkel, enz.
Ons oordeel, eindelijk , over den inhoud dezer Proe*
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v e , over het geheel genomen , is voor haren Schrijver
allezins gunftig; wij hebben de beste gedachten omtrent
jZijne talenten , en beloven ons in hem een fieraad der
edele wetenfchap.

De Landing der Engelfehen in Zeeland, door J . V A N D I J K S 
H O O R N , . voormalig Stads Onderwijzer in de Franfche en
Hohandfche Talen, enz, te VlisRngen. Tweede Druk. Te
Vlisfingen , bij J. I. Corbelijn. 1809. In gr. 8vq,
170 Bi.
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e/ Nieuwsmaren van den dag gaven ons, tijdens de
'Landing der Engelfehen in Zeeland, berigten van het
aldaar 'voorgevallene, althans voor zoo verre als die" tegen
woordig, wat den Vaderlande betreft, worden medege
deeld en. in dezelve geplaatst. T e ^vachten was het, dat
fesrlarig eene aaneengefchakelde en vollediger Befchrijving
zoti walgen van eene Gebeurtenis, die ongelukkig ten we
derge Kari dienen van der Engelfehen Landing in Noord*
holland. * Een en ander onder de Boekhandelaren hebben
deswege Aankondtgingen gedaan.
De voormalige 'Schoolonderwijzer te Flisjingen, V A N
D I J K S H O O R N , die de Gebeurtenisfen", althans die, welke
de ftad zijner toenmalige inwoninge betroffen, als ooren ooggetuige bijwoonde , kon eigenaardig alle andere
Schrijvers voor wezen.' 'Hij heeft o'ok zeer vaardigde
pen opgevat eh dit voórloopig verhaal geleverd; — voorloopig, fchrijven w i j , omdat hij een breeder uitgewerkt
Stuk, deze gebeurtenis betreffende, belooft. W e l zeer
vaardig moet hij met het tegenwoordige gereed geweest
zijn, daar hij, in een Nafchrift van den tweeden
Druk,
(dien wij ontvangen hebben:, de eerfle kwam ons niet ter
hand) den i Dee;:i1>09 gedagteekend, betuigt: , , Uit de
ichikkingen, welke de Engelfehen gedurende den Herdruk
gemaakt hebben, zöu men "bijna moeten befluiten, dat zij
niet meer voornemens waren het Eiland lange te behou
den. Dit wederom Tchijnt ónze in dit ftuk hier en daar gehbudene redeneringen krachteloos te maken. Wij verzoe
ken daarom onzen Lezeren, het oordeel hierover op te
fchorten, tot dat het Eiland zal verlaten w e z e n ; als wan
neer w i j , in een tweede Stukje „ even onpartijdig de oorzaH i
*
keu
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ken daarvan zullen boeken, als wij het gebeurde tot hfef*
toe verhaald hebben."
Ter Inleidinge dient een kort overzigt van den ftaat des
Krijgs tusfchen Frankrijk en Engeland, en hoe Flisfingen
ter Havenftad der Vloten, tot eene Landing in Engeland
dienende , in vereeniging met de fcheepstimmerwerveri ift
Antwerpen, gefchikt was , en daarom bovenal ten doele
Mond van der Engel/eken aanval.
Eerst ontmoeten wij een zeer kort verhaal dér Landing zelve , van de overeenkomst ter overgave met Middelburg getroffen , den aanval óp Veere en de dadiging, de ontruiming
van Rammekens, en de komst der Engel/eken te Zierikzee.
Deze komst, voor Zierikzee , daar het inkomen van- dat
kanaal niet alleen vrij naauw i s , maar daar het vaarwater
zelve geacht werd voor zware fehepen onbruikbaar, ett
bij de Engelfchen te onbekend te wezen, om er zulk eene
onderneming op te durven wagen, heeft een vreemd voorkomen. „ V e l e n , " fchrijft D I J K S H O O R N , „ waren'daapom van gedachten, dat men het den Generaal M O N N E T t e
wijten had, dat den Engelfchen Vlootvoogd genpégïame
Kennis van dat vaarwater was gegeven géwordén." D ü
gevoelen te toetfen , (paart hij tot eene andere gelegenheid ; dan hij kan niet nalaten op te merken, dat het
ftremmen van den Handel der in de Stad Flisfingen gezetene Engelfche Kooplieden, en daarna hun, tot groot nadeel van de Stad en Burgerij, het wonen in dezelve te
verbieden, dit gevoelen zeer veel fdiijns bijzet^ „ . H é t
is bekend," vervolgt de Schrijver,. „ dat de Ëhgelfche
Handelaars hierop zich in de lieden V~eere, Zierikzee en
Brouwershaven nederzetteden, en. bij betaling, van eenige
zoogenaamde Retributien, welke,.te zamen-genomen, eene
aanzienlijke fom van verfcheiden tonnen fchats aanbragten, middel vonden , dat hun handel oogluikende geduld
werd. — Niet.minder bekend is het, dat zij het meerendeel hunner verzendingen over de beide eerstgemelde (leden deden, en verpligt waren, voor de meeste zekerheid,
daartoe de beste en ervarenfte Zeelieden te gebruiken, die
nu onafgebroken de Roompot bevarende,. van dezelve eene
zoo grondige kennis kregen, welke men te vergeefs bi)
anderen zoeken zal. Eindelijk werd, op bevel van zijne
Majefteit den Koning van Holland* eerst het betalen van
eenige hoegenaamde Retributien verboden, en daarna door
den drang der omftandigheden de bekende handel- zelf
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fbelet, Waardoor een groot aantal fchepelingen geheel van
hun beftaan beroofd werden; waarom zij van hunne veriregene kundigheden van het inwendige des vaarwaters
zeer ligt gebruikt gemaakt hebben."
Na het zeer kort vermelden der overgave van Zierikzee, ter
Goes, en het Fort Bath, komt de Schrijver te Flis fingen vearug. Wanneer men in aanmerking neemt, dat dit alles, met
Invlechting der getroffene Capitulatien, flechts 44 bladzijden verhaals ibeflaat, moet het onvolkomene van zelve in 't
•oog vallen. Ten aanzien van de fteden Zierikzee,
Brouwershaven , en de Eihnd&n Schouwen en Duiveland, alsmede
ter Goes, erkent de Schrijver, gebrek aan geloofwaardige
berigten te hebben.
Wegens het beleg, het bombardement, de vernieling en
de overgave van Vlisfmgen voert hij meest de taal der deerjüjke ondervinding, en maakt zulks verreweg het belangrijkfte van dit Boekdeeltje uit.,
Schoon D I J K S H O O R N erkent geen bevoegd regter te zijn
ïn zaken den Oorlog betreffende, alhoewel ook niet geJheel onkundig in dezelve, durft hij echter vrijelijk zegg e n , dat de Generaal M O N N E T beter zou gedaan hebb e n , indien hij met de zijnen eene goede ftelling in het
Eiland, dat zijns achtens er genoeg oplevert, genomen
had, dan zich in eene Stad te laten opfluiten, daar hij
niet dan nutteloos volk verliezen kon. —• Dit aangetoond
hebbende, voert hij een aantal aanmerkingen en berispingen tegen dezen Generaal aan; als het doen afbranden
van vele Boerenwoningen, het omverhalen van twee MoJeos, het mangel aan Krijgstucht, het niet vroeger treffen
eener eerlijke Capitulatie, enz. enz.
Het Bombardement der Stad Vlisfingen, al het beangftigende en verwoestende, 't welk die gruwel des Krijgs
met zieh voert, befchrijft D I J K S H O O R N breedvoerig, e n ,
getuige van die jammertoeneelen van brand , verwoesting en dood, deelt hij de gevoelens van zijn diep getroffen hart den Lezer mede; vele bijzonderheden vermeldende , welke op dit ramptooneel zich vertoonden. Wij moeten hier tot het Werkje zelve wijzen.
Den Generaal M O N N E T werd eene fommatie ter overgave gedaan. T e vergeefs had de Schrijver getracht te weten te komen, wat er van die opeifching z i j ; zeker weet
hij , dat er van wege den Franfchen Generaal geen
antwoord hoegenaamd op dezelve gegeven is : of dit
itilzvvijgen aan onwil of eenige andere oorzaak moet toeH 3
ge-
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gefchreven worden ,'• kan hij niet beflisfen. „ Daar zijn
e r , " merkt hij o p , „ die gezegd, verhaald en gefchreven hebben, dat de Engelfche

aan den Franfchen

Bevel-

hebber bij deze gelegenheid zou voorgellagen hebben, om
de Vrouwen en Kinderen uit de Stad te laten gaan, haar
eene veilige fchuilplaats in Middelburg^ belovende." D a n ,
na een naauwkeurig onderzoek, gelooft hij, dat toen noch
immer zoodanig een voorflag gedaan zij.
Na een hervat Bombardement, en het te werkftellen
van twee Machines Infernales, die gelukkig 'geene werking
deden, volgde de Capitulatie en de Overgave, na welke
de jammeren , die de Stad geleden had, zich in volle
grootte vertoonden, en hier breedvoerig befchreven worden , met de lijsten van gefneuvelde Burgers en Burgeresfen , ten getale van 46 , zooverre men dezer namen heeft kunnen opfpeuren; terwijl in het geheel, zoo
wel van het Garnizoen als de Burgerij , 335 perfonen
gefneuveld zijn: voorts eene opgave van de geheel en
gedeeltelijk afgebrande Huizen en verder befchadigde
Woningen; zijnde er geene ao Huizen onbefchadigd gebleven.
Wijdverfchillende oordeelvellingen onderging de Capitulatie. Gunftig befchrijft D I J K S H O O R N het gedrag der Enelfchen in een en ander geval. Op nieuws doet hij het
art van weedom krimpen, bij de vermelding van de afgebrande Huizen op het grondgebiedvan/^/fogra, waar de
Inwoners de nog bewoonbare grootendeelS verlaten hadden , om den overmoed der Xtrijdenden te ontwijken.
Schoon de Regering der overige Zeeuwfche Steden op
den ouden voet gebleven w a s , werd die van Vlisftngen
veranderd. — „ Als Mensch kan de Schrijver," meldt
hij, , , den Edelen Lord C H A T T A M zijne hulde niet ontzeggen ; maar als Generaal beging hij zeer groote misdagen , welke den minstkundigen in 't oog liepen." Deze
worden meer dan aangeftipt.
Wel te regt merkt de Schrijver o p , „ dat
Vlisfingem
Burgerij, federt de Franfche wapenen zegevierend in Holland gekomen waren, aan alle de botfingen en wrijvingen was blootgefteld, welke bij de gezagvoerenden der
Franfche en Hoïlandfche Natiën binnen die Stad onafgebroken plaats hadden. Dat bij den eenen geduld werd, was
bij den anderen eene misdaad. — Zij was aan alle de knevelarijen blootgefteld, welke een loszinnige Intriguant J A N
.txcKENBROEK haar op den hals haalde. — Wie herinnert
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gaat zich niet de komst van dezen naakten fortuinzoeker
tinnen de ongelukkige Stad F/is fingen? Hoe hij zich door
verfchillende Intrigues bij den Generaal M O N N E T , tot wiens
bederf hij ook ftrekte, wist belangrijk te maken ? Hoe hij
wist te bewerken, dat, kort daarop, hem volmagt gegeven werd — fchoon de Stad nog aan Holland behoorde —>
om alle de Goederen, welke hij voor Engelfche Waren
aanzag, uit de winkels te halen, gelijk hij dit ook te
Middelburg
deed , alwaar het in beflag nemen dier Goederen veelal door geld afgekocht werd? Hoe een Stads
Kommandant J E A N N I N , thans in Amflerdam zijn verblijf
tioudende, zich fchatten binnen deze Stad wist te verzamelen , hetwelk al mede met knevelarijen gepaard ging ?
Hoe deze door een T H Q R Y opgevolgd werd, die het nog
beestachtiger maakte ? Hoe de Stad verpligt werd enorme
£ii alleen door dwang gewettigde uitgaven te doen, waardoor zij buiten ftaat gefield werd om den noodlijdenden
te hulp te komen , en vaak om zich de noodwendigfte
dingen tot hare eigene zekerheid tegen het woeden der golven aan te fchaffen ? H o e , door de ftreken van bovengenoemden j . E Y C K E N B R O E K , de Engelfche Kooplieden, die
zich te Vlisfmgen gevestigd hadden, en allen, die in Jenever handelden, op fchatting gefield werden, welke aan
hem, doch vooral aan den Generaal M O N N E T bij de anderhalve Millioen opbragf ? "
Onze plaats duldt niet,
Tiet verder affchuwelijk Portret van dezen E Y C K E N B R O E K
op te hangen. De Translateur j . V A N D I J K S H O O R N heeft
hem van zeer nabij gekend, en boekt hier valschheden in
kaperijen en m^t kaperfchepen gepleegd. — „ Wie gevoelt n i e t , " roept de Schrijver uit, „ van waar de wind
k w a m , wanneer de Hollanders in de Franfche Papieren
over hunnen handel gehavend werden, en van welk een
<nadeeligen indruk voor het geheele Hollandfche Rijk bij
riet Franfche Gouvernement zulks zijn m o e s t ? . . . En dit
veroorzaakte, zoo niet geheel, immers voor een groot gedeelte, een Hollander,
een Schiedammer,
wiens geheele
leven flechts eene aaueenfchakeling van guiten- en boevenstukken i s ! " - '
Men kan uit taal en ftijl zien , dat verhaasting des
Schrijvers pen voortjoeg,die echter vele géwigtige,fchoon
treurige daadzaken heeft geboekt.

Lof
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Lof der Maatfchappij:
Tot Nut van 't Algemeen, toege
past op de Feestviering van haar vijfentwintig-jarig
heftaan,
door C O R N E L I S L O O T S , Lid van het Koninklijk

Inflituut.
In gr.

Amfterdam,

hij'],

ten Brink GerritSz. i8op.

8vo.

Redevoering
, ter gelegenheid van het
vijfentwintig-jarig
Feest der Maatfchappij:
Tot Nut van 't Algemeen,
vitgefproken
in het Departement
Groningen,
door Mr.
H . o. F E I T H . Uitgegeven door het Departement
voorns
1809. In gr. 8i'o.
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e Maatfchappij: Tot Nut van V Algemeen,
is al te
wel bekend en geacht van wege haar lofwaardig
oogmerk, om kennis en deugd onder de mindere (landen
der maatfchappij te verfpreiden , dan dat het noodig zij
deswege iets nader te zeggen. In den vierden tijdkring
eener "eeuw, waarin zij beilond, heeft zij een aantal wel
gezinde Schrijvers uitgelokt, zeer vele nuttige gefchriften
uitgegeven, en bijzonderlijk gewerkt op de verbetering
van het Schoolwezen. Deze hare verdienden openlijk te
roemen, was de taak der Maatfchappij zelve, bij hare
vergadering van Oogstmaand 1. 1.; doch de 16de dag van
Slagtmaand was bijzonderlijk bepaald, om dat zelfde feest,
gelijkelijk, in alle Departementen te vieren/' De aard der
zake brengt van zelve mede, dat er in zeer vele der Re
devoeringen , ter dezer gelegenheid gehouden, een gedadige weerklank van dezelfde gevoelens en voorflellingeu
moet heerfchen.
Onze Lezers houden ' het ons dés
ten goede, dat wij , zonder daarom echter de waarde
van eenige andere voordragt te verminderen, ons thans
tot twee derzelve 'bepalen, welke onze aandacht bijzon
derlijk tot zich trokken.
De eerde is het Lofdicht van den Heer c . L O O T S , o p verzoek
der beide Amderdamfche Departementen vervaardigd en
in de Lutherfche Oude Kerk uitgefproken. Het mogt den
Recenfent gebeuren, ook aldaar tegenwoordig te zijn, te
midden eener zeer aanzienlijke fchaar van Mannen en
Vrouwen van allerlei rang en (land, onder de verrukkendde toonen eener keurige Muzijk, en in een gewijd Ge
bouw, dat met veel fmaak tot eene eerwaardige feestzaal
was herfchapen. Voor zoo ver de Recenfent uit zijn. ei
gen
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gen gevoel, en de getuigenisfen van vele anderen, mogt
oordeelen, flaagde de Dichter bij uitnemendheid in zijn
oogmerk, om de waarde en verdienften der Maatfchappij
zoo treffende te malen, dat het gemoed in de edelfte aandoeningen ontvonkt wierd. De hoorbare flem, het vuur
des Sprekers, plaats en zang: alles werkte hiertoe te zamen. Zulk een levendige indruk is van eene enkele lezing, zelfs van eene herlezing, niet te wachten. Met
dat alles betuigt de Recenfent zijne erkentenis voor de
openbare uitgave van dit Dichtftuk, waarin, wel is waar,
meermalen eene terugkeering tot hetzelfde oogpunt, maar
tevens eene reeks van fchoone beelden , vergelijkingen en
tegenoverftellingen, welke den Lezer aangenaam en waardig onderhouden, zoodanig zelfs dat het befchrijvende ,
welk aan zulk eene gelegenheid noodwendig eigen i s , zijne ftroef heid verliest door de velerlei fchoone wendingen ,
welke des Dichters kunstvermogen kenmerken. Uitmuntende zijn vooral de Gezangen, zoo bij den aanvang, als
in het midden en aan het flot, dezer Redevoering aangeheven. Derzelver eenvoudigheid en kracht wisfelen treffend af, overeenkomftig het oogmerk, waartoe zij beftemd waren, en de keurige uitvoering leverde een nieuw
bewijs voor de melodij onzer Hollandfche Taal.
Ook de Redevoering van den Heer F E I T H , in het Departement Groningen ter dezer zelfde gelegenheid uitgesproken , beveelt zich allerwegen door de keus en behandeling hares onderwerps. De Redenaar ontvouwt en betoogt den pligt , welke op alle Leden van de
burgerlijks
Maatfchappij
gelegdis,
om in dezelve, zo.o veel'zij vermogen ,
bij te dragen ter voortplantinge der deugd en ter
verlich-

t'inge van het verftand ; wordende zulks afgeleid uit het
nut en het doelmatige van eene maatfchappelijke zamenleving, met betrekkiiige tot de ontwikkeling der menschheid. Hoe zeer de Recenfent', naauwkéurigheidshalve,
de redelijke verlichting in de eerfte, en de voortplanting
der deugd, als een gevolg van aangeleerde oefening, in
de tweede plaats, en zoo ook het doelmatige der Maatfchappij vooraf zoude hebben gefteld , om daaruit tot
haar nut te befluiten, moet hij echter getuigen, dat dit
onderwerp allezins eenvoudig , krachtig en waardig, is
behandeld, en juist dienende, om de Maatfchappij zelve,
bij de toepasfing, in haren echten glans te dóen pralen.
Ook de gelegenheid, welke zich opdeed, om eenen Man
se bekroonen, die voormaals, met gevaar van eigenleH 5
ven,
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y e n , eenen Drenkeling gered h a d , droeg niet Weinig bij ,
o m het onderwerp te doert fpreken, daar zich befchouwing en praktijk ten zelfden (tonde vereenïgden. — De*
Feestzang van den Heer w . W O U T E R S , bij den vriendfchappelijken maaltijd aangeheven, en achter deze Redevoering geplaatst, heeft wel geene hooge dichterlijke v l u g t ;
maar is geheel het eenvoudige uitvloeifel van een gevoelig
hart, én aleoo o o k zeer w e l overeenftemmende met den
eenvoudigen aard der Maatfchappij z e l v e , welker lof daarin wordt bezongen. — D e volgende dichtregels van den
lieer L O O T S mogen ook voor ons fpreken, in de hartelijke
«itboezeming, dat de Maatfchappij, Tot Nut van 't Algemeen, voortga, aan hare zinfpreuk te beantwoorden,door
d e uitbreiding van redelijke kennis en deugd onder de
mindere ftanden, en dat zij altijd de vaardigfte en beste
middelen ter hand neme, om dat oogmerk, overeenkomftig tijd en toeftand, te bereiken!
Zoo r o e m e , ó Maatfchappij, ö kweekfchool van verlichting,
Eens 't Vaderland op u , als op zijn' nutfte ffichting!
Z o o zijt ge in 's Vorften oog het ftèunfel van den Staat!
D e Volksdeugd erve in u een altoos vruchtbaar zaad.
J a , Volksdeugd"! onverzwakt moet gij in Neerland bloeijen:
Geen fchender die befta ( * ) uw wortels uit te roeijen!
Ontroofden rang en fchat hergeeft ons lot of tijd,
IV'aar vliedt gij van een V o l k , dan is 't u eeuwig kwijt ( f ) .
Ja z i j , die eens haar wet door Catoos de aard deed hooren,
Knielt nu voor vreemde w e t , wijl de u w e ging verloren;
Vtugt g i j , dan baat g e w e l d , noch driedik kopren muur;
't Stort at voor de ondeugd neer, als voor verdelgend vuur.
6 Blijf de laatfte klem van onze v e e g e handen,
Bij 't allerjongst gekraak van pijlers en van wanden!
Wat kerkdienst valle o f rijze, u w outer bBjve ontzien:
ó G i j , verlaat ons n i e t , fchoon aller huisgoón vlïên;
Uw Priesterfchaar blijv' fteeds in gloed van ijver blaken!
G e e n onweer, wat het treff'j vermorsie Uw tempeldaken;
Want gij moet eens de roem van onze zege zijn,
Als 't Vaderland weer lagcht bij heldrer zonnefcliijn.
(*) Geen fchender die befta enz. Welligt had de D i c h t e r ,
ter vermijdinge van het oneigene in fchender en uitroeijen, en
van het onvoegzame betreklceujke woord die, een gepaster
beeld kunnen bezigen.
( f ) Dan is V u eeuwig kwijt. —— Is ook dit niet wat te
plat, door het al te gemeenzame gebruik van dit werkwoord?
Peëzij
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Poëzij van Mr. H. A . SPANDAW. Te Groningen,
ters. i8op. In gr. Zvo. Fill'. 231 Bl.
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e Bemoediging,
aan mijnen Vriend
fraai. Zie reeds het b e g i n :

Mr. n. 0. FEITH, is

Zou 't waarheid zijn, mijn vriend! 't geen ons de wijaen leeren ,
Dat alles, hoe verward, eens zal tot orde keeren?
Het menschdom voorwaarts ftreeft, fchoon 't ons onraooglijk
fchijn',
D e mensch volmaakbaar is en eens volmaakt zal zijn?
Het zij z o o ! deze leer weet ik naar eisch te fchatten;
Mijn hart eerbiedigt haar, hoe moeilijk te bevatten:
Zij ftemt zoó heerlijk zaam met 's Eeuwgen menfehenmin,
E n — ö ! er ligt zoo veel verheven Godlijks. i n !
Doch moet, fchoon dit geloof ons harte kan verheifen,
De droeve ervaring niet dat hart met weedom treffen,
Als ze ons den mensch vertoont—den mensch,het beeld van God,
D i e , heiligfehendend, met zijn rede en aanleg Ipot',
D e reine zaden in zijn borst belet te groeijen,
Ja zelfs de teedre kiem der deugd tracht uit te roeijen,
Als de opgeruide ftroom, door dam en dijken bruist,
Als 't ongebreideld, r o s , door heg en flooten druischt,
Den band van orde en regt baldadig fcheürt in flarden ,
Het reeds verharde hart nog meer zoekt te verharden,
E n , razend, zelf verwoest zijne eigen zed'lijkheid,
Verbijsterd van het fpoor, dat ter volmaking leidt?
Zie daar reeds een fmaakvollen aanhef van een befpiegelend vers! In dezen trant is het geheel uitmuntend volgehou
den. Kleine aanmerkingen zouden wij kunnen maken; b. v.
het ros druischt door heg en flooten, is niet z e e r eigenaardig.
Men druischt ergens tegen; b . v . DE MARRE z e g t :
Die tegen 't vuur der Nedcrland'ren druischt. .
dat is , zich met geifeld verzet.
Eigenlijk is het ruifcheu-;
doch in dien zin wordt het weinig of niet gebruikt. Maar
gedenken wij aan het Horatiaanfche :
Ubi plura nitent in carmine,
Ofendar
maculis.

non ego paucis
OlH
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Om van het Bijfchrift op UILKENS (een ongelukkige naam,
om bezongen te worden) én de aardige navolging van HORAT i ü s , De Verzoening,
niet te fpreken, betuigen wij dat ons
zeer voldeed het gedichtje Aan mijne Gade. In dezen tranr
van gedichten, waar het zachte, liefelijke en teedere eene
hoofdrol fpelen, ziet men de duidelijkfte trekken van SPANDAW'S meesterlijke dichtpen. Ook uit den bundel, door den
Dichter in 1803 uitgegeven, is dit blijkbaar; zie b . v . aldaar,
bl. 1 8 , De v/aarde van Vrouw en Kind, enz.
De Lente in 1806. en De Herfst in dat zelfde jaar zijn behagelijk; dat aan Mr. T . H. TRESLING en deszelfs G a d e , bij
iet overlijden van hun Zoontje,
is eenvoudig gevoelig; het
Zangftukje, Smart en Vreugd,
is rollend; minder beviel ons
dat aan Chloë, b. v.
Zoo ge uw zielontvonkende oogen
Met geen' fluijer houdt omtogen,
Maar nog meer mij branden d o e t ;
Zoo gij niet door koude kusfen
In mijn borst den gloed wilt blusfchen,
Dan verteer ik door dien gloed.
Wij vinden in dat blusfchen door koude kusfen geen behagen.
, Het gedichtje aan LOOTS en TOLLENS is vol gang; docfi o f
een zoo veel bevattend onderwerp als dat van Huig de Groot
in zoo vele bijzondere opzigten bij uitnemendheid groot»
door-deze beide uitmuntende Dichters eigenaardig, dat is
mét de regte kennis van alle de bijzondere verhevene gaven,
van dezen zeldzamen Geleerden , behandeld zij , hieraan
twijfelen velen. Die DE GROOT wil doen kennen, moet, behalve zoo vele verhevene punten uit zijn L e v e n , deszelfs
Regtkennis , Dichtkunde , Geleerdheid, Smaak, Oudheid-,
leunde, Godgeleerdheid, Uitlegkunde, Onpartijdigheid,zeldzame vermogens in zijne Jeugd, en eene menigte andere uitmuntendheden , aanvoeren.
Het is niet genoeg , hem als
flagtoffier te fchetfen, en op zijne vervolgers poëtisch te fchelden." Sommige Historifche dichtftukken, waar men het onderwerp nier eerst ten naauwkeurigfte beftudeerd heeft,
hebben dit gebrek, dat men, met eenige naamsverandering ,
er vijf of zes bijzondere groote lieden mede zou kunnen
bezingen. Men neme dit echter niet zoo o p , alsof wij in
deze gedichten niet veel fraais vonden; maar — ja maar, wij
Zouden zoo van den w e g ten eenemaal afdwalen.
• Uitftekend fraai is het Hoogfeest der Liefde.
SPANDAW is
zeer gelukkig in dergelijken losfen en naïven dichttrant ;
zie den bundel van 1803 , bl. 50 enz. Dit Hoogfeest is
geheel in den trant der Ouden niet alleen, maar eenen ouden
Dichter zou het tot roem geftrekt hebbeu zulk een meestert

terflukje te vervaardigen; alleen de verfificatie is niet overal
even goed.
Juicht nu knapen, juicht nu meisjes!
Juicht en zingt en fpringt in 't rond!
Eros, die uw harten w o n d d e ,
Eros is nu zelf gewond.
Dit gaat vrij g o e d ; maar vergelijk in het v e r v o l g :
't Iö klinkt thans overal,
E c h o antwoordt; Iö i enz.
thans en woordt zijn veel te lang, o m , in z o o een los g e dichtje vooral, ongeklemd te zijn. Wij zouden meer voorbeelden kunnen aanhalen.
Wij verwonderen ons z e e r , dat de Dichter zoo geheel bij
verkiezing de Griekfche namen , Eros , Aphrodite , -Zeus*
Ares, Horen, Selene, Foibos en vele andere, den ongeoefendén vreemd, bezigt voor de meer bekende Latijnfcbre, Cupf*.
da, Vernis, Jupiter,
Mars,'enz.;
niet dat\wij Bier d'ènDichter te veel zouden willen bepalen, maar de opzettelijke verrnijding van bekende, en het befteridig gebruik Van aan veilen vreemde woorden loopt Jn het oog. Dtchtftukjes als dezé>
'ontbreekt het uit zichzelve aan Oudheidsklevir
(eo'tdr'Antiquitatis) geenszins. Deze Schoone vooral is kleurig g e n o ' % ; men
moet ze niet bknketten.
Het genot van den IVipi is lief.
Het dichtiluk : BILDERDIJK, ons te voren reeds, bekend ( * ) , beviel_ons meer e »
meer, als uitmuntend poëtisch; zoodat wij bijna het nobite
par fratnim
zouden uitroepen. De Opwekking' tot Vreugd
is regtin den geest van HORATIUS, én Blond boven Bruin een&
goed gefchilderde wederga' van dat van ELIZABETH HOOFMAN'.
Meer bijzondere melding moeten wij maken Van denfVtnter
*p het Land.
Zeer voortreffelijke gedeelten heeft dit
leerzaam eri fchilderend gedicht. B e k e n d , nooit-genoeg geroemd , is de epifode van o. z , VAN HAREN van THOMAS en
KEETJE;
— SCHIM, te weinig bekend, verdient van kunstlievender» omtrent het Winter Landleven' roemvolle melding?
•— van TOLLENS lazen- wij met veel genoegen'het onlangs
op jiieuw uitgegeven ( a c h , ware dit alleen herdrukt!) allerbevalligst flukje: De Liefde op het Ijs.
Maar deze verzen
van SPANDAW zijo niet minder na'if.
Al*
(*) Zie het Meögehlerk onwr Vuitrt. Lettttaef. «j|> iio8. NpfYL
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A l s ' t landvolk zich verheugt en vaak, in bonte reijeti,
De zorg vergetende, op het ijs gaat fpelemeijen,
Daar 't ijzren wieken aan de rappe voeten bindt,
E n over 't water zweeft met fnelheid van den w i n d ;
Als jonge knapen 't feest des grijzen winters vieren,
In kunflig eyenwigt bevallig zwaaijen, zwieren,
E n 't meisje, minder vlug, de hand eens jonglings drukt,
Die vaak, in fpijt der k o u , een gloeijend zoentje pinkt:
Men z e g t , d a t dan de Liefde ooit hier zijn rol komt fpelen,
E n menig zoete maagd'zich 't hartjeu laat ontftelen, •-.
Waarvan nog onlangs een betooverend tafreel
Zoo keurig is gemaald door TOLLENS dichtpenfeel.
De laatfte regels echter ftaan hier niet op hunne plaats :
CUPIDO en TOLLENS kunnen niet wel zoo gearmd gaan; door
deze vereeniging valt nu het einde wat laag.
De Sptnfter is regt goed vertaald; dit wil bij ons zeer veel
beteekenen, daar wij geenszins vrienden van vertalingen zijn,
omdat het naauw verband tusfchen taal en zin meestal verbroken wordt, e n , om met VONDEL te fpreken, in het overgieten dóórgaans zeer veel geftort wordt. Ware dit ftukje in den
Letterbode, niet reeds overgenomen, wij zouden ons niet kunnen
bedwingen, dit juweeltje hier in het licht (au jour) te zetten.
^ Aan'wijw
Gade is regt hartelijkien gevoelig, zoo als men
aan, eene G a d e , met welke men negen jaren gelukkig gehuwd gew'pest i s , altijd dichtoffers moest toebrengen. Treffend zijn b. v. deze regels:,
*k Weet w e l , wat ons harte griefde!
De geliefde,
- ' t L i e f d e , dat de liefde ons gaf,
De eerstling onzer huwlijksloten,
't Roosjen, heerlijk voortgefproten,
Had zijn kelkjen naauw ontfloten,
O f ' t viel van den Hengel af.
En h i j , die de wond weer heelde,
, Die ons ftreelde ,
E n een telg des Hemels,fcheen,
De eerfte, de e e n g e , dierbre, fchoone,
Nimmer te vergeten z o n e ,
Uwe blijdfchap, mijne kroone,
Dorde met het roqsjen heen.
Dierbre vrouw! gij zijt b e w o g e n !
Uit uwe oogen
,
Vloeit een heete Hefdetraart:
' k Voel uw lijden, ' k lijd als v a d e r ,
MoèM

poëzij.
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Moeder! fchreijen wij te gader!
D e ' E e u w i g e , onze Vriend en R a d e r ,
Ziet ons leed met deernis aan.
Laat óns, laat ons treuren, fchreijen,
E n verbeiè'n
't Uur, dat wij hen wederzien:
Troosten we ons! de lieve panden,
Veilig in Gods Vaderhanden,
Zullen eenmaal, vrij van banden,
Heerlijk ons in de armen vliên.
In denzelfden geest, doch in losfer trant, is het Huisfeïijk Geluk; een uitmuntend dfchtftukje vol overfchoone reg e l s , en verre re Hellen boven het gelegenheidsgedicht aan
den Heer SIJPKENS-,. waarin echter ook fraaije trekken voorkok
men. Wij zien meer en meer , dat het fiille, zachte era
eenvoudige het meest voor vele Dichters gefchikt is. T O L LENS en SPANBAW bewijze» ons zulks ten duidelijkfte. De laatfte geeft in den Daglooner en zyne Vrouw eene fraaije proeve , hoe men in de eenvoudigfte taal tóch poëtisch kan blijven ; dus ziet men ook hieruit, dat verheffing de bron der
Poëzij niet is;
In het Bijfchrift
op BILDERDIJK is de gedachte g o e d , doch
de bewerking niet zeer poëtisch.
Zacht, ftfl, eerbiedwekkend als de Avond z e l f , is hee
Avondlied.
Uit meer dan een gedicht van dezen bundel werden wij
bevestigd in hetgeen wij reeds van elders wisten, dat de
Heer SPANDAW een welmeenende, hartelijke en warme vereerder der Vriendfchap i s ; geen wonder d u s , dat een gedicht,
Friendfehapsfeest
genaamd, krachtig en verheven faiidt.
Het is vol werking en levendig Jgevoel. Eerst namén wl}
v o o r , nog iets uit dit voortreffelijk dichtftuk aan te halen*
maar onze keuze kon zich niet bepalen, omdat het geheel
t e fchoon :is.
Aan mijn Vaderland,
het laatfte gedicht in dezen bunder,
doet ons den Dichter in zijne edele gevoelens naar waarde kennen. : Waarlijk , het fpeeltuig van SPANDAW klinkfi
Neêriandsch , en de Dichter, behoeft in kracht en zwier w e i nigen Barden (een w o o r d , daar wij juist niet veel mede op
hebben) te wijken, ook niet voor fommigen van hun, die
in dit zelfde ftukje al aardig, bij elkander gevoegd zijn.
Ten befluite: de Heer SPANDAW zegt op het einde van zijn
Voorberigt:
„ Eene grondige en befcheiden kritiek zal mij
itltijd aangenaam
zijn:''
Befcheiden is onze kritiek z e k e r ;
roor grondig durven wfj ze niet verklaren; integendeel, wjf
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willen gaarne belijden, dat wij deze waarlijk uitftekende Poézij eene meer grondige en naauWkeurige beoordeeling allezins
waardig keuren. In 'minder'verdienstelijke bundels is het gen o e g , oppervlakkig te. zijn, om gebreken te vinden; in zulke' als deze moet men al fcherp toezien, om Feilen te ontdekken.

Proeven van Historie- en Oudheidkunde;
door den Baron w. &.
VAN SPAEN. Gedrukt te Cleve, bij W. Möller, en in Holland
Meen te bekomen bij Immerzeel en Comp. 1808. In gr,
ivo. Bl. VI. en 134.

T

e regt merkt de Heer VAN SPAEN in zijn Voorberigt aan,
dat Magazijnen
of Verzamelingen zeer dienftigë hulpmiddelen z i j n , ' o m zulke onderwerpen uit de Historie-^, Oudheid
en Letterkunde, die niet wel afzonderlijk kunnen .behandeld
worden, en die aan den anderen kant in grootere Werken te
micrologisch of te klein moeten voorkomen, ten algemeenen
nutte te bewaren. Hierom heeft h i j , op het voorbeeld van
anderen, zoo wel in- als uitlanders,het bovengenoemde;stukje uitgegeven, voornemens zijnde, hetzelve door eenige andere te doen volgen, waartoe hij zegt geen' onaanzienlijken
voorraad van Brieven, Charters, enz. te hebben, die tot opheldering der Historie, Diplomatie, Oudheid- Taal- en Letterkunde , Geflachtregisters, Zeden en Gewoonten dienen kunnen,
en die hij gaarne voor een gedeelte aan zijne Laudgenooren wit
mededeelen, zullende tevens gebruik maken van buitenlandfche voortbrengfelen, d i e , vertaald,-den fchat onzer kundigheden verrijken kunnen. Na de voltooijing der Oordeetkun*
rfige Inleiding tot de Historie van Gelderland,
is de Heer VAN
SPAEN voornamelijk bezig met de bearbeiding van de Historie
der fVestphaalfclie Vrijgerigten,
van welk moeijelijk. werk hij
de bezorging dezer Proeven als eene uitfpanning.bij de hand
heeft'gènoinen. Zoo zoekt de regt ijverige man zijne uitfpanning niet in ledigheid, maar in verandering van werk! — Die
Voorberigt is gedagteekend den 2 September 1805, 't welk
ons voorkomt eene drukfout te zijn, in plaats van 1807, dewijl wij anders wel een enkel woord zouden vinden ter verklaring_ van den buitengewonen tragen voortgang des druks.
De inhoud van dit ftukje der Proeven is de- volgende:
I . Bl. 1-60. Over de Gezelfchappen der Gekken. Eene belangrijke bijdrage tot de gefchiedenis van de zeden en gewoonten der middeleeuwen. Niet alleen maakten Vorften en Edelen de Gekheid tot een Ordensteeken van hun gezelfchap*
maar
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ïnaar ook hadden, onder deze banier, bukenfporige verman
ken en zelfs den Godsdienst ontheiligende fchertferijen plaats.
Ditralies-; bijzonder de Cleeffche Gekken - orde, wordt hier
ibet>-eene verbazende belezenheid en zeer oordeelkundig opgehelderd. Onder anderen (want een volledig uittfekfel uit
dit zaakrijk Vertoog zou ons te uitvoerig doen worden) leidt
de Heer VAN SPAEN den oorfprong van het Feest der Gekke»
met vele Waarfchijnlijkheid af van de Romeinfche
Saturnalia,
en oordeelt verder, d a t , toen de buitenfporige plegtigheden
van dit Feest uit de kerken gebannen wierden, dezelve i a
de Carnavals - vermakelijkheden zijn overgebleven. Behalve
de gewone afleiding van het woord carnaval,
als zamengefteld uit carnis en vale,
dewijl men te dier tijd van het
vleescbeten affcheid neemt, geeft de Heer VAN SPAEN eene
andere o p , volgens welke de zamenftelling uit carnis en levamen z o u zijn, en de verfnapering. te kennen, zóu gegeven
worden', die op dien dag genoten wordt. Het zamentrekkea
of korter uitfpreken dezer beide woorden zou dan hetzelfde
geluid als carnaval voortgebragt hebben. Wij moeten betuigen, dat de gewone afleiding in fonrTen.beteekenis ons ver
3e eehvoudigfle voorkomt.
II. Bl. dl - 69. Maaltijd
te Valenchyn in 1333. Dit (luk
is.vertaald uit het Franfche Werk van den Jefuit DOUTERMAN»
Historie van Falerichyn, en .behelst, na; een berigt van de aanfasiding tot dit gastmaal-, eene lijst der gasten, zoo als dezelve
aan elke der zes tafels aanzaten. D e maaltijd werd gegeven
iloor JAN BERNIËR , toen Provoost te Valenchyn,
op bevel
van W I L L E M , Graaf van Henegouwen,
die aan het voeteuvel
ï i e k lag. Gaarne hadden w i j , met den Heer VAN SPAENJ bij
#e optelling der onderfcheidene foorten van wijnen, die er
gedronken werden, o o k die der fpijzen gevoegd gezien^,
waarVari, gelijk DOUTERMAN zelf zegt", i'èer naauwkeurige aanteekening gehouden is. Voor de Gefchiedenis is dit verhaaï
oök niet onbelangrijk, dewijl hier de namen dier Heeren ge*vonden worden., die vriend en en bondgenooten van LODEWIJ*;
* A N NEVERS , Graaf, van Vlaanderen
en., oude vijanden van
JO«AN, Hertog van Brabant,
waren. O ö k leeren wij hier i a
het voorbijgaan, dat iedere Vrouw, zelfs van bqogen A d e l ;
wanneer haar man geen Ridder w a s , nimmer Vrouw,
Damt*
Madame,
maar altijd Jonkvrouw,
Demoifelle,
Demifelle .genoemd wierd.
Hl'. Bl. 70 - 84. Brief van MARIA , Mèrtoginnt
vah Geli'e;,
aan MARIA , Gravinne'van
Cleve, den 4 December' L415. B e jialvè den Brief zeiven vinden wij een gefchiedkundig onderz o e k naar de af komst der Hertogin MARIA , en ten flotte .de
rWaarfchijnlijke g i s f i n g , d a t de reden der ontevredenheid van
de Hertogin met haren ftaat, waarvan in den Brief melding
gemaakt .wordt,; in het-verlangen naar kinderen teJüöffceir.^.
<g: J.ETT. liid. NO. 3.
I
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Zeker zijn, gelijk de Heer VAN SPAEN z e g t , foortgeS-ijke Brie»
Ven voor de gefchiedkunde, taal en zeden van eenig aanbelang. —
De Hertogin • zends bij dezen Brief aan de Gravis
ten gefchenke eynen zcdigen marter,
die (zegt zij) te. maeh
tytverdrkflie
is, -dair mit dat gi bctydcn die tyt j'oilt verdryven.
Hierop maakt VAN SPAEN alleen deze aanmerking: „ deze marter was misfehien tot het maken van kunstjes afgeregt.
Was dat dier voor eene menagerie beftemd, of moest- het de
plaats van een fcliootliondje vervullen? — De lezerbeflisfe!"
Hier was eenige nadere opheldering noodig g e w e e s t , om den
lezer in ftaat te ftellen, te beflisfen. Het woord zedig beteekent zoo veel als tam, en een marter is een dier van de
grootte «ener kat , geelbruin van haar, met een lang lijf,
korte pooten en een' langen hr.rigen ftaart. De grootte en
tamheid van het dier nu in aanmerking genomen zijnde, alsmede dat het tot tijdverdrijf gezonden wierd aan eene zwangere Vorstin, die zekerlijk in dien ftaat hare kamer zelden
verliet , .blijkt duidelijk ,.* dat het niet voor eene menagerie
beftemd:was.
'
IV. Bl. 85-95. - Verhaal > van eene Rei ze- van JOHAN , Hertogvan Cleve, naar Jeruzalem,
in het jaar 1450. Dit verhaal is
vervat in een oorfpronkelijk ftnk 'in de Cleeffche
'Archiven,
en daaruit afgedrukt, en met eenige aanmerkingen door den,
Heer VAN SPAEN opgehelderd. Beiden , het verhaal'en dé
aanmerkingen', zijn voor de Gefchiedenis, en:bijzonder voorde kennis der zeden' en gewoonten van den tijd der reize^
zeer belangrijk. Eene merkwaardige omftandigheid zullen wij
daaruit ^opgeven. De Hertog werd te Jeruzalem tot Ridder
gefiageii, .en'wei. met .zijn eigen zwaard, daar anders het algemeen gebruik w a s , dat de Ridder', die-eenen anderen to»
Ridder ;lloeg, zijn eigen zwaard daartoe gebruikte.- V. Bl. 96-1:16. Brief van IIARIA ELEONORA, Prinfcsfe van
Cleve, aan MA*ÏAV Gravinne van den Berg, geboren .Gravinne
van Nasfatt',
van den 4 Augustus 1574'. Vooraf geeft 'de
Heer VAN SPAEN een zeer belangrijk verhaal,.zoo van 't-geen
Graaf WILLEM -vsn den Berg, in.het jaar 1572, ten.voordeele
der Nederlanden in Gelderland en Overijsfel heeft verrigt, als
van- de w i j z e w a a r o p hij in 1583 tot Stadhouder van Gelderland verkozen is , alsmede van het toen door hem gefmeed verraad en van zijne hechtenis en .eindelijk ontflag.
De Brief zelf bewijst, dat en de fchrijffter , .naderhand d*
Gemalinne van den krankzinnigen ALBRECHT FREDERIK, Markgraaf van Brandenburg en Hertog "van Pruisfen,en
de Vorstin,
aan wie dezelve 'gerigt w a s , zijnde de Zuster van WILLËM I ,
Brins van Oranje ,. en de Gemalin van WILLÊM ,- Graaf van
den Berg , der hervorming toegedaan waren. Daarna geeft
de Heer VAN SPAEN weder een naauwkeurig verhaal van de
;

•Bgelegenbeid, welke deze Brief, onderfebept en in ban»
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den van den Hertog van Alva 'gevallen zijnde, aan het Cleeffche Hof en aan de Prinfes MARIA ELEONORA veroorzaakt
heeft , welke echter gelukkig zonder verdere gevolgen
bleef.
'
VI. Bl. 1 1 7 - 1 2 6 . Over hel- gebruik van Ouwels en Lak.
Na eene korte opgave van 't geen aangaande den tijd dêr
invoering van dit gebruik door anderen, -bijzonder door de
Duitfchers ROOS en KINDLINGER, ontdekt en* geboekt is,ine!dt
de Heer VAN SPAEN zijne eigene bevinding daaromtrent,-e-u
verklaart, het gebruik van Z e g e l - l a k , ' t welk hij uit de Oostindieri afkomftig (telt, niet voor 156b, en dat van Onwels
niet voor 1590' gevonden te hebben; waarom, hij alle degen e n , die hiertoe in de gelegenheid zijn••, eri ontdekkingen
van een vroeger gebruik mogten d o e n , uitnoodigr, hem dezelve medé te deelen, zullende hij'daarvan in een volgend
Stuk'met dankzegging gebruik' maken.',' V I I . Bl. 127 en 128. Zegel van den Raad van Staten. Gedurende' het bewind van dén Graaf vm-Leicester over de Neder-Janden, in dé jaren 1586 en 1587,- verbeeldde het zegel vaa
den, "Raad van Staten een' B e e r , overeind op de achterfte
gooten (taande,-met een touw om d e n h a l s , waarmede hij
•vastgemaakt is aan een' (tok of knuppel, die voor hem in den
grond (iaat i, aan zijne voeten ligt èen Bundel met zeven piji ê n ; het zegel is zonder"randfclirift. Dit zegel w e r d , na het
vertrek van LEICESTER, gebroken, en de (lukken aan den Gel~
derfchen Kanfelier LEONINUS ten gefchenke gegeven. Hoe inttfsfchen op dit zegel een Beer zij gekomen, daar noch het
wapen van Engeland, noch dat van den Graaf zeiven iets der*
g e l i j k s - h e e f t , ' w e e t " d è Heer VAN SPAEN niet te bepalen o f
aelfs te gisfen.
Hij verklaart dus bij • flot., zoo iemand
hem daaromtrent eenige onderrigting zou willen g e v e n , zulk*
met dankbaarheid te willen ontvangen. Is misfehien het beeld
van den regtop (laanden of da'nfenden Beer eene befpottende voorflelling der Staten? Dat de Beer vastgebonden i s ,
en de zeven pijlen op den grond liggen, .bevestigt, dunkc
ons, deze gisfing, die wij befcheidenlijk aan den Heer VAN
ÏPAEN in bedenking geven.
VIII. Bl. 129--132..Fragment van-een oud Gedicht.
In een
trad • Reken- o f Thinsboek van het jaar 1446 vond de Heer
VAN SPAEN op een perkementen fchutbladeenige dichtregelen,
die h i j , ortderftellende dat dezelve eenige taalkundige waarde kunnen hebben, hier uitgeeft. Het is wonder, dat de
doorkundige Heer VAN SPAEN• die- dichtregels niet herkend
heeft voor 't geen -zij zijn. Het is namelijk een brok uit
dèn Rijmbijbel
van MAERLANT, en Wel'uit"de vier
Evangelisten,
en aldaar het XI Hoofdftuk en het XII en het begin
van het XIII. Zoo het naauwkeurig is afgedrukt, heeft de
0Udè affchrijver hierien daar vele veranderingen gemaakt. AL-
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thans er zijn vele afwijkingen in van de lezing van andere
Handfchriften, en voornamelijk van dat , 't welk als een
der oudfte eh voUedigfte wordt opgegeven door LE L O N G ,
Boekz. d. N. B. bl. i6p.
IX, Bl. 133 en 134. Bijvoegfel tot de Gekken, Dit opfchrifc
is te plat. Het moest zijn: • Bijvoegfel tot het, Vertoog over
de Gezelfckappen
der Gekken. ,. Voorts behelst dit ftukje eene
verbetering van 't geen bl. 27 gezegd was , ,dat namelijk
het boontrekken, o f het verkiezen van een' Koning, door
het trekken vaü boonen, op Driekoningendag, in Duitsckland doorgaans onbekend i s ; wordende nu uit een' Almanak,
in 1554 te fVeilhurg uitgegeven , . gelijk ook van. elders, hec
tegendeel geftaafd. :
Wij, vertrouwen, dat zelfs deze korte opgave van den iahoud genoegzaam i s o m bijtrfle-Hefhebbers der Gefchiedenis en Oudheden den wensch te doen oprijzen, dien wij
hier uiten, dat de. Heer VAN SPAEN genoegzame aanmoediging moge vinden, o m , volgens zijn oogmerk, d|t Stuk doqr
jneer andere te doen volgen^ Alleenlijk kunnen w $ niet nalaten , bij den bovenftaanden wensch nog dezen te. v o e g e » ,
dat de druk en het papier deg volgende Stukken beter mogen
£ijn, dan die van het tegenwoordige, 't- welk e r i n bei.d.ë
opzigten vrij onooglijk' uitziet. De taal, en ftijl van den
J-ieer VAN SPAÉN zijn o o k , wij mogen het niet ontveinzen,
voor merkelijke befchaving, hi»r en daar, vatbaar.

Leowtine, een Roman door A . VON KOTZEBUE. Ifle Deel.
Am*
fterdam , bij.].
S. van Esveldt - Holtrop. In gr. 8v*.
244 Bl.

D

e lieve onfchuld, Leontine van Blondhefm, nog, een k i n d ,
gehuwd aan eenen haar geheel onwaardigen Echtgenoot 1
de beste V a d e r , door gene g e l i e f d e , maar hatelijke Zuster,
en door de lieve onfchuld zelve misleid en bedrogen; hes
viitmuntendst jong mensch (dat echter Leontine miskende;?
en eeniglijk op aandrang zijner,Moeder naar hare hand d o n g )
a f g e w e z e n , daar deze Waarlijk edele jongeling, geheel en at
onfchuldig, in eenen kwaden reuk ftond bij- het publiek: —
ziet daar den aanleg van dezen Roman, die met dit eerfte
Deel nu zoo ver gevorderd i s , dat Leontine,. nu geen k i n i
m e e r , maar de belangrijkfte en uitmuntendfte V r o u w , hare
misvatting en haar ongeluk gevoelt, en ook de afgewezene
jongeling de hooge waarde volkomen leert kennen van de
parel, die hij miskend, en waarvan hij het verlies z o o koelbloedig had geleden. Ik wilde , zegt de Schrijver, levens*
Wijsheid in een liefelijk gewaad klttden; ik vilde het rampza\
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$ge van den zoogenoemden goeden naam, de vreesftlijke gevel'
gen van te vroeg aangegane huwelijken, de gevaren der reinfie
deugd fchilderen. In z o o ver wij uit dit Stuk kunnen oor•cteelen, heeft daartoe geheel dit verzierd Verhaal de juiste
ftrekking , en (de verdienflen van den Heer VAN KOTZEBUE
iïjn bekend) de lezing van dit Werk geeft een aangenaam
cnderhood aan bun, die fmaak vinden in deze foort van g e fchriften.
Om' het voor en tegen ten aanzien van den zoogenoemden
goeden naam onze L e z e r s , zoo als dit hier voorkomt, onder
het ioog te brengen, zouden wij gaarne den 15 en ióden
Brief geheel affchrïjven; dan ons beftek gebiedt ons flechts
h een en ander aan te flippen.
Dus fchrijft onder andere de Pred. Grnber, zijn vaderlijke
griend en o p v o e d e r , aan den uitmuntenden FFallerftein:
„Gij hebt geenen goeden naam^ en, 't geen nog e r g e n s , gij
geeft er niets om; misfchien omdat gij denkt, dat uwe e d e l e ,
snaar niet gewone daden u dit onheil hebben berokkend. Bedrieg
« niet! de betere mensch wordt flechts door befpotting verv o l g d , zelden -door haat. Den grond van den haat, die u
sdrukt, meene Ik te vinden in uwe neiging tot fatyre, die ik
Sn uwe prüfte jeugd te vergeefs trachtte te bedwingen. Gij
kunt volftrekt niets zots of flechts hooren, zonder uwen fcher3>en geest daarover uit te Horten; o f dit gepast of ten ontijde
z i j , is u onverfchillig.
v, Houd eenen ouden getrouwen leermeester ten g o e d e ,
indien hij u aan de o u d e , maar, helaas! al te ware Fpreuk
iierinnere*: dat de wereld eerder een fc hurkenftuk dan een
Sen mot v e r g e t e ; indien hij u uit den grond van zijn hart
f m e e k e , de gekken hunnen w e g te laten -gaan, en met hun
even min -den fpot te drijven, als gij zulks met eenen beichonkenen zoudt doen, dien gij de ftraat zaagt langs zwaaif e n ; en -evenwel zoude die laatfte uwen geefel hebben verd i e n d , want vrijwillig beroofde hij zich van zijn verftand';
maar wat kunnen de gekken gebeteren dat zij gek zijn?
„ Ja i indien men door fatyre iets konde verbeteren ? Indien, gij 'kondet z e g g e n : ik offere mij z elven t>p, ten einde iets
•goeds te ftichten: maar gij verbittert flechts, maakt de gekJten wellïgt n o g halftarriger; en uwe beloom'ng js —» een

hxade naam.
„ Wat gaat het mij a a n ? " hoore ik u z e g g e n ; • „ ik doe
«n fpreek volgens mijne overtuiging."
„ Dat is niet v o l d o e n d e r e e n ItWade naam , ook onverdiend,, is waarlijk een onheil! Het ware beter dat gij arm
*n naakt in de wereld tradt; geld kan men des noods bij eliander bedelen, maar geenen goeden naam , die toch ook
«en munt i s , en een munt, waarmede men de teederfte geI 3
neug-
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neugten des ievens, de liefde en,het vertrouwen der men
fehen koopt.
„ Gij. zijt j o n g , rijk, en vindt ftoffe tot aangenaam on
derhóud in uzelven, liebt derhalve de menfehen niet noo
d i g ? " — Geen geweldenaar op aarde mag zeggen dat hij
de menfehen niet behoeve. Wie kan de mogelijke gevallen
berekenen , waarin; het oordeel der wereld ook u bevoordeelen of benadeelen kan? —
Veronderfteld dat de Freule
Blondheim u niet bnverfchillig ware, dat gij in haar dat vrouiijk wezen meendet te hebben gevonden, dat het eenig waar
geluk op aarde, het Imisf lijk geluk, u koude geven? en gij
ontvingt nu een weigerend antwoord van dit meisje, uit geene
andere oorzaak, dan omdat een kwade naam van u ware uit
gegaan? omdat niemand u vertrouwde? — Befchouw den
lavaden naam ten minfte als een verlieten rok, waarmede 'gij
niet gaarne in gezelfchap zoudet gaan. Veronderfteld ook,
dat gij zelf de gateu daarin niet hebbe gefcheurd, maar dat
de motten dezelve er in gemaakt hadden, die aan het fijufle
laken het liefjle_ knagen , dan zult gij toch zeker u van die
onaangename gasten, met het kleed te gader, trachten te be
vrijden.
Misfehien ontmoeten u 'ook tegenwoordig hier
cn daar zeldzame menfehen, wier liefde gij met het inwen
dig-volwigtig gehalte uwer deugd inkoopt; maar, vriend!
gij moet toch ook koperen munt voor het gemeene volk ia
uwen zak hebben."
: Deze aanmerkingen 'moesten den jongen vriend tegen den
fatyriekeii geest" waarfchuwen : deze is nu wel het eenige
niet, waardoor men oufchuldig zijnen goeden naam verliest;
maar zij'hebben toch ook hare toepasfing, om tegen den
i'chijn des kwaads te waken. Nu,ook iets uit het antwoord.
„ Dé goede naam gelijkt den wind; men weet dikwerf
niet,-van waar hij kome, noch waar henen hij ga. Men kan
zeer beroemd zijn, zonder eenen goeden naam te hebben, en
omgekeerd. Om de convent ioneeie waarde van den goeden naam
te bepalen , is juist niet noodig detzelfs bron te ontdek
k e n : — maar indien deszelfs .zedelijke waarde bepaald zal
worden,dan moeten wij tot deszelfs oorfprong terug gaan. —
En — lieve G o d ! — waar geraken wij daar dan henen? —
Niets laken; vijf elfen heeten; alles (al ware het ook het
fchandelijkfte) ten beste keeren; over geene dwaasheid lag«hen ; over geen misbruik den mond Vertrekken; met één
w o o r d , zich vast aan den gulden regel binden: /laaf.' eet
uwen pudding, en zrijg! Dit zijn de negative eigenfehappen,
die daartoe gevorderd worden. — Een open hart, dat zoo
gaarne op de bpene lippen zweeft en onverholen deszelfs
aandoeningen laat uitvloeijen; een fnel opbruifend gevoel van
onregt en overmoed, indien ook van den rijkften en magtig;
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ften 5 «en fnel, edel woord ten voordeele van eenen onderdrukten; eene tegenkanting tegen de nagebaauwde meening
van den grooten hoop; a c h ! flechts één van dezen is toereikende om den goeden naam van eenén man verpestend te
beademen, dat dezelve dof worde gelijk een beflagen fpieg e i ! en is dit gebeurd dan ftrekt niemand de hand uit om
den fpiegel af te wisfchen: want het i s , helaas! eene oude ervaring: zelfs de betere menfchen herhalen liever tienmaal het
k w a d e , dan eenmaal het goede.
„ Gewone menfchen doen het goede altoos methodiek; vragen zichzelven eerst, wat de lieve bloedverwanten er van
zullen zeggen? en wat zijne excellentie die en die? Is men
met dezen klaar, dan is het verder: hoe zal de wereld het
opvatten? Is het niet kwalijk te duiden? Is het ook gevoegelijk? Ja, zulke menfchen hebben wel het vermaak, den
goeden naam tot leidsman van hunne daden te maken; maar
een edel., driftig man, die. flechts naar het doel vliegt, en
de ftraten aan weerszijden niet gewaar wordt, dien volgt een
juid poehé! omdat hij in het loopen misfehien — eenen fchoen
verloor.
„ Ik heb mijzelven dikwerf de moeite g e g e v e n , de menfchen, die ik overal als goede menfchen hoorde prijzen, tot in
hunne japon na te gaan; het waren doorgaans bepaalde verfïanden , die voor elk vreemd gevoelen eenen grimlagch in
gereedheid hadden; die ook jegens fchurken vriendelijk en
beleefd konden w e z e n ; zich niets in het oog loopends veroorloofden ; geenen welvoegelijklieids-pligt verzuimden; hunne vifitekaartjes altoos, ten behoorlijken tijde ,afgaven, enz.
Staat er nu niemand zulk een mensch in den w e g , wel dan
vergunt men hem gaarne, dat zijn goede naam in de hoogte
fchiete, enz.
• •
,, Elk beroemd man heeft ten minde altoos een zeer gedeelde'n goeden naam. — Er blijft flechts één middel voor hem
over — niet den goeden naam, maar het groot geluk te verwerven , in het geheel geenen naam te hebben; „ volmaakte
ingetogenheid." Hij moet met niemand verkecren, dan met
de zijnen, die hem beminnen; hij moet de eigenheden,.die
elk niet gemeen menscii toch eens heeft, zorgvuldig voor de
wereld verbergen;bijzonder moet hij op zijne hoede w e z e n ,
nimmer in verfchil, van weiken aard o o k , met iemand te komen: want, zonder grond of oorzaak te onderzoeken, heeft
de beroemde man daar, waar hij woont, altoos ongelijk
omtrent den onberoemden.
„ Dikwijls is de goede naam een kind des gevals, o f zelfs
der arglistigheid. — ik ken menfchen, die even toevallig aan
een' goeden naam zijn gekomen, als aan den goeden, reuk,
die hier of daar in hunne klcêren zich heeft gehecht; die op
eenen grond maaiden, waar een ander in befcheidene ftilté
I 4
had
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Ik ken anderen , die den goeden naam afi?
t e n ' voördeeligen post befchouwen, en bij het publiek even
zoo kruipend er n«ar trachten, als broodbehoevenden naar
eene verzorging bij den minister. Het ergfte i s , dat het den
zoodanigen werkelijk gelukt. Want het publiek gelijkt daarmtrent
ook menigen minister: wie het vleit, dien bemint
h e t ; en heeft het den quidam eens in deszelfs befcherming
genomen,-dan befchouwt het hem als den tooneelfpeler op
het tooneel: indien hij flechts daéreen held fchijne,
dan mag
hij te huis lèvea zoo als hij wil.
• „ Indien dé goede naam in honderd gevallen naauwelijks
ééns ait ware verdienden voorkomt; indien géval, kruipen
*n middelmatigheid doorgaans deszelfs bronnen z i j n , hoe
kunt gij dan van mij verlangen, dat i k d e n z e l v e n zal najagen?
denzelven opofferingen zal doen? En wat bekomeik eindelijk EF
v o o r ? " — Zulke oordeelvellingen bereiken toch eindelijk ook
l e t o o r , indien ook van flechts een' eenigen, aan wiens achting U gelegen i s , wiens gedachte invloed op uw lot heeft.
— „ Stil, vriend! — Ik wil niet eéns in aanmerking nemen,
dat die man, wiens achting waarde voor mij h e e f t , . w e l niet
ook een onderzoekend man zal w e z e n , die op een ftads-gerucht niet blindelings mij veroordeelt; ik zal liever een weinig nagaan, o f de goede naam dan waarlijk mij voordeel geVE? en dan vinde i k , helaasi het refultaat: flechts den armen,
den geringen is hij noodzakelijk om voort te k o m e n ;
I E rijke, de voorname behoeft zijns niet! hij blijft toch wac
hij i s ; hij wordt evenwel in de beste cirkels toegelaten. Is
Mj een fchurk, dan zegt men het overal achter zijnen
rug,
maar in zijn bijzijn behandelt men hem met dezelfde onderfcheiding, alsof hij de eerlijkfte man ware. - ~
fVenfchemwaardig is de goede naam g e w i s ; maar moet m e n , om hem
té bereiken, zijne geheele zelfftandigheid opofferen, dan is
hij toch waarlijk te duur g e k o c h t ! "
Dezen tóötften volzin onderfchrijven wij met geheel ons
hart. :

De twee Bruiden.
Door AUGUST LAFONTAINE. Ifte Deel.
Platen.
Te Haarlem , bij F . Bohn. 1809, In gr.
302 Bl.

Met
Svo.

U e n paar Bruiden, met eene van welke een gefchikt jong
mensch zich toch wel vergenoegen mogt ; zoodanige
meisjes, zoo uitnemend fraai en lief en volmaakt, als deZ é , zijn eene groote • zeldzaamheid, en echter zal de held
van dezen Roman op b e i d e , vertrouwen w i j , in goeden
CfilSS
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ernst verlievCH." Ongelukkig voor de meisjes, en voor dea
jongeling j wane, indedaad, en zij en bij verdienen zoodanig éene ongelegenheid niet, en zijn te zamen onnoozel in
het geval. De eene bruid,,eene adelijke, hoe'uitmuntend
lief o o k , beklagen wij minder; haar hartje was -toch niet
Volkomen V r i j t o e n , zij het aan dezen jongeling fchonk, en
aan den vroegeren minnaar/had zij gröote verpligting; zij
verdient het alzoo wel eènigzins, indien zij nu ook den lateren niet'bekomen mogt.: D e , tweede bruid, immers die
wij vertrouwen dat de bedoelde i s , zouden wij uit al ons
hart beklagen,:zoo zij ongelukkig wierd» want die lieve onfchuld, nog een kind toen de held op reis g i n g , door w e derzydfche ouders. voor dien jongeling beftemd, kon w e l
riiet anders dan op zijne uitmuntendheid verlieveru, .daar zij
niets wist van zijne vreemde betrekkingen. De 'jongeling
zelf vindt al mede gereede verfchooning ; , hij haiL geene
andere reden om over zijn hart te w a k e n , dan den verklaarden afkeer zijnes vadersvan eene vreemde iix de familie en een ongelijk huwelijk', hetwelk bij dezen de Oorzaak
ook geweest w a s , dat hij met eenen bij uitftek-waardigen
en teeder geliefden broeder voor altijd gebroken had. Maar
de omftandigheden bragten den jongeling , bij alle zijne
waakzaamheid, tot een zoo hoogst volmaakt en aanbiddelijk
m e i s j e , en tot eene verklaring werd hij al mede buiteii
zijne fchuld door omftandigheden gedrongen. , En dat
het nichtje, 't welk de vader voor hem benemde, z o o
engelachtig lief gedurende zijn, afwezen was opgegroeid, en
tot een zoo koogen trap van volmaaktheid in ieder opzigt
was geklommen? en eene haar bijzonder eigene „..zoo naïve,
bekoorlijkheid had, dat mén zijas; ondanks p haar verlsevep
moest, bijzonder bij zoo ve.el aanleiding en de liarteiijkfte
wenfeiien yan,eene zoo lieve en geliefde familie-,— zie!,
dit kan hem voldoende y.erontfchuldigen , en dat doet het
ook bij ons, „'Wij zijn maar verlegen, hoe hij gjch redden
z a l ; want twee vrouwen te, gelijk mag hy toch. jiiet. lieV
ben in een Christenland.
Had ééne van de bruiden de beleefdheid uit ïjefde te -fterven-, dan was de zaak gevonden;
mfcar dit te wenfehen, gaat,ons aan 't hart. Als de vroegere
minnaar der eerfte zich dan nu nog vinden liecJ,;^ -.maar wij
vr.eezen dat die nu toch ook wat ongémakfeelyic zal zijn j
ongelijk zou. hij juist niet heb-hen, zoo hij terug, treedt,
maar evenwel men moet wat overzien in een volmaakt:
meisje! — Misfchien intusfehen -fchikt zich alies beter ea
gemakkelijker,"dan wij ons nu wel..voordellen,' en dit hopen
w i j ; misfehien weet de oom des jongelings w e l è e n middeltje; met dezen kwam de jongeling in kennis, werd dóór hem
herkend, doch hield tot nog tóe'zijn incognito;,de"-briefwisfeling wufehen «91a en jwe^isintuffclien reed*-a*n «iep
0
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gang. Maar wij kunnen den afloop niet gisfen, en gelijk wij
dit deel des verbaals zonder veel infpanuing lazen, en niet
onaardig gefchreven vonden, zullen wij het volgende ook
gaarne eens inzien, in een anders verloren oogenblik. Onder de beste Romans van LAFONTAINE rekenen wij dezen ech-t
ter niet; de gefchiedenis van den oom evenwel uitgezonderd,
d i e , bij alle derzelver onwaarfchijnlijkheid, regt lief en aandoenlijk geteekend i s , en waarin wij leerzame wenken vonden voor het menfchelijk hart. Die o o m , het - kind van des
Dichters verbeelding, krijgen w i j , zoo wel als zijne geliefde
en hare edele ouders, hartelijk lief. Wafe de groote w e reld aan deze familie doorgaans gelijk ! (alleen de zoon
uitgezonderd; dan deze was in het vaderlijk huis niet opgevoed.)

WÏLHELMINE VAN ROZEN.
Naar
het Hoogduitsch van C . F .
Vrijheer VAN BILDERBECK, Schrijver van den Doodgraver,

de Familie van Werning, enz. Leeuwarden,
J. P. de Boy. 1809. In gr. %vo. 298 Bl.

bij de. Wed.

van vertaalde Romans heeft zich zoo zeer bij
Hetonsaantalopeengehoopt,
dat wij met zekere huivering het
oog flaan op dat gedeelte van onze taak, en onze Lezer
zich met eene zeer korte melding van de meeste derzelve
zal moeten vergenoegen. E e n enkel woord aangaande zekeren HARRISON bleef ons in de Familie

van Werning

duister, en

in eene aanteekening werden wij naar deze JVilhelmine van
Rozen g e w e z e n , waarvan dan nu ook deze vertaling het licht
ziet. Voor het overige ftaat échter dit Werk met denftraks
genoemden Roman in geen zoodanig verband, dat men dezelve zou moeten vergelijken. WÏLHELMINE is een regt voortreffelijk fchepfel; niet minder is AUGUSTE dit, tot hartelijke
vreugd van den L e z e r , die den beminnenswaardigen jongen Vorst eene uitmuntende gade gunt', en zich niet minder verheugt, dat het misverftand tusfc'hen WÏLHELMINE en haren vroegeren minnaar , den edelen WAHLBERG , gelukkig
wordt opgelost, en dat hij alzoo een paar huwelijken voltrekken ziet, onder de gelukkigfte vooruitzigten, Vooral oök
tot welzijn van het land. WAHLBERG, de held der gefchiedenis', zal ook wel door de ondervinding nu genezen zijn van
zijn vroeger gebrek , dat voor hem en anderen de bron was
Van zoo veel onrust, dat hij namelijk van goede, en edele
menfehen te veel vorderde , en hun te weinig daarvoor terug
gaf; althans wij zijn daar gerust op. De Roman wedijvert
met de vroegere van dezen Schrijver', in belangrijkheid en

ónderhondend vernuft. Wij Vonden niets dat den goeden fmaak:
i

VAN'aiLÜERBECK,
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o f het zedelijk gevoel kwetst. ©«-Vorstin moeder, haar gunfteling, en de fohzeden worden wel naar het leven g e t e e k e n d ,
uraar zij- boezemen afgrijzen i n , terwijl zoo menig braaf ea
goed karakter de'hahelijkfte liefde tot het goede moet opwekken en vcrfterken. •
:

fader en Dochter.
Naar het Engetsch van. .Mistris/ OPIE.
Leewarden,
bij de Wed. J. P . de Boy.- I8QQ. In gr. $vo.
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ene.bij uitflek treurige Gefchiedenis, door eene bekwame
hand, de hand van uwe Vriendin, lieve jongedochrer!
de - ijsfelijke gevolgen van eenen enkelen misftap, om u tegen ligtzinnigheid en zelfvertrouwen (in eenen kwaden zip)
te waarfchuwen. Lees en herlees dit altijd'toch mogelijk
treurgeval; zie de beminnelijke , teederlievende boetvaardige in ellende en fcha'nde, bij haren, door haar diep'onsgelukkigen., krankzinnigen Vader ; , prent .dat, ware woord
diep in uw hart: _ • Nergens keft mis/chien een mensch, dien de
gevolgen van zijnen mi'sfap. en ondeugd flechts alléén
treffen.
Lees gij dit verhaal o o k , ..Jongeling! g o e d , maar ligtzinnig
Jongeling! opdat al uw gevoel ontwake.
• -

De. Vrouwen
Blij/pel.
F ALLEE.
ivo. 64

Soldaten,. ofde/leaht
.verdedigde Vesting.
Vrojijk
Met Zang.
Naar..het
Fransch door DÉ QUACK en
Te Jmferdam
.ïij H. Van jCgstGren.JiSop. In
Bi.
:)

P

at naaf het Fransch op _den titel bevalt ons.
Alhoewel — eenige v e r l i e f d e . j ó n g e j i e e r e n o m d a t zij het
wat bont- maakten op het Carnaval, .opgefloten in eene kleine vesting; hunne Dames, als foldaten verk;féëd*I4 binnen
geraakt; dit bedrog intusfehen ontdekt, .en daarop het Fort
overvallen door gewaande Turken — en eindelijk, alles befl
ten met de toeftemming tot de gewenschte huwelijken, odit kon wel eene aardige grap zijn. Intusfehen om het gezang
(maar ook om het gezang alleen) zou misfehien deze Franfche grap op het Ilollandsch Tooneel ook wel eenigen bijval vinden.
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J. c. STRUCHTMEYERI ïtudimenta Linguae Graecae , maxi*
• mam partem; excerpta ex> j . VERWEYI Nova 'Via docendi
Graeea.
Ad fyftema Analogiae a TIBEKIO HÉMSTERHUSIO
primum inventae , ab eruditisfimis vero ftimmi hujus viri diseipnlis latius deineeps explicatae, effinxit et pasfim
emendavit EVERARDUS SCHEIDIUS. Accesfit etiam EVERA;;DI
- L u i i i m Ciavis Linguae Graecae. Editio Tenia. Zutphania'e
• apud.H: &
Ji-T/iieme.Svo,

S

TRUCHTMEYER'S Griekfche Spraakkunde is genoegzaam be*
k e n d , en behoeft geene aanprijzing meer. O f z i j , êch*
t e r , naar onze tegenwoordige behoefte en het meer gezuiverd taal-onderwijs op" enkele welingerigte Scholen $ niet
merkelijk zoude kunnen bekort en verbeterd worden? blijft
eene belangrijke vraag, waarover vrij wat zoude te zeggen
zijn.
De Heer H . BOSSCHA., Uitgever van dezen derden
druk, beflist zulks met te zeggen , dat h i j , na rijp beraad,
geoordeeld heeft, geene veranderingen te moeten maken»
Welke die gronden zijn, weten wij niet. De Jeugd ontvangt nu dit Schoolboek, als het b e s t e , ' e n k e l op zijn gei
eag.
Éénè gewigtige yerahdering is echter in deze uitgave
gekomen, beftaande' daarin,' dat hét Symbolum
Aposfóïïcum
en de Disciplina
Ecclefiastica,
met den ssften Psalm, thans
weggelaten~"étr door den* bekenden "Lofzang van Cleanthes
vervangen is. Zulk eene geweldige ketterij laten wij voor
rekening des Uitgevers; D o c h , daar het In eene Griekfche
praakkunst, altijd, op voorbeelden van'zuivere taal a'anomt , hadden' wèlligt , met een weinigje meer ketterij,
de Decalogus , Inftitutio Baptismi , Injlitutio
Cóènae
Dotnitiicae, en de plaats uit Mattl). XXV, de Judicia ultimo, met
'even v e e r Voegzaamheid achterblijven, en door kleihe fluitjes uit 'XèWóphon-, Herodotus , Lucianus , Homerus en
andéren , .Zónder bijgevoegde vertaling, verwisfeld kunnen
worden. Ook "He* wijdlooptge Titel dezes b o e k s i s , volkomen in dén' óucïén ftijl en v o r m a a n de nakomelingfchap
overgeleverd.

A L G E

V A D E R L

M E

E N E

A N^D S C^H E

LETTER-OEFENINGEN.
Verklaring van Paulus Brief aan de Kolosfe'êrs, door p.
B O S V E L D , rustend Predikant te Dordrecht.
Aldaar »
bij P. van Braam. In gr. 8vo. 206 Bl.

A

l wederom eene nieuwe vrucht van de buitengemeene
arbeidzaamheid van den Dordichen Kerkleeraar B O S V E L D , waarop nog al meer, en wel binnen kort althans
eene dergelijke Verklaring van den Brief aan de Ephefiers ,
zal volgen.
Dezelfde diep navorfchende ett op eigen inzigt aller*
meest afgaande geest, dien wij in 's Mans vorige uitlegkundige werken allerwegen ontdekt hebben , openbaart
zich ook in deze bewerking van den Brief aan de Kolos*
fers.
De geleerde Schrijver weet ook hier 't algemeen
nuttige en bruikbare voor alle tijden van datgene wel te
onderlcheiden, dat alleen destijds gefchikt was voor die
Gemeentei, aan welke deze Brief houdt, en nu ook* in
meer dan één opzigt, moeijelijk te vcrftaan is» 't Voorberigt bevat hieromtrent gepaste aanmerkingen, naar welke de Verklaring vervolgens ook is ingerigt. Men ontdekt
daarin dezelfde vrijmoedigheid , met welke de waardige
Man gewoon is zijne eigene denkbeelden te volgen, zon*
der zich door 't gezag van meest aangertomene, e n , tef
fiaving van 't gewone leerffelfel van zijn Kerkgenootschap,
doorgaans aangewende pogingen te laten voorinnemen. Zie
hier wederom eenige proeven.
Hoofdft.,1*. 1 4 . I N H E M hebben wij de vërlosfingdoof
zijn bloed, zal beteekenert, in Hem zijnde, dat i s , in zijn
Rijk, in zijne Maatfchappij, in het' Christendom, hebben wij de vergeving der zonden door middel vart zijn
bloed. — V S . 1 5 . Hij is het beeld des onzienlijken Gods,
dit wil zeggen, door Hem hebben wij'den onziënlijkert
God leeren kennen; de eerstgeborene van alle fchepfeien^
is zoo veel, als de eerfte, de voornaamfte van die all e n . — vs. ' 1 9 . Dat in hem al de volheid zou wonen
LETT. l8lO. NO. 4.
K
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d. i. dat de meest mogelijke volkomenheid, in allerlei op
zigten , in Christus zou plaats hebben. — 't Geen vs. 20
vertaald wordt, De dingen,

die op de aarde,

en die in

den hemel zijn , neemt B O S V E L D liever dus, Zoo 't geen

op de aarde, als't geen in den hemel is, en verftaat dit
van alle menfehen, Joden en Heidenen, die, bij manier
van fpreken, op aarde en in den hemel zijn. — I I : 9. In
Hem woont al de volheid dér Godheid ligchamelijk,

d. i. irt

al zijn handel en wandel was 't aan hem te zien, dat hif
met- goddelijke wijsheid, gaven en krachten vervuld was*
lZeer gedrongen, naar 't gevoel van den Ree. E r wordt
toch niet van 't geen voorleden was, maar van 't tegen
woordige, gefproken.] — III: 4.

Uw leven is met Chris

tus verborgen in God, d. i. uw leven, 't welk gij boven
in den hemel te verwachten hebt, is met Christus- gebor
gen , en in veiligheid gefteld, om met zekerheid voor it
bewaard te worden. — vs. 17. Dankende God en den Va
der, liever den Goden Vader, welke bewoordingen dan 't
Opperwezen in twee hoedanigheden voordellen, te weten ,,
als God, in zijne hoogheid, magt en algenoegzaamheid,
en te gelijk als Vader, in zijne liefde, weldadigheid e»
ontferming. [Deze onderfcheiding komt den Ree. in 1
fpraakgebruik van het N . V . niet gegrond voor. Mc»
zette het liever over, God den Vader.} — TV: 18. Ge
denkt mijne banden.

Mogelijk was dit eene vermaning tot

onderfteuning in de groote_ kosten, welke Paulus te dra
genftondenin die gevangenis, in eene eigen gehuurde wo

ning , daar hij dag en nacht door een krijgsknecht be
waard werd.
In de Kritiek fchijnt de geleerde Schrijver niet regtthufste zijn, en geeft dat ook zelf, in zijne Aanteek. op H. It
2. en I I : 2, niet duister te kennen.

Predigten zur Befórderung derfittlichenVeredelungjunger Leute in unfern Zeiten, von C H R I S T I A N " H E I N R I C H
E B E R S B A C H , Deutfchem Prediger der Evangelisch-Lutherifchen Gemeine zu Amfterdam. Gedruckt auf Kos
ten des Verfasfers. Amfterdam in Kommisfion bey
J.

W

G. Rohlof.

1809.

8vo.

ederom eene zeer waardige bijdrage tot den Kanfel"arbeid, vereerend door haar treffend oogmerk, ora
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<!e Jetigd van den.hedendaagfchcn tijd' zedelijk 'te veredelen, 'als door de bijzonder gepaste manier, waarop zulks*
bereikt wordt. De Eerw. E É E R S B A C ' H is, bij en 'buiten
zijné Gemeente, om zijne kanfél - begaafdheden reeds dermate beroemd, dat geen lof van Ilecenfenten meer hoodig
zij, om dien te ftaven of uit te breiden. Men kent algemeen zijne voortreifelijke keus van onderwerpen, wanneer
hij zelfs aan eenen vasten tekst gebonden is; men kent
zijne juistheid van verdeeling, zijne doehnatïgheid in de
behandeling ter overtuiging des verftands en ter verbetering des gemoeds, zijne eenvoudigheid van voorftelling,
welke voor alle hoorders bevattelijk is, en bovenal het
roerende, waarmede hij tot den meiisch wéét te fpreken,
door welk alles hij'den naam eens echten weliprekenderi
Redenaars allezins verdient.
Ook deze Bundel van zes Leerredenen, op verzoek van
een aantal Toehoorders, bij inteekening in het licht gegeven , 'yereenigt in zich dezelfde uitmuntende hoedanigheden , zoo even opgenoemd. De Eerfte, over Hiob ï:
ï—6, ontvouwt de pligtmatige zorg van Christelijke Ouders eri Bejaarden omtrent de heiliging der vohvasfene
jeugd; de Tweede , over het Evang. joh. X: 1 2 — 1 6 ,
Verbonden met 2 Joh. vs. 4.} behandelt de beftemming
vait jonge Lieden tot zedelijke veredeling;de Derde, over
het Ev. Joh. X V I : 2 3 - 3 0 ' , verb, met Matth. XVIII:
6. 7. 10 e r i ' i i , onderzoekt de voornaamfte , bijzondere
hinderpalen, waardoor jonge Lieden, buiten hunne fchuld,
in den tegenwoordigen tijd, van de bereiking hunner beïtetóftiinge tor heiligheid worden terug* gehouden; de Vierde, 'over hét Ev. Joh. Ill: 1 — 1 5 , verb, met Spreuken
Sal. I V : 10—20, gewaagt van eenige gebreken en zonden, waardoor vele jonge Lieden, tegeiiwoo'rdig, zich
van hunne beftemming tot heiligheid of zedelijke veredeling
verwijderen; tie Vijfde, over het Ev. Matth. V : 2dr- 2 6 ,
verb, met Spreuken Sal. VIII: 32 - 3 6 , vervolgt het laatst
voorgaande onderwerp; de Zesde erf laatfte, over het
Ev. 'Luk. X V I : . 1 - 9 , verb, met Spreuken S'al. I V : 1 - 9 ,
deelt eenige middelen mede, om het opgëgevene kwaad te
fluiten en het goede bij de Jeugd te bevestigen.
Reeds de enkele opgave der onderwerpen kenmerkt den
rrjkdom der iloffe, en de behandeling is uitmuntende. Öet
zij, in de eerfte Leerrede, de liefde en goedkeuring vaii
God, als gronden van vroomheid, aan de zorg en voortplantinge der Ouders en Opvoeders diep in het harte gedrukt;
K 2
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het z i j , in de tweede, de Jeugd tot nadenken en kennis
wordt opgeleid van zichzelven, van de treurige gevolge»
der zonden, van Gods blijkbare inrigtingen tot 's menfche»
zedelijke beftemmmg en waarde , en van het verband,
waarin zij ftaat met de Nakomelingfchap; hetzij, in de
derde, de blinde liefde en zorgeloosheid der Ouders omtrent hun Kroost, de minachting van den godsdienst, de
ondoelmatige opvoeding, en bovenal het flechte voorbeeld
in grondfiellingen , gefprekken en handelingen ? worden
opgegeven; hetzij, in de vierde en vijfde,.onmatige overhelling tot vermaak, fpeelzucht,wellust, ledigheid, kwalijk geordende en niet genoegzaam beperkte leeslust, ijdelneïd en zucht om te behagen, een grooter vertrouwen op
Makkers , waarmede men verkeert, dan op Ouders en
Menfehen van rijpere jaren, ijdele eigen trots en minachting van Ouders en Bejaarderen, en, eindelijk,gebrek aan.
godsdienftigheid, als de heillooste pesten der Jeugd, in
alle de juiste en aflchuwelijkfie kleuren , gemaald;, hetzij
ten laatfte, eene verftandige onderrigting, eene vertrouwelijke zamenfpraak en affpraak tusfchen Ouders en Bejaarden , omtrent eene dadelijke afkeuring van het kwaad *
en de zorg der Overheid, om alles te weren, wat voor
de zedelijkheid van jonge Lieden gevaarlijk is, ais de meest
gepaste middelen ter verhoedinge des kwaads, met den
diepften ernst, worden aangedrongen: alle deze vüorftellingen behelzen zulk eenen rijkdom van waarheid en belang, zulk eene kracht van welfprekendheid', zulk een
kenmerk van de edelfte belangfielling in de waarde van
mensch en menschheid, dat wij, met vurigen dank aan
den edelen Leeraar, de lezing en herlezing aan Ouders en
Opvoeders , aan Jongelingen en Maagden, op het allerernftigst mogen aanprijzen. Wij uiten alzoo,. bïj deze gelegenheid, den hartehjkften wensch en bede, dat eene of
andere weldadige Maatfchappij, (die, bij voorbeeld, tot
Nut van 't Algemeen,) met goedkeuring des Schrijvers,
aan welke wij geenszins twijfelen, deze Leerredenen In het
Hollandsen doe overbrengen, en, tot geringen prijs, of
wel, waar het noodig is, om niet, onder aïïe rangen en
Handen des levens doe verfpreiden f Zooftrèkkezich deze
zegen niet flechts uit tot één afzonderlijk Kerkgenootfchap , maar tot allen , die dit onderwijs nog meer behoeven !
9
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V A N T E U T E M , KERKELIJKE REBEVOERING. I 4 J

jKerkéiijke Redevoering, gehouden voor deplegtige inwijding
van het „niéuwe Kerkgebouw der Remonjlrantsch- gereformeerde Gemeente te Utrecht , op den i8den van Zomermaand 18051, Door F . V A N T E U T E M , Leeraar dier Gemeente. Te Utrecht, hij ét Wed. J. van Ter veen en
Zoon. 1809. In gr. 8vo. 48 Bh
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et Kerkgebouw der Remonftranten^ te Utrecht door
"den Koning zijnde gekocht, verrigtte die Gemeente
•eerst wel haren eerdienst in het gebouw der Doopsgezinden , doch ontving van zijne Majefteit naderhand het zooenaamde Conrpagnieshuis ten gefchenke ; en toen dat
,ocaal ten waardigen Kerkgebruike was ingerigt, werd
hetzelve plegtig ingewijd. De Eerw. V A N T E U T E M hield
bij die gelegenheid eene zeer doelmatige Leerrede , en
geeft dezelve nu, met.de daarbij behoorende Gebeden en
de gezongene Liederen, door Mr. S A M U E L I P E R U S Z O O N
w i S E L i u s , zijnen vriend, opzettelijk voor dit Feest vervaardigd , en ook die iét de Kerkgezangen bij zijne Gemeente in gebruik,- over aan het Publiek. De Liederen ,
door den Heer F . N I E Ü W E N H U Y Z E N op Koraal-muzijk
gebragt, en door eerflceurig koor van Zangers en Zangeresfen uitgevoerd, (terwijl het hulporgel door een weibezet orchest onderfteund werd) deden buiten twijfel eene
voortreffelijke uitwerking. Terwijl wij volkomen overtuigd
zijn, dat ieder in deze Leerrede den uitmuntenden Redenaar herkennen zal, wiens vroeger 'uitgegevene ftukken
toet regt eenen algeïnèenen bijval vonden.
Naar den door hem gekozenen tekst, 1 Kan. V I I I :
2 7 — 3 0 , teekent V A N T E U T E M de plegtige inwijding van
Salomons tempel: dóet daarop het juiste en verhevene der
denkbeelden van dien wijzen Joodfchen Koning opmerken ;
en dit geeft hem den gepasten overgang, bij al het onderfcheid tusfchen den ouden Israëlitifqhen en Christelijken
eerdienst. Treffend wordt het betainend gevoel van den
Christen ter plaatfe-, aan zijne openbare godsvereering toegewijd, aangewezen. Een uitmuntend dichtftuk van den
genoemden Heer W I S E L I U S , hier in de Redevoering ingelascht, geeft aanleiding tot de vraag: Maar wie heeft U,
hier fchepfelen van éènen dag, deze uwe beftemming geopenbaard? Wie heeft, nietige• aardbewoner! uwe uitzigten en
verwachtingen zoo hoog verheven? en door liet antwoord
K 3
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rijst het Christelijk bedehuis in waarde en belangrijkheid
zelfs boven 'Jéru'zalëms prachtigen tempel. — Zoo loopt
deze Redevoering af y wier lezing vyij gaarne en met,suim-<
te aanbevelen.

Christelijk Magazijn,
èïfe. Door een 'Gezelfchap van Proteflantfche Leeraren.'
Bijeengezameld
door v. B E É T S ,
P Z . Leeraar der Doopsgezinden te .Westzaandam.
JJIdeti

£>. \de St.. Te Hoorn'. hij J . Breebaart. In gr. %v<r.
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et dit vierde Stuk Is. het derde "Deel Van dit Magazijn , waarvan wij meermalen met Verdienden" lof
gewag gemaakt hebben, voleindigd, 't Bevat:
[J.

s

PVervolg

en' pot 'tetter

Verhandeling

van eenen Oh-f

genoemden 'óver Rmn; V I I I : 19 - a j , en wel bijzonder over

1

dèdrielaalpJe

verzen,, alwaar door hen, die de eerftelingai

des Geestes hebben, alle ware geloovigen "en, opregte Chrisr
tenen verftaap worden , als reeds de verlichting van het
Evangelie deelachtig zijnde, en dus' zoo veel te meer grond
hebbende, ohr op een beter leven hier namaals te wachten , dan z i j , die alleen het zwakke fchemerlichfe der rede
hebben. Men zal hier deze uitlegging met goede redenen
bepleit, en 't overige, *t welk dan niets moeijelijks behelst, niet kwalijk toegelicht vinden.
:

' I I . De verheerlijking van Jezus op den berg, of proeve
êe'ner uitlegging van Matth. X V I I : i~,8. en gelijkluidende
plaatfen van Mark. en Luk., door den "Uitgever p. B E E T S .

Deze voegt-zich bij die Uitleggers, welke het. gefchiedverhaal der Evangelisten van eene alzoo, gebeurde zaak verftaan, als de; Evangelisten zich dezelve fchijnen voorgefteld te hebben, en meent, dat dezelve heeft moeten dieTieM, om dt''leerlingen van Jezus 'te verfterken in hunne
overtuiging 'van. zijne hooge waardigheid , als Mesfias,
waaromtrent-' Petrus kort te voren eene treffende, belijdenis
had afgelegd,'maar nu bij allen, en ook wel inzonderheid
mj Petrus, nföuwe twijfelingen warén ontftaan, nadat Jeztts hifri Had "te kennen gegeven, dat hij, van wien zij
zulke Hooge'''gedachten 'koesterden , geheel ftrijdig met
hunne 'aardsgëzinde verwachtingen, veel zou móeten irjdën van de Ouderlingen, Overpriesters en SchriftgcleerÖèn. Daarheen zal, volgens den Schrijver, in de eerfte
plaats het gebéd geftrekt hebben, waartoe hij zich met
:

drie
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«drie zijner leerlingen, het zij omdat bij dezen voornamelijk die twijfelingen hadden post gevat, 't zij omdat zij
zijne groptfte vertrouwelingen waren, op den berg afzon*
derde. Daartoe moest dan ook vervolgens de gedaanteverandering van Jezus , de verfchijning van Mozes en
Elias, en de inhoud van 't gefprek, over zijnen
uitgang,
dien hij volbrengen zou te Jeruzalem,
door dezen gehou-

den, zoo wel als de Item uit de wolken voortgebragt,
dienen, 't Geheele gezigt had de teregtwijzing der drie
bovengenoemde vertrouwelingen eenig en alleen ten oogmerke. Hiertegen zou nog al 't een en ander kunnen gezegd worden, zoo als ook tegen de oplosfing der gewigtigfte bedenking tegen de letterlijke verklaring, ontleend
uit de verfchijning van Mozes en Elias, waaromtrent^,
behalve in den Kommentarius van P A U L U S , wien 't den
Eerw. B E E T S niet moeijelijk viel te wederleggen, in de
laatst verloopene jaren vrij wat is te berde gebragt.
,ÏÜ. Onderzoek,

in. hoe verre een Christen het Avondmaal

des Heer en onwaardig

kan gebruiken , door: denzelfden.

Over 't onwaardig eten en drinken, waarvan Paulus fpreekt
i Cor. X I : 2 7 , 2 9 , oordeelt de Schrijver, met W E R E N F E L S en anderen, te regt, dat dit eigenlijk thans niet zoo
kan plaats hebben, als destijds in de Corintliifche Gemeente, daar men vóór de viering van 't Avondmaal gewoon was liefdemaaltijden te houden, bij welken't zoo
verkeerd toeging, dat men geheel ongefchikt werd tot de
xegte waarneming der heilige iriftelling. Dat men desniettemin ook nu nog het Avondmaal onwaardig kan gebruiken , wanneer men daarbij de oogmerken dezer verordening uit het oog verliest, geheel andere oogmerken bedoelt en met ongepaste gezindheden nadert, wordt vervolgens, nog al eenigzins verfchillend van den gewonen
trant, aangewezen.
ÏSf. Godsdienftige befptegeling, bij de viering van het heilig

Avondmaal, over'hei'wederzien

in de eeuwigheid,

door den-

zelfden. Hierbij ligt het zeggen van Jezus, Matth.

XXVI:

1 9 , ik zal niet meer van dit druivenfap drinken, tot dat
•wij eens weder op nieuw daarvan drinken zullen in het Ko~
mngrijk van mijnen Fader, ten grondflage.

Schets

G. J, V A N - R I J S W I J K

£chets der Christelijke Leere, ontworpen tot een leiddraad hij
het onderwijs van Aankomelingen,
door G . J . V A N R I J S W I J K , Lid van de Koninklijke Maatfchappij der Wetenfchappen te Haarlem,
en Predikant bij de Doopsgezinden te Joure.
Te Amfterdam,
bij de Wed. G . War-

nars. 1809.

In kl. 8vo. 230 Bl,
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e Eerw. V A N R I J S W I J K , als een'verdienftelijk navolger van den vermaarden A . I I U X S H O F F , door verfcheidene wijsgeerige Verhandelingen en Opftellen jden
minnaren van naauwkeurig onderzoek en ernftige overpeinzing in ons Vaderland reeds met roem bekend, levert
nier-, onder den nederigen titel van eene Christelijke leerfehets voor de Jeugd, een werkje, hetgeen zich, zoo
wel door den vorm als leerrijken inhoud en bijzondere
manier van behandeling, ten hoogfte aanprijst. — De
geachte Schrijver vond, bij het aanvaarden zijner bediening, in de leerboekjes voor de Aankomelingen, die zich
tot den Christelijken Waterdoop wilden voorbereiden,
veel, hetgeen, zijns oordeels, eene andere of betere bearbeiding noodzakelijk maakte. Hij ontwierp dus, tot
zijn eigen gebruik, deze Schets, en werd, daar dezelve
te omflagtig voor het uitfchrijven was, te rade, dezelve
dóór den druk ten algemeenen gebruike te doen dienen;
waarvoor het hem, bij alle weldenkende voorftanders van
eenen redelijken Godsdienst, aan geenen dank zal ontbreken.
Mogelijk zal menig Lezer "hier, afgaande op den
blooten titel, vragen: is het aantal van leerboekjes voor
de jeugd dan nog niet groot genoeg? of is ook dit opftel
bijzonderlijk en alleen ingerigt voor de leden der Doopsgezinde Gemeente ? Op het eerfte zullen wij antwoorden:
dat men zich hier niet gelieve te ftorenaanhet voorkomen
van een' Katechismus, uit zijn'eigen aard een allerbelangrijkst voorwerp, dat onder de handen van een' bekwaam'
man voor onderfcheidene wijzigingen vatbaar is; enopjict
tweede: dat alles, wat tot de onderfcheidende gevoelens
van het Kerkgenootfchap der Doopsgezinden behoort \ ia
een afzonderlijk aanhangfel, of wel de laatfte les, is behair*
deld, en men voor het overige, flechts met een enkel
woord, iets over den Eed en Waterdoop, als in het
voorbijgaan, vindt aangemerkt; zoo dat de Recenfent,
W-ch

«SCHETS-DER CHRISTELIJKE LEERE.

I49

welke geen lid van- dat Kerkgenootfchap [is, gerustelijk
durft verzekeren, dat geene Proteftanten, van welke ge
zindten ook, hier iets zullen aantreffen, dat hun aanftoot
zou kunnen geven. Ten opzigte van de leerlingen was
hier inzonderheid de bedoeling, niet de eerstbeginnenden,
(voor welken de Schrijver twee der meestgefchikte werk
jes opgeeft) maar wel inzonderheid meergevorderden in
jaren, tot het ontvangen van het doopfel (die eerbied in
boezemende plegtigheid in deze Gemeente) en het afleg
gen eener doorgedachte geloofsbelijdenis voor te bereiden
en bekwaam te maken. Het karakteriftieke van dit Leer
boekje , waarmede wij onze Lezers korteüjk moeten be
kend maken, beftaat voornamelijk in het volgende: —
Het geheele werkje is gefnipperd in 43 afdeeüngen, ge
noegzaam van gelijke grootte: elk derzelve behelst eenige
weinige vragen en antwoorden, kort en duidelijk opgejfteld, meestal door één- of weinige fchriftuuttekften opge
helderd en bevestigd, die er dan letterlijk zijn bijgevoegd ,
en eenige anderen, waar een breeder vertoog-dit noodig
maakt, flechts zijn aangewezen. De volgorde, waarin de
hoofdvoorwerpen zijn- gerangfchikt , ,is zeer afwijkende
van hetgeen men in de meeste leerboeken van dien aard
aantreft, doch zou men hieromtrent misfehien nog wel het
een en ander kunnen aanmerken; evenwel, behalve dat
in zoodanig eene orde altoos iets willekeurigs plaats heeft,
zou het te veel naar bedilzucht rieken, indien men het
den Gastheer ten kwade wilde duiden, wanneer fommige
geregten niet in die orde, welke wij zouden verkiezen,
wierden aangebragt of op den disch geplaatst, zoo anders
maar over het geheel het onthaal fmakelijk en de fpijs ge
zond is. . Vreemd zal het fommigen voorkomen, onder
deze lesfen niet minder dan tien te vinden , welke tot de
leer der pligten betrekking hebben; te meer, wanneer
zij zich voor den geest brengen, hoe, in vele Katechismusfen, dit gewigtig punt flechts ter loops en als in de
vlugt behandeld wordt. Daar echter de Christelijke Zedekunde, die namelijk, welke op het gezag der Goddelijke
Openbaring is gegrond, den gezegendften invloed op hm
geheele beftaan en wandel moet hebben , zal men het
oordeel en beleid van onzen Schrijver ook in dezen regt
doen. Nog iets moeten wij hierbij aanmerken; dat de
Heer V A N R I J S W I J K , in deze leer der pligten, van de
gewone orde (pligten namelijk jegens God, onzen even
naasten en onszelven) afwijkt , en tusfehen de eerfte en
tweede rubriek eene andere, over onze pligten jegens den
K 5
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Verlosfer, tusfclien voegt, en daaraan de geheele jifte les
befteedt, welke, indien zij den Lezer evenzeer als ohs behage, zijne volkomene goedkeuring over het geheele tusichenvoegfel zal wegdragen. De fchriftuurplaatfen
zijn ,
wegens derzelver gebruik, in leerboeken van dien aard, eert
voorwerp van niet weinig aanbelang. Hoe dikwerf vindt meii
bij zulk een kateehetisch onderwijs fchriftuurtekften aange
haald , wier geheele kracht alleen beftaat in gelijkluidende be
woordingen, terwijl zij ondertusfchen, wanneer men zich
der moeite getroost den tekst zélven na te zien, in den
zamenhang bij de heilige Schrijvers geheel iets anders beteekenen: en hoe dikwijls, helaas! hoort men op den kanfel ,door mannen, wien het voorliet overige aan geene be
kwaamheid ontbreekt , hierin den • ouden ilender volgen»evea
alsof zij met de zoo zeer gevorderde Bjjbelfche uitlegkun
de niets te doen hadden. Wljsfélijk heeft onze kundige
Schrijver ook te dézen opzigte gedacht en gehandeld» Ie
dere fchriftüurplaats heeft hij met.de uiterfte naauwkeurigheid getoetst aan het bewijs,- waartoe ze móest dienen.
Het kon niet uitblijven, of veely hetgeen men voorheen
als'goedë munt aannam, moest'hier als valseh allooi wor
den uitgemonfterd en weggeworpen; doch ook de waar
heid kreeg hierdoor eene merkelijke aanwinst van echte
en duchtige getuigen. Niet zelden kan. ook fómtijds de
tusfchenvoeging Van een enkel woord, waar men in onze
Nederduitfche vertaling iets hards of ftootends aantreft,
de geheele plaats een helder licht bijzetten, ofwel eene
kleine omfchrijving van groote nuttigheid wezen , het
geen ons. altoos in de kanfelvoordragt, wanneer het met
oordeel gefchiedt, ongemeen behaagt, en waarvan men
in de Leerredenen der bekwaatrifte
den., met name C L A R K E , T I L L O T S O N , B L A I R en anderen,
menigvuldige Hijken ontmoet. — Zie hier een paar Haal
tjes, hoe onze Schrijver hierin te-werk gaat. Zóo lezen
wij Psalm L I : 7. „Ik ben in ongeregtigheid geboren ; (dat

is, met eene. natuurlijke overhelling tot de zonde in de
wereld gekomen;.)" en 2 C o r . V J 1 8 — 2 1 . „Godheeft
om
met zkhzejven verzoend door yems Christus: want God was
m Christus,, ds wereld met zichzelven verzoenende, haar
hare zonden niet. toerekenende; want dien, die geen zonde
gekend heeft, (die volmaakt onfchuldig was) heeft Hij zon

de voor ons gemaakt,

(overgegeven om als een zondaar

behandeld;,te. worden) ten einde wij zouden wof-den regt-

vaardigheié.Gods in Hem" —*- Ten blijke, hoe naauwgezet , <jf liever hoe eerlijk en opregt de Heer V A N R I J S WITE
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ft fommige gevallen handelt, hoore men deze zijne
verklaring:
Ik heb de plaats, Joann. X V I I : 5. verkeer'

WIJK

M

„lijk

mij •> 'Gij Fader!

„die

ik bij U had eer de wereld was, niet bijgebragt

bij U'zeiven,

met de

heerlijkheid,

, tot een bewijs van 's Heilands Foorbejiaan, dewijl het
mij twijfelachtig toefchijnt, of déze plaats daarvan ver„ ftaan,dan of dezelve verklaard mqet worden van de Heer-

5

2, lijkljeida, welke God heflóten had aan onzen H?er, na d&
„ volbrenging van het werk der verlosjing, te geven" En in-

derdaad, nij „ die door de bijgebragte tekften, tiit de fchriften
yan den Evangelist.én Apostel Joannes ontleend, niet van
de waarheid der bedoeldeftellingis overtuigd geworden,
zal zich ook door dezen tekst in'gefchil niét laten overreden.
Wat betreft de aanmerkingen van den Öptteller, door
dit geheele werk vérfpreid, en door eene kleinere letter aangeduid; deze moeten,.onzes oordeels, misfchien ,
voor het beoogde gebruik , als. het gewigtigfte yan
den geheelen arbeid worden b'efchouwd. 'Men kan ze
Qnder. twee klasfen brengen, hetzij om deii onderwijzer
eenige bijzondere wenken "te geven' totnadere' inlichting
van dén leerling, of wel" om eenige flelling iri de antwoorden nader op te helderen. Tot de eerfte foort behooren ,
bij voorb., wanneer onze Schrijver, over de kenmerken
der' Goddelijke openbaring , over hare voldoening aan
's menfchen behoeften, over Gods Albeftuur,' de aanwijzing van het middel ter verzoening , de verzekering des
eeuwigen levens enz. {prekende, er bijvoegt,,, dat de
„leermeester te dezer plaatfe moet ontwikkelen en aan„ toonen, dat de mensch buiten eene Goddelijke openbaring verftoken is van hetgeen hij tot gemoedsrust en
„ ter' bemoediging noodig heeft. Dit is de beste wijze
„ om de leerlingen de hooge waardij en dierbaarheid der
„ Christelijke Leer te-doqn befeifen en daardoor tot het
,„ Geloove voor te bereiden:." Nog een ander voorbeeld
vinden wij, van welk eén betoogtrant zich de onderwijzer moet bedienen, om den leerling van de regtheid van
den Goddelijkeu wil (dat is, dat God altoos overeenkomflig handelt met de onveranderlijke grondbeginfelen van
zedelijk regt) of ook wel van de. heiligheid der Goddelijke
natuur, gemeenlijk door Gods, zedelijke'volmaaktheid uitgedrukt, gezonde en duidelijke begrippen in te boezemen.—
Tot de aanmerkingen van de tweede klasfe, meer of min
naar vereisch der onderwerpen .uitgebreid, behooren zoodanige , welke ftrekken om het gefielde of uit te brei;
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den, of Op te helderen, of te bevestigen, of wel eenige nuttige bedenkingen van den Schrijver mede te deelen. Gaarne gaven wij hiervan eenige proeven ; doch
dit zou ons verilag te breed doen uitloopen. Dit weinige zij "genoeg. Zoo dient de volgende aanmerking, wegens eene juiste bepaling van de zoogenoemde Heilige
Wetten: „ De Heilige geboden kunnen alleen door eene
Openbaring gekend worden. Hunne inftelling en opheffin g
hangt af van Gods welbehagen. De befniidenis, de
oiferdienst, enz. waren ftellige geboden onder de bedeeling van het Oude Verbond, 't Geloof in Jezus als
5'
den Christus, Doop en Avondmaal zijnftelligegebo_
den
onder de Evangelifche bedeeling." Kort en duidelijk
•V)
is zoo ook de volgende bepaling : „ Het zedelijk goede
te doen uit pligtbefef, is Deugd: Rom. I I : 14, 15.
„ Maar het beginfel om God te behagen , heiligt de
„ Deugd tot Godsvrucht:
Efez. V I : 6 , 7. Pligtsbe„ trachting uit dankbare erkentenis van de Verlosfing
„ door Christus, maakt de Christelijke Godsvrucht uit:
„ I Cor. V I : 0.0. II Cor. V : 15. Iets te doen, 't welk
5, men, hoewel met een dwalend geweten, als zonde
„ aanmerkt, is met der daad zonde , offchoon het in
„ zichzelve geoorloofd mogt wezen : Rom. XIV: 14,
„ so, 23." Ook niet nutteloos is de volgende bedenking , over de Goddelijke eigenfchappen : „ Onze
„ befchouwing van de Goddelijke hoedanigheden , als
„ van onderfiheidene eigenfchappen, is alleen het gevolg, van onze eindige en bepaalde kennis. Eigenlijk ge„ fprokén z'nn er geen onderfcheidene eigenfchappen in 't
s» Opperwezen, 't welk volftrekt enkelvormig is. Naauwkeuriger zou men zich uitdrukken, met. te zeggen:
„ God is volmaakt in alle opzigten: volmaakt ten aan„ zien van kennis, magt, w i l , geluk,, during," enz.
Hoe zeer de zaak bekend is , herinnert de Schrijver te
regt, by gelegenheid der roeping van Abraham om de kennis van den waren Godsdienst inftandte houden: „ Aan„ merkelijk is het, dat de Stichters der drie Godsdien„ ften, welke op de leer van Gods Eenheid en Onligcha„ melijke Natuur gegrond zijn, en den beeldendienst verwerpen, te weten Mozes, Jezus en Mohammed, van
„ Abraham afftammen."
De breedere aanmerkingen,
welke ons ongemeen behaagd hebben, op bl. 36, wegens
de Goddelijke bewilliging of toelating van het zedelijk
kvvgad; bh 53. over het bewijs voor.de zachtheid der
wet3
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wetten Van Mozes boven die van Lycurgus; b l . 56. ove?
deftelligeaankondiging van toekomende gebeurtenisfen of
eigenlijke Piofetien; bl. 7 2 . over de inwendige bewijzen
voor de leer van Jezus en de echtheid zijner wonderwer
ken; bl. 7 6 . over des Heilands zedelijk karakter; en b l .
7 8 . over den juist gefchikten tijd voor de verfchijning van
den Mesfias. Dezen kunnen wij alleenlijk aanwijzen; zoo
ook die, rakende de werkingen van den H. Geest, na
welker verklaring door onzen Schrijver men natuurlijk kan
befluiten, dat hij zich met zijne leerlingen niet over het
geheimzinnig leerftuk der Drieëenheid zal inlaten. — Ein
delijk , dit werkje is vervat in Vragen en Antwoorden. De
Eerw. Opfteller geeft daarvan de reden op in zijn Voor
berigt; het is, zegt hij, omdat de Ouders, die op het
van buiten leeren gefield zijn, hierdoor het zoogenoemd
overhooren bij hunne kinderen kunnen oefenen. Wij voe
gen er bij, dat het voor eiken 'Onderwijzer de taak ge
makkelijker maakt, om op de best gefchikte wijze te kun
nen vragen; iets, dat dikwerf vrij moeijehjk valt: terwijl
wij den Lezer kunnen verzekeren, dat hij het geheele opftel aaneengeschakeld zonder de vragen lean doorlezen,
en zich dus door dit vehiculum (bij velen te regt in een'
kwaden reuk geraakt) niet behoeft te laten artchrikken.
Indien wij, door deze aankondiging, het Publiek opmerk
zaam mogten hebben gemaakt op een werkje, dat, doop
zijnen eenvoudigen titel , ligtelijk de aandacht kon ontflippen , zouden wij ons oogmerk naar wensch bereikt
hebben.

Handleiding tot de Phyftologie , of tot de kennis van het
maakfel en de werking der deelen, uit welke het menfchelij'k ligchaam is te zamengefteld; door A . Y P E Y , Hoog
leeraar in de Geneeskunde, enz. aan de Vniverfiteit te
Franeker.
Te Amfterdam, bij W. van Vliet, 1809, In
Svo. 448 Bl.

B

ij gelegenheid der verroeping des Hoogleeraars j . M U L 
D E R van Franeker naar Groningen, in de OntleedHeel- en Verloskunde , werden de overgeblevene Hoog
leeraars A . Y P E Y en c. A L L A R D I , door Heeren Curatoren
der eerstgenoemde Hoogefchole, verzocht, om den open(taanden post, gedurende de vacature, zoo veel doenlijk,
te
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te vervullen. Volgens eene onderlinge fehikking, viel het
onderwijs in de Phyfiologie den Heere Y P E Y te beurt, die,
omdat men thans aan de Franeker Hoogefchole gewoon
was de Phyfiologie in het Hollandsch te onderwijzen, het
vertaalde Werk van B L U M E N B A C H tot een leiddraad voor
zijne Lesfen uitkoos. Thans nader met dit Werk bekend
wordende , zag hij ras, dat hetzelve wel uitfïekend gefchikt was tot" een leiddraad vóór Akademifche Lesfen,
doch niet zoo zeer .tot een Handboek voor mingeoefenden, als zijnde de orde, vooral in de eerfte Afdeelingen,
daartoe niet wel gefchikt, en de behandeling der aldaar
voorkomende zaken te duister en te ingewikkeld. De
Hoogleeraar, intusfchen , overtuigd van de noodzakelijk heid
van zoodanig een Handboek in onze moedertaal, lloeg dus
zelf de hand aan het werk, en vervaardigde de thans voor
ons liggende Handleiding tot deze wetenfehap.
Met bijzonder genoegen doorlazen wij dit Werkje, en
vinden ons verpligt, hetzelve, als tot zijn oogmerk allernuttigst , aan alle Liefhebbers der natuurkundige wetenfchappen aan te bevelen.
Het geheele Werk is verdeeld iri de vijf volgende Hoofdftukken: I. Over de algemeene beginfelen, uit welke het
menfchelijk Iigchaam is te zamengefteld. I I . Over de
werkzaamheden , die onmiddellijk tot het beflaan des levens vereischt worden. III. Over de werkzaamheden,
die tot het dierlijk leven, de werkingen der ziele, enz.
betrekking hebben. I V . Over de natuurlijke werkzaamheden van fpijsvertering, voeding, veroudering, enz. V .
Over de werkzaamheden, die tot de voortplanting des gefiachts behooren.
Gaarne zouden wij van dit Werk een beredeneerd uit?
trekfel geven; doch zulks is, van wege de ophooping van
een groot aantal zaken in een klein beftek, niet wel mogelijk.
Alomme heeft de Schrijver zich in dit Werk tot het
noodzakelijke getracht te bepalen, en heeft dus, om niet
te breedvoerig te worden, vele nuttige en vermakelijke
dingen achtergelaten. Hij geeft ook uitzigt om dit Stuk
door een uitvoeriger Werk te doen volgen, zoo hij daartoe door een genoegzamen aftrek van het tegenwoordige
wordt aangemoedigd. Wij hopen en vertrouwen, dat hij
zijne moeite op deze wijze naar genoegen beloond zal
zien, en verlangen reeds naar zijne Natuurkunde yan den
Menscft'éiï'de Dieren.
Hand-
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Handboek der Natuurkunde van den Mensch, door Dr. r .
' G. A. R O O S E , Hoogleeraar te Brunswijk;
uit het HoogAanmerkingen , door
duitsch , met Ophelderh
M . s. Y P M A , Stads Med. Doelt, te Hemden.
Te Amfterdam, bij L. van Es. 1809. In gr. 8vo. 1 7 4 Bl.

ffchoon de Schrijver van dit Handboek, door eigene
behoefte tot de opftelling en- bekendmaking van
hetzelve gedrongen, daar hij de Natuurkunde van den
Mensch ook voor niet - Geneeskundigen onderwees , en
geene der bij hem bekende voortreffelijke Handboeken
der Phyfiologie tot zijn oogmerk bruikbaar vond , geoordeeld zou kunnen worden voor ons Hollanders overtollig gefchreven te hebben, daar men bij o»s geene openlijke of opzettelijke Voorlezingen over de Natuurkunde vaa
den Mensch houdt, zou het echter zeer verkeerd zijn,
indien wij daarom deszelfs belangrijkheid en nuttig doel in
twijfel trokken. Dit is ook geenszins het oogmerk van
den Recenfent, die met genoegen zag, dat dit Handboek ,
offchoon voorzeker in het oorfpronkelijke niet 'binnen
Brunswijks muren gebleven , maar ook bij ons bekend
en verfpreid, eene Vertaling ondergaan heeft, waardoor
het ook bij'onze Liefhebbers der Natuurkunde van den
Mensch, die geene Geneeskundigen zijn, zooveel te meer
bekend moet worden.
Door zijne beknoptheid en toereikendheid voor het oogmerk des Schrijvers munt dit Werkje boven andere van
dien aard uit; terwijl het volgens latere , op gezuiverde Natuur-fcheikundë gegronde, onderzoekingen bewerkt
lchijnt. De Schrijver verwerpt de oude verdeeling der
verrigtingen in dierlijke, levensverrigtingen, natuurlijke en
geflachtsverrigtingen, als onnaauwkeurig ; meenende hij
de verdeeling der verrigtingen des menfchelijken ligchaams
ïn zulke, die den mensch als bewerktuigd , en in zoodanige , die hem als dierlijk ligchaam inzonderheid toekomen , beter te zijn. Voor het overige bevat hetzelve de
gewone onderwerpen, die in zulk een Handboek natuurlijkerwijze gevorderd worden; terwijl de Vertaler hier en
daar bij fommige paragraphen eenige aanmerkingen gevoegd
heeft ter verklaring en opheldering van dezelve, meestal uit
de beste ea njeuwfte Schrijven (en zoo wij meenen veel-
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al uit Les Elemens de Phyfiologie van R I C H E R A N D ) getrok
ken. In één woord, oök dit Werkje prijst zich in alle
opzigten aan, en deszelfs Vertaling, welke over het goheel vrij goed is , zal bij velen aangenaam zijn ; gelijk zij
reeds , zoo als wij vernemen, bij verfcheidenen welkom
geweest, en der lezing, ook aan deftuderendejeugd,
door daartoe bevoegden, aanbevolen is.

Verhandeling over de Affihaffing
van den Eed hij de Geregten, van c. A . H Ü R T E R .
Uit het Hoogduitsch ver
taald en met eenige Aanmerkingen voorzien door Mr. S I B R .
G R A T A M A , Advocaat hij het Departementaal
Geregtshof
van Drenthe te As/en.' T? Groningen , hij J . Römefingh.
1809.
Buiten.het Voorwerk, 63 bladz.

D

eze Verhandeling is ingerlgt om te betoogen, dat de
tegenwoordige geest des tijds eene geheele affchaffing
vordert van den Eed, het anders zoo gebruikelijk middel,
om voor het Geregt de waarheid op te fporen en daar te
Hellen.
De Schrijver draagt daartoe de volgende gronden voor.
Vooreerst: „ Bij het grootrle gedeelte der befchaafde zoo
wel, als onbefchaafde menfchen, worden die godsdienftigé
en zedelijke begrippen niet meer gevonden, welke al de
kracht van den Eed moeten uitmaken." Ten tweede:
„ Zelfs voorheen (en hoe veel te meer dan niet in pnze
dagen!) was de Eed een ontoereikend en onzeker middel
ter opfporing der waarheid, óf ter verzekering van de
pligtsvervulling eens anderen." Ten derde: „ De geregtelijke verzekeringen onder eede gaan niet zelden met
zigtbare nadeelen vergezeld, als b. v. het wantrouwen,
dat men in de menfchen, hoe braaf zij ook zijn, ftelt; het
beangftigen van het geweten bij zwakke of naauwgezette
lieden; het gevolg van onzedelijkheid bij hen, die uit ligtzinnigheid , of omdat het onderwerp des gedings eene
kleinigheid was, eenen valfchen eed aflegden, en nu, aan
de eeuwige zaligheid wanhopende, van kwaad tot erger
vervielen." Hierop laat de Schrijver, in de vierde plaats
deze beide vragen volgen: a. „ Heeft de Staat of de
Overheid wel het regt om een vrij mensch te noodzaken ,
van eenen eed, naar het gewone formulier, zoo waarlijk
9
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enz. af te leggen?" en

„ Mag wel de

Mensch j
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Mensch ï het fchepfel, zich aanmatigen, den Schepper , ajs
het .-ware;, Voor te fchrijven, wat deze in eene andere wereld
met hem doen. moet?" Welke beide vragen ontkennend
Worden beantwoord. Ten vijfde tracht de Schrijver te-ber
toogen, dat déj-jQhristelijke Godsdienst den Eed in geen.n
deele - begunftigt', maar veeleer van dehzelven geheel afkeerig'is. De Vertaler is „hieromtrent van'andere gedachten, en volgt Prof. t'RAS in de opvatting der Sèhriftuurptaatfen., welke-de, Schrijver der Verhandeling tot Having
vau zijn gevoelen ; had aangehaald. Hierop volgen twee,
tegenwerpingen, waarvan de eerfte, genomen uit de algemeenheid van den Eed bij alle Volken,:ook zelfs na de
invoering van .het Christendom , wordt-beantwoord en
opgelost met het algemeen geloof der Volken aan eene»
onmiddellijken invloed van God op de menfehen, en niet
de fpoedige verbastering: der Christelijke Leer; terwijl de
tweede tegenwerping, dat dé'Regter.. door. ;de .a/fchaffing
van den Eed in verlegenheid zoude geraken, hoofdzakelijk
daarmede wordt wederlegd , dat deze verlegenheid geenen
grond kan opleveren tot, hetgene fchadelijk en ongeoorloofd i s , te meer, daar er middelen Imnnen uitgedacht
worden, om de zwarigheid weg te nemen. Opzigtelijk
den zoogenaamden Zuiveringseed, die in Duitschland menigvuldig fchijnt plaats te hebben, doch in ons Vaderland ,
zeis naar de vorige wetten, zeldzaam was, oordeelt de,
Schrijver, dat dezelve ganfchelijk moest worden afgefchaft, of dat anders die middelen \ welke hij voorfchrijft,
daarbij moesten worden aangewend.
Het onderwerp dezer Verhandeling is van het uiterfte belang $ en wij hebben daarom den afloop van des Schrijvers
betoog eenigzins breedvoerig opgegeven. Het is zekerlijk
niet te ontkennen, dat bij vele Regtbanken de Eed, of
te ligtvaardig opgelegd, of op eene oneerbiedige en onbetamelijke wijze afgenomen wordt, en dat dezelve daardoor het gewenschte doel niet bereikt. Voor zoo ver-nu
deze Verhandeling het gemelde kwaad zoekt tegen ts
gaan, ïs hare ftrekking allerweldadigst.- Doch de Schrijver gaat verder, en dringt op eene geheele affchaffing van
den Eed aan. Het is ledert vele jaren wel een algemeen
aangenomen gevoelen, hetwelk naauwelijks eenig betoog
behoeft , ?dat de Eed op zichzelven geene grooter regtsverpügting oplegt, dan de voorafgaande welberadene en
plegtige belofte of aanneming, uit haren aard, reeds opgelegd heeft; doch waarom zoude de Wetgever, naar regL E T T . l 8 l O . NO. 4.
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te mogende gebruik maken van 'de Gpdsdienftige tfëiit*
beelden der Ingezetenen oin de waarheid te ontdekken elf
zich van de pligtsvervulling der Burgeren te verzekeren'v
niet juist daaróm ook deft'Eed mogen afvorderen, wiens
geheele kracht op deze detikbeeldèn bertïst ? De Schrjjvei'
betwist, Wel is waar, aa» den'Staar, in het algemeen,
het regt, om iemand tot het afleggen van den Eed,.naar
hét gewone formulier, te noodzaken; doch op dezen ontoépasfelijken grond, dat de Regter alleen over uiterlijke
daden mag óofdeelen, en niet over 's menfchen- gedaehieiü
Höedanigfe dwang hieromtrent ook in Duitschland moge
plaats hebben, zeker is het-, dat in-ons Vaderland de genen, die openbare belijdenis doen van eene Eeer, welke
den Eed als ongeoorloofd verwerpt, (gelijk de Doopsgezinden) tót het afleggen van den Eed ook nimmer gedwongen worden. De Staat mengt zich niet en mag zich oök
niet mengen in hetgeen het geweten raakt ;ma&r de Staat
mag wel (en daarvan bewijst dè "Schrijver het tegendeel'
niet) iemand tot het doen van den Eed noodzaken, die tot
een openbaar Kerkgenoötfehap, hetwelk deijEed voor ge-,
oorlóofd houdt, behoort, en die dus, naar regte, zoo
hng hij vrijwillig lid van zoodanig Kerkgenoötfehap blijft,
moet gehouden Wórden den, Eed zonder krenking van zijn
geweten te kunnen afleggen. De Schrijver zegt zelf —
én daar komt hét flechts op aan — dat zijne meening niet
is, dat in het Geregfc door den Regter geheel geene Godsdienftige en zedelijke middelen kunnen worden aangewend,
om de perfönen , die getuigenis der waarheid voor het
Geregt zullen afleggen, te bewegen', om in hunne geregten der waarheid getrouw te zijn, indien men voor het overige veronderïlellen kan, dat zij nog zedelijk gevóel bezitten. „ Ja! ik wensch, (voegt hij-er bij) dat dit dik„ wijls mogte géfchieden , maar met. méér nadruk ea„warmte, dan het tot nog toe gedaan werd" enz.
En dit zoo zijnde
dat de Staat wel gebruik mag maken van de Godsdienstige begrippen, weïke
bij de Ingezetenen gevonden worden, dóch over welker,
gegrondheid hij zich geen oordeel aanmatigt, waarom zoude dan de Staat ook van den Eed geen> gebruik mojgen maken? Zoo lang men nu niet-bewijzen kan, dat deze begrippen ten aanzien van den Eed bij het algemeen
niét meer befiaan, kan men ook niet beweren, dat de Eed
bij het gros der menfchen zijne kracht verloren hebbe, —
én heeft hjj zijne -kracht niet verloren, dan is, het ook niei
;
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Raadzaam denzelveri 'ganfchelijk af tefchaffen en zich van
een geoorloofd en heilzaam middel ter ontdekking en
fdaarftehing van de waarheid te ontdoen.
• Hoe. het hu ook.iri Duitschland moge gefteld zijn, in
*tfs" Vaderland wordt de Eed bij verre de meeste Ingezeienen. nog voor een teéder ftuk gehouden, en hij heeft hi
vele gevallen nog den heilzaamften invloed, R A Y N A L heeft
•wel ergens gezegd, dat de Naneven der Overwinnaren van
FiLiPs handel drijven;met hunnen eedi"'even als met eene
koopmanfchap; doch R A Y N A L heeft wel eenfe meer, gelijk
ook hier, de waarheid aan een fraai gezegde of eene blin
kende tegenftelling opgeofferd. Niet. alleen in fommige
Land-Departementen, maar overal in ons Vaderland, wor
den de meeste'menfehen, die half Hecht zijn-, alleen doer
het gewigt van den Eed terug gehouden -j om de waar
heid : in. het Geregt te verdonkeren .of te Ontkennen. Het
kómt Ons voor, dat men tusfehen de brav.e lieden en de
fchurken geene fcherpe lijn kan trekken, zoo als,de Ver
taler gedaan heeft, omdat er zoo ;yele <zjjn (en maken
deze Wel niet het grootfte getal in de zamenleving uit?)
die noch aan de eene , noch aan de andere zijde van de
lijn kunnen geplaatst worden, maar tusfehen het góede
en .het kwade, op de grens tusfehen deugd en ondeugd
zweven. Slechts weinigen, welke dan ook hoegenaamd
geene achting bij hunne medeburgers; genieten, en als ver
worpenen der menschheid worden befchouwd, bekreunen
zich noch om hunnen pligt, noch ora hunnen eed, en
treken, met of zonder eed, altijd evep koelbloedig hun
gegeven woord en trouw* Dan — om deze weinigen behoort
eene heilzame inrigting niet te worden afgefchabVdaar zij
toch, ten aanzien .der braven, welke ook zonder eed aaii
hunnen pligt gehoorzamen , niets nadeeligs heeft. De
fchadelijke gevolgen, welke de Schrijver, in het derde
punt van zijn betoog, uit den Eed afleidt, komen ons alle
even ongegrond voor. In één woord, wij zijn door deze
Verhandeling geenszins overtuigd geworden , dat de. be
hoefte van het, tegenwoordig geflaeht, voor zoo ver onze
Landgenooten betreft, eene affchafHng van den Eed zoude
vorderen; maar meenenintegendeel, zoo als de ontwer
pers van het'Wetboek Napoleon het ook begrepen hebben*,
dat wij in» ons Vaderland veilig den Eed kunnen blijven be
houden ; terwijl wij met den Schrijver en Vertaler er niet
ernftig gfenoeg op kunnen aandringen, dat de Eed !n de
Geregten, en overal waar dezelve plaats heeft, niet dan
L a
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bij noodzakelijkheid en op de eerbiedigfie én pMgfigflfe
wijze worde afgelegd.
'>
De Voorrede van den Vertaler is-zeer wel én'in eene*
kondigen ftijl gefield. Het ftukje is,-over het algemeen,
goed vertaald ; offehoon men' hier én daar aan liet' Höiïandsch gewaad eeneDuitfche fneê ontdekt, hetwelk folïPtijds aan hetzelve» »êen ftijf en ongevallig voorkomeit geéfft;
Des Vertalers-aanteekeningen,waarbij hij het verfchil tusfchen onze Vaderlandfche wetten ^ en gewoonten met.die
van Duitschland, of zijn bijzonder gevoelen, .afwijkende
van dat des Schrijvers, voordraagt, zijn doorgaans juist
en oordeelkundig. Onaangenaam evenwel: was voor ons
de aanteekening op bladz. 2 0 , en vooral de ongepaste
vraag, aldaar voorkomende: ,, of niet de Heeren Advocaten onderling meermalen met hunnen eed, dieft zij op
fommige plaatfen van ons Vaderland jaarlijks moeren vernieuwen, lachten?" eene vraag, die men gewisfelijk niet
zoude verwachten van eenen pleitbezorger, welke het belang van zijn beroep kent en naar waarde weet te, fchatten. Trouwens, wij kunnen niet gelooven, dat, bijaldien
deze gewoonte ook in Drenthe plaats grijpe, dit het genval zal zijn bij de Drentfche Advocaten, onder welke de
Vertaler tóch wel de meeste kennis zal hebben. Recenu.
fent zelf heeft door de ondervinding van verfcheidene jaren, in de pleitzaal opgedaan, wel geleerd, dat een der
edelfïe, geWigtigfte en noodzakelijkfte Beroepen door gewetenlooze lieden tot een ellendig handwerk kan verlaagd
worden: maar nooit heeft hij met den Eed zien lagclkni,
of met denzelven den fpot hooren drijven. In tegenV
wöórdigheid van brave menfchen toch zijn lieden van dezen ftempel, welke men onder allerlei klasfen en in allerlei Beroepen aantreft, gewoon hunne verachtelijke gevoelens te verbergen.
J

Regtsgeleerd Magazijn van Prof. G R A T A M A . If en Deeh
üde Stuk.
Te Groningen, bij W. Wouters en M. JL

van'Bolhuis. 1809* In gr. ivo.

W

ij hebben dit tweede Stuk van het zoo belangrijk
'Regtsgeleerd Magazijn met althans niet minder ge^ïioegen gelezen dan het vorige, en een kort oordeelkundig
overzigt des ijihouds zal, hopen wij, ook onze Lezers
daarvan overtuigen.
Bfc
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De-fierfte Afdeeling, aan Regtsgeleerde Verhandelingen
toegewijd, bevat eene beantwoording der in onze tijden
zoo belangrijke vraag: wat isAkademifche rcgtsftudie, en,
hoe < behoort die bij ons, na de affchaffihg des Romeinfchen regts als regt, te worden ingerigt? De Hooggeleerde Schrijver'beantwoordt dezelve in' dier voege, dat
hij het Natuurregt de plaats van het Romeinsch regt wil
doen:bekleeden, e n . zijne verdeeling van eenen regtsgeleerden curfus, tegen drie jaren berekend, komt dus hierop heer ,•• dat hij voor het E E R S T E jaar vordert: Natuur^
regttnèe

eerfte 'begrnfeleit des natuurlijken

Staat sregt s ,

niet de repetitie van zoodanige uit de pra'eparatoire wetenfchappen, of ook wel eerfte- beoefening van zoodanige uit

de.praeparatoire wetenfchappen , als noodig zal worden
geoordeeld; — voor het T W E E D E jaar: Repetitie van hep
Natuurregt: en de eerfte bcginfelen des Staatsregts, explicatie (heï. zij directe, het zij per.compendium) van deh
Code Napoleon,

Crimineel regt,

en Romeinsch regt, — eri
van den Code
Napoleon, Commercie en Zeer egt, eri Praktijk en manier vart

eindelijk voor. het

DERDE

jaar; Repetitie

pnctderen.
Wij voor ons gelooven, dat zoo wel op dit
plan van regtsgeleerde ftudie, als op den geest dezer g e heele Verhandeling, nog wel iets zou te zeggen vallen;
doch ons bellek gedoogt niet, dat wij hier in bijzonderheden komen. Wij raden ondertusfchen de lezing van dit
ongetwijfeld belangrijk Stuk ten hoogfle aan. Naar ons
inBKIfc. zou men misfchien door de vergelijking van dit
SlgiSjhet de Redevoering van den Hoogleeraar V A N R H E NEtfR, na welker uitgave wij zeer verlangen, al vrij na bij
de waarheid komen. — Het tweede Stuk in deze Afdeeling is een verhaal omtrent zekeren J O H A N N S C H N E I D E R ,
moordenaar zijner vrouw, naar het Hoogduitsch van
F E Ü E R B A C I I ; doch dit is ons niet zeer belangrijk voorgekomen.
In' de tweede Afdeeling i tot opgave en beoordeelirig
van Akademifche Verhandelingen uit de onderfcheidene
Vaderlandfche Regtsfcholen beftemd, wordt ook hier w e der voor ditmaal niets gevonden.
rDe derde Afdeeling, tot opgave en beoordeeling Vart
Boeken gefchikt, bevat vier Recenfien: i. van des Hee-'
ren M E I J E R ' S Verhandeling over de natuur der Rente, bij
de Akadeffiie van Gard a Nismes bekroond; 2. van Prof.
P A E H L I G ' s Verdediging zijner Inwijdings-redevoering tegen
1

eene Recenfie van" die Redevoering in den
L 3

Schouwburg;
3. van
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3* van F . L . V A N S O N S B E E C K ' S Akadenlifche Verhando
ling over de L. 10 D. de Jufiitia et Jureen
vooral over
dat gedeelte dier wét, waar de drie zoogenoemdepraecepti juris voorkomen; en eindelijk 4. van de Registers op
het' Crimineel Wetboek , door dcHeeren V A N , D E R A A
en V A N D E R L I N D E N uitgegeven. — Ook hierkon misfehien op het - een en' ander wel iets aangemerkt worden;
doch — wij zijn geene R E C E N S E N T E N D E R R E C E N S E N TEN.

In de vierde Afdeeling, voor Levensberigten gefchikt,
vinden wijï het Leven van H Ö P F N E R , uithet Hoogduitsch
van H» p. W E N C K , , door Mr. T H . V A N S W Ï N D E R E N . Hetzelve is, wij bekennen het, belangrijk; doch ondanks de
verontfchiildiging in de Voorrede bl. III. komt-het ons te
uitgebreid voor. De onbedachte uitval van een' Recenfent, tegen dien verdienftelijken Man zou toch wel buitendien bij deski;u ligen zoo zwaar niet gewogen hebben. Er
zijn fommige zaken, die men met een medelijdend fchouderophalen beter dan met eene lange wederlegging beantwoordt.
De vijfde Afdeeling, eindelijk, aan Akademifche en andere regtsgeleerde berigten toegewijd , bevat inderdaad
veel. belangrijks* Men vindt hier namelijk, 1. eene lijst
der Vaderlandfche Akademien en Gymnafien > met de aldaar
thans fungerende Hoogleeraars in de regtsgeleerdheid en
derzelver Schriften; 2. eene lijst der Hoogleeraars in de
Regtsgeleerdheid j die voormaals op de refpeétive Afcasternien gefungeerd hebben; 3. eene herhaling der Utrëehtfche prijsvraag over het gebruik van het Romeinsch jftgt;
én eindelijk 4. eene opgave van het getal der Studenten
te Groningen., Het laatfte berigt hadden wij liever niet
gezien; ook zien wij deszelfs verband met dit Tijdfchrift $
misfehien alleen met uitzondering der regtsgeleerde Studenten, niet door; doch hartelijk danken wij den Hoog-*
leeraar voor de twee eerfte Stukken in dieze Afdeeling,
welke voortreffelijke bijdragen zijn tot de letterkundige gefchiedenis des Regts in ons Vaderland; terwijl wij hartelijk wenfehen, dat de verdienftelijke Verzamelaar'flagehmoge in zijnen wensch ter bekoming vari Levensberigten on.
jer Vaderlandfche Regtsgtleerden.
f

Es-

J . D. M E IJ E R » ÏSSAI.

Esfai, qui a Témportê le prix au concours, ou'vert par
1'Academie du Gard h Nismes,

fur cette question: <-de-

terminer le principe fundamental de flntérét,
les caufes
accidentelles de fes variations, et fes rapports avec la Morale,
&c.

(Dat is:)
Proeve , welke den prijs heeft behaald hij de Akademie
van Gard a Nismes, over de vraag-: welke het grondheginfel van de Rente, welke de toevallige oorzaken van
•hare veranderingen , en welke hare betrekking tot de
redelijkheid
zij; door Mr. j . D . MEIJER. , Lid van hefi
Koninklijk
Inflituut

Immerzeel em Comp. 1809. Zn gr* Svo.

D

e Schrijver dezes in fchoon Fransch gefchrevene en
aan den Koning van Holland opgedragene Verhandeling is onzen Landgenooten reeds met roem, door zijne insgelijks bekroonde Verhandeling over de zedelijke waardering der Straffen , bekend. Ook dit Stuit kan niet anders
dan zijnen reeds gevestigden roem vermeerderen. Ook
maakten wij ons reeds gereed tot een breedvoeriger verflag
van hetzelve , toen ons de beoordeeling van dit Stuk
door Mr. O . H . F. in het Regtsgeleerd

Magazijn

,

•2de Stuk, in _ handen kwam.
Wij lazen dezelve;
doch deze lezing deed ons tevens van beiluit veranderen. De beoordeeling toch, vau dien Heer is in onze oogdn zoo volledig en zoo uitgewerkt, zij komt
zoo volkomen overeen met ons oordeel over het voor ons
liggend Stuk, dat wij, iets willende zeggen, niets anders zouden kunnen doen, dan herhalen; en hiertoe heb*
ben. wij even weinig lust, als wij gelooven, dat wij er
onze Lezers mede dienen zouden. Geheel ftil te zwijgen,
verbood ons echter de fchoonheid en belangrijkheid des
Werks, zoo wel als de aard van dit Tijdfchrift; -en zoo
moge dan deze aanprijzende aankondiging, met verwjjzing
tot de fchrandere beoordeeling van den Heer F. in het genoemde • Magazijn, de plaats vervangen van liet breeder
verflag, hetwelk wij reeds ontworpen haddQu.
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Reis van G. A . OMVIP.R , door het Turkfche Rijk,, Egypte
en Perzi'e.
Uit-het Eransch.
Met Platen: en Kaarten.
If e Deel.
Te Jmfierdam,
bij J * Allarti 1809., In
gr. 8m 393 Bl.

zeggen, dat Reïsbefchrijvingen tot de
V
fchiedenis en niet tot de Romans behooren, en diens
voorbeeld, • dat, de ernfligfte onderwerpen", dé belangrijkfté,
OLNEY'S

Ge-

Jïafporingen alle foorten van Lezers kunnen innemen ?en
meer behagen, dan de bloemrijke Irjil v de verdichte bij•voegfelen eii.de 0verdrevene of valfche befchrijvingen van
tie meeste Reizigers, maakten eenen .diepen indruk op
den Heere OLIVIER, bi) hét vervaardigen dezer Rèize.
Diensvolgei]s heeft .hij zich onthouden Van alle zonderlinge voorvallen, alle vrolijke berigten, meer gefchikt oiri
«evermaken dan om.tê Jeerën- , e n zich niet willen bedienen van die fchitterende kleuren., welke een oogenblik
kunnen misleiden, maar welker uitwerking zeer kortflondig; en. voorbijgaande is. — Aan opgemelden grondregel
houdt zich deze Reisbefchrijvër, en'wijst zulks genoegzaam aan, voor welke Lezers hij de pen voerde; en zal
niemand yan dien weetgierigen {tempel zijn Werk zonder
Voldoening of zonder vrucht doorbladeren. ,
.De Reis is oorfpronkelijfc eene Ontdekkingsreis, om,
volgens het voordel des Provifioneelen Uitvoerenden Bewinds in -Frankrijk,
eene Reis te doen door het Otho•manifche Gebied-, Egypte en Perzie, ten einde voor den
Koophandel, den Landbouw, de Natuurlijke Historie.*
de Algemeene .Natuurkunde, de Aardrijkskunde, de Geneeskunde , en zelfs voor de Franfche Staatkundige betrekkingen, waarnemingen te doen'in die belangrijke Gewesten , geenszins, of althans niet dan gedeeltelijk, uit
liet ware oogpunt' befchouwd. Het gemelde Proviiloneele
Uitvoerende Bewind droeg in den jare 1792 dezen last
op aan den Schrijver en diens Reisgenoot, den Burger
'BRUGÜIERE , die hem op reis door den. dood ontrukt
werd. Vertragingen van velerlei aard deden het tot Grasmaand des jaars 1793 verwijlen, eer zij deze Reis aanvingen en naar de Levant Mcvcndai.:

,

., :

,--

In de Voorrede geeft de Heer OLIVIER een kort en keurig verflag van de gezigtpunten, uit welkè'hij de doorreisde Landen befchouwde. Ware dit ter ovememinge
niet
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piet, te-;lang, wij plaatften.het gewis, als behelzende de
hoofdfom; der: geinaakte-waarnemingen. Wij fchrijven af*
wat hij: zegt van Konfiantinopel, als, behalve het Reisverhaal, den: geheelen inhoud dezes Deels uitmakende. —
Konfiantinopel boezemt-in zbo-velerlei opzigten belang
i n , dat ik geoordeeld heb,, deze Hoofdftad van het Othomanifche Rijk niet te. moeten verlaten, zonder tex loops
de zeden van een zonderling Volk , dat oorfpronkelijk
niet dan eenfe groote geestelijke en krijgsmaatfchappij
fchijnt geweest te zijn, te fchetfen, eenigen van deszelfs
gebruiken te doen kennen, •eenen blik op deszelfs befluur
te vestigen, en'te doen.opmerken, dat het Despotisme,
zoo verfchrikkelijk vqqr^de, fehatpligtige onderdanen, ten
aanzien van de Turken'zekere bepalingen in' het do»
houdt,, van welke het gevaarlijk zou zijn zich te verwijderen * Zijn de Sultan en Ambtenaren met een groot gezag
en eene grootemagt bekleed, het volk is fteeds teuopftand
gereed, zoodra genen daarvan misbruik maken."
Kort is het reisverhaal tot de komst te Konfiantinopel.
Schoon de Heer O L I V I E R volgens zijn plan en fchrijfwijzezich niet toelegge om te fchilderen, kon hij, de Hoofdftad des Turkfchen Rijks hefeliouwende, niet nalaten, deze
fchets te geven: „ Het is moeijelijk, de verfchillende
gewaarwordingen uit te drukken, welke de reiziger op
het gezigt dezer groote.-ftad en derzelver inwoners gevoelt. Hare verhevene ligging, de fchakering der hoornen de gebouwen, de' ronde torens, die zij aan het
oog vertoont, het inkomen van den Bosphorus, de haverï
ö

en de voorlieden van Galat'a,

van Pera,

van

St.-JXmi*

tri; Scutari en de groenende heuvels op den achtergrond*
de Propontis en derzelver Eilanden ; verder de 'met
fnèeuw bedekte Olympus , overal de verfchillende en
vruchtbare velden van Azie

en Europa , — dit geheel

levert eene verfcheidenheid van tafereelen op, die te gelijk de verrukking en verbazing gaande maken. Men
kan zkh niet verzadigen in het bewonderen der natuurlijke-fchoohheid des omtrcks van: Konfiantinopel, en even opmerkenswaardig is de gelukkige ligging dezer groote ftad *
welker verzorging zoo geregeld, welker verdediging zoo
gemakkelijk,, welker haven zoo veilig, zoo gefchikt en'
zoo uit-geftrekt is.-"- I11 een voor de Franfchen ongelukkig tijdsgewrichte bereikten onze Reizigers die Hoofdftad. Het karakter èsx. Muzelmannen , Grieken, Armeniërs en Joden, wordt befchreven.
L 5
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A. OLIVIER

Naardcmaal men in het geheele Qthomanifche Rijk geerie?
Geboorte- of Sterf-lijsten houdt, valt het onmogelijk, de
Volksmenigte' naauwkeurig te weten;' dan, uk het gebruik des meeïs-- in Konftantinoptl, meent onze Schrijver
te mogen opmakendat het getal der Inwoneren* ruira
r

vijfmaal honderd duizendbeloopt*

De. befchrijving desi Serails van den Grooten Heer, vart
de Gèfnedetien *• van dè Staatsjbnkers, Hoveniers, Stominert, Dwergen en Capidgis-, is'lezenswaardig. Van der
Tttitk«n
Zeeinagt: en den •toenmaligen Kapitein-Pacha
H U S S E I N "{prekende, vermeldt O L I V I E R , hoe deze, in het
Serail opgevoed y van zijne vroege kindschheid-af een böeaenHvriend'van S E M M III was,-en, ter belooninge Van
een' ontdekten toeleg op S E L I M ' S kven,vóór dat deze den
troon beklom ,. tot opperhoofd-der Zeemagt vervolgens
aangefteld, en zonder kundigheden, zonder oefening, tot
het bekleeden van eéie der eerfte waardigheden in het
Keizerrijk geroepen werd. De wandeling in de ommeftreken van Pera, de togt
naar Scutari mz. geeft gelegenheid tot afwisfelende en
onderhoudende berigten. De godsdienftige plegtigheden
étvDerviches
, bekend onder den naam van Hurleuri
(Huilers), woonde onze Reiziger bij, en geeft van dit
bedrijf, eene hooge mate van geestelijke bedriegerij, waarmede men de dwaze en onkundige menigte weet te misleiden , eene treffende befchrijving.
Groote Staatsomwentelingen in Frankrijk doen de heftemming der Rejzigeren onzeker worden; doch, in afwachting van naderen last, belleden zij den tijd in het
beeoeken der-ommeftreken van Konftantinepei, Waarvan
het berigt vól is van velerlei keurige waarnemingen. Het
nachtverblijf bij een' Griekfchen Papa wordt zoodanig,
van wege de- aanvallen van vlooijen en weegluizen, befcfereven, dat een Hóllander tot geen prijs zich zulk een
nachtverblijf getroosten zou; met aanwijzing yan de bronnen dier onzindelijkheid.
•
•
Onae Reizigers bezochten vervolgens den Bosphorus met
de omliggende landftreken. T e Buyuk-déré op een feestdag gekomen, begaven zij zich tegen den avond naar
buiten, • en dus luidt de befchrijving van een' berlichten Plataan- of Ahorn-boom aldaar : ,, Zeven of
aeh-t" boömen, aan derzelver wortel aaneengehecht, verheffen hunne kruinen in een kring naar boven, terwijl zij
tusfchen • of in hun midden eene vrij aanzienlijke ruimte'
open:
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«penlaten. Vele Grieken en Armeniërs zaten onder de
fchaduw dezer boomen in het groen, en rookten hunne
pijp : op eenigen afftand zaten verfcheidene groepen van
Turkfche en Armenifche Vrouwen, door flufjers bedekt en
omringd door hare kinderen. Eenige rijk gekleede Griekinnen, meer of min fraai, trokken de aandacht van fommige Europeanen, welken de toevloed van volk derwaarts
gelokt had. Verfcheidene Turken zaten in het binnenfte
of midden dezer boomen, rookten mede hunne pijp, en
gebruikten hunne koffij, die een paar fchreden van daar
voor hen werd gereed gemaakt."
• Op dezer, uitnoodiging deel in 't rooken erf koffijdrinken genomen hebben
de, hadden zij eene gunftige gelegenheid om de voorgenomene waarnemingen op dezen Boom te doen, en geven
zij daarvan verflag. ,vDe Plataan- of Ahorn-boom heeft
aan zijnen voet dikwijls een* verbazenden omtrek, welks
middellijn twee- of driemaal die van denftamuitmaakt, ja
fomwijlen meer dan dertig voeten groot is, gehjkwijop
fommige plaatfen bevonden hébben. Meermalen gebeurt
het, dat, wanneer de boom door ouderdom fterft, er,
rondom den wortel, eenige fcheuten uitipruiten, die tot
even zoö vele nieuwe boomen opgroeijen; en dit is, on
getwijfeld, het geval met den Ahorn-boom te Bieyuk-

déré.

Wij bevonden inderdaad, dat de zeven of achtftamraen,
uit welke dezelve beftaat, een'gemeenfchappelijken oor
fprong fchenen te hebben, en alle aan derzelver voet of
wortel vereenigd waren."
Te dezer plaatfe deden zij meer plant-en andere na
tuurkundige waarnemingen. — De Heer O L I V I E R beklaagt
zich over de gebrekkigheid der Kaarten van de Zwarts
Zee, aan het Fanatisme en de onkunde der Turken toe te
fchrijven. Een Kapitein-Pacha, wegens het verbeteren
dier Kaarten aangefproken , gaf ten antwoord: „ Wij
„ varen reeds federt langen tijd op deze Zee, en hebben
„ niet noodig dezelve beter te kennen: alle uwe waarne„ mingen zouden nergens anders toe dienen, dan om
„onzen vijanden eene naauwkeuriger kennis van de
„ zelve te brengen."
Des Reizigers uitflap 'naar de Prinfen-Eilanden doet den
Lezer deelen in de vermaken, welke men daar aantreft.
:De Geneeskunde verfchafte den HeereoLrviER gelegen
heid om het inwendige van eene Turkfche Huishouding te
zien , eö met een waarnemend oog in Harems te mo
gen
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gen indringen; . cn hij ontdekte, onder vele andere bijzon»
derheden, hier vermeld , dat de Vrouwen, niettegenftaande de grendels, en oppasfers, evenwel middel weten te vin
den om.zich. over de dwingelandij der Mannen te wreken.
Bij; het vele*.,-dat over de Titrkfche Vrouwen.'gefchreven»
•is, zal men deze narigten niet, overtollig vinden. .Twee
HooiÜdeelen zijn; aan deze rijke ftoffe ingeruimd.
Verandering - van ftoife biedt ons een volgend Hoofd
ftuk, daar het eene wandeling naar de zoete wateren befchrijfty én den'wapenfchouw over een Tursch Leger. Te
kiezer gelegenheid treffen wij een breed berigt aan wegens
den oorfprong van den Opftand van P A S V A N - O G L O U en de
•Gebeurtenisfen , daartoe betrekkelijk , tot den tijd dier
waarnemingen.:
De Ligging.en Weersgefteldheid van Konfiantinopel ,
met verfcheidene bijzonderheden, de Huizen en Kleeding
betreffende, vermeldt een Hoofdftuk ; een ander is geheel
aan de befchouwing van de Pest gewijd, en verdient de
aandacht, bijzonder der Geneeskundigen.
',A
De Bedienaars en Uitleggers van den Godsdienst, Ulema's genaamd , bezitten groote voorregten en een' verbazenden invloed. Zij zijn Magiftraten en Wetgeleerden,
die men wel onderfcheiden moet van de Imam, die den
dienst in de Moskeeën waarnemen'. —Van de Geregtshoven in Turkije zal men zich een allerongimftigst denk
beeld moeten vormen.
Men moet bekennen , " merkt
onze Reiziger op, „ dat, hoe zeer de regtsgedingen hier
zeldzamer en min kostbaar zijn dan bij ons, hoe zeer de
riag, die een verfchil ziet geboren worden, dit, om zoo
te fpreken, ook weder beflist en afgedaan ziet, het regt
daarom- hier niet beter wordt uitgeoefend. Het te koopitellen.en verkoopeh van alle ambten heeft, ouder alle
ra'ngen en .bij. alle klasfen van ingezetenen in dit Keizerrijk,
eene begeerte naar winst, een zoodanig bederf en zoodani
ge verbastering ingevoerd, dat men zelfs de geringfte gunst,
de geringfte dienst niet dan door gefchenken kan verkrijgen.
Men,koopt de uitfpraak van den Regter en de verklaring
der getuigen, even gelijk men eene bediening koopt, even
gelijk men 'de gunst van een' man in hoogen rang koopt,
in geen Land op den ganfehen aardbodem zijn valfcbe ge
tuigen zoo algemeen en zoo weinig in verachting als in
Turkije,
én-men «ziet zeldzaam., dat een Cadi of een
Molla rnoeds genoeg bezit, om zich.tegej>deii wil van
eenen

t
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Êenen 'Pacha ó f <fe verzoeken Van één' aahzienlrjlcen te yer^tten, "endeng'dzaarn genöegis;, om hetjgond/, dat hem
door'de pleiters .wordt aangeboden,, te verachten."'
Het laatfte Hoofdftiik in' dit Boekdeel loopt over de
Pack&i en andere Krijgsw^ardigheden. ,De magt des Sultans in 'derzelver volle grootte befchreven hebbende, laat
O L I V I E R er op volgen.: '.„.Met dit alles .zou de Sultan
echter' onoverkomelijke zwarigheden ontmoeten, wanneer
hij-dé" grondwetten, iri hét böék van den Profeet vervat,'
ö f zelfs 'maar die, welke, door een onheugelijk''gebruik,'
bijna éven zeer als die geheiligd zijn ^ wilde aanroeren. —•
Wanneer, hij eerie of andere lüéuwe Delisting beveelt, gebruikt hu' altijd 4 e voöxzigtigfieidvan.hét.volk niet te zeer
te. bezwaren, wijl dit ftceds gereed is zijn ongenoegen
pp de duidelükfie wijze aan den dag te l e g g e n , oproer te,
yerwekken, het hoofd van den 'Groot - Vizier te eifchen>
den Sultan van den troon ;te ftooten, en zich aan allerlei
buitenfporigheden over te gev en. — Bij het benoemen"
der lieden van de wet eerbiedigt .hy gewoonlijk den rang
eri, de'jaren van dienst, wijl hij het gevaair kent van het
aanzienlijke en geduchte Ligchaam' tier 'tllm.a*s te^ vertoor*
pen en tot opftand te brengen. — Eindelijk kan hij, geenen eènvoudigen, ambteloozen burger wettiglijk doch ombrengen, en-deszelfs goederen zich toeëigenen, zonder
een voorafgaand Regtsgeding en een vonnis van de lieden
der wet."
„..-••
i
r
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Eene Kaart van Griekenland,

den Archipel en een ge-

'deélte van Klein Azie verfiert dit Boekdeel, 'alsmede eene
yarr den Bosphorus van Thracie en de Afbeelding eener
'Turkfche

Begraafplaats.

;

'Met Beleg van Roebelle, of het Ongeluk en het Geweten.
Boor
Mevr. DE GENLIS. Vit het Fransch.
Ifte Deel'.
Ts Mid^
delburg , Lij H. A, Abrahams en J , Ooms. In gr.' 8r<H
ip6 Bl.
•";

oezeer wij den leeftijd der eerfte gevoeligheid, w«ari9
H
alles van Liefde droomt, reeds lange voorbij zijn, ea
ónze koelbloedigheid meer dan verzadigd is van
d'en'feiith
menteelen ftijl en beuzelpraat der meeste hedendaagfche Rot

pans, met ongemeene oplettendheid en verwonderlijken ijvoj
in onze moedertaal overgebragt , echter ontveinzen wij niug
te erkennen , dat wij met gr.etigaeid.dèze penn.evrucht va*
j ^ e n . " B * CENWÏ in handen ha»e*n,*-*aartóé'-'ènYWiicnTi*£
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de roem ,van haren naam verlokken k o n d e , en voegen, h « *
geen meer z e g t , met gelijke rondborftigheid hierbij. dae
wij in édn'en adem dit eerfte Deel doorgelezen, en als met
eenen jeugdigen lust verfilmden hebben . In den Opdragtsbrief geviel ons bij uitnemendheid het doel , dat zich de
vermaarde Sthrijffter vóorftelde met dit Werkje, én hetwelk
z i j , onzes oordeels, meesterlijk getroffen heeft. Ziet h i e r ,
wat o n s . M e v r . DE GENLIS wegens haaï ontwerp -mededeelt:
„ Men .heeft het:: Fanatisme', dat is een bnitenfporige en
bloe.ddorftige jjyer, veel meer door het Evangelie daa door
de enkele Wijsbegeerte veroordeeld ,,,gefchetst; men heef?
de grootheid ,van alle gevaarlijke hartstpgten gefcbilderd: wat
mij betreft,, ik heb in dit. w.erk.^ilfeii'fchjldereii de eenige
grootheid,: die 'geene vöör anderen o f Voor zichzelven fchar
delijke buftenfporigheden kan .voortbrengen; de eenige-,. die
altijd vergezeld gaat met' eene onveranderlijke gematigdheid
in beginfelen; de eenige, die zamen beftaan Iaat, 't g e n e ,
in alle, wederkeerig vernietigd w o r d t , de Zachtheid en
Óen , Ernst , de Geestdrift en • de R e d e , de hartstogtelijke Drift en de Standvastigheid.
Met één Woord,; ik
heb de grootheid der ware Godsvrucht willen fchetfen.
ïk
heb gelet óp de nuttigheid , die dezelve kan hebben voor
anderen en voor onszelven in alle de omftandigheden van
het leven eh. in dé grootfte onheilen; en het is alléén overeenkomftig deze befpiegeliug, dat ik het plan tot dezen R o Jnan -ontworpen heb. Dit plan vórderde noodzakelijk eene
volmaakte Heldin;
en, om haar zoodanig met waarheid en
waarfchijnlijkheid te fchetfen, onderftelde ik haar.nederig,
leerzaam en den raad van eenen deugdzamen Leidsman volgende. Immers het is onmogelijk, dat een jong M e n s c h ,
jioedanig zijne beginfelen en de zuiverheid van zijn hart
ook zijn m o g e n , zich altijd onberispelijk gedrage, wanneer
Zij te veel op hare eigene krachten fteunt en den raad.der
ervaring verwerpt."
K L A R A , een Meisje van zeventien J a r e n , opgevoed in een
Fransch Klooster, buiten het oog van haren, o f wezenlijken,
o f althans onderftelden, Vader MONTALBAN, die zich lange
ïn Duitschland ophield, is de Heldin der Gefchiedenis. Kinderen mogen niet meer verfchillen van hunne Ouders, dan
deze Dochter, die, bij' de meest bevallige gaven der Natuur, tevens de hoogfte voortreffelijkheden der R e d e en aanininnigfte zeden bezat, van haren norfchen en ingetogen V a d e r , van het monfter MONTALBAN.
Een jonge Weduwejnaar , de brave VALMORE , bemint haar hartelijk , en zij
fielt prijs op zijne hoogachting en liefde. Uit zijnen vorïgen
JScht was dezen een Zoontje overgebleven, de kleene JULIUS,
even zeer zijn lieveling als die van KLARA. Met overleg van
2ijne Zuster AMÉLIA, befluit V A L M O R E , hoezeer met achterIrU&W Wt'lStefitSA ieer'iimzieniyke.Dames, zijne h a n |
r
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f»'faït'"a*tt ifiet waardige voorwerp zijner genegenheid te
fchenken , en bij het hertrouwen ten behoeve van zijneo
Voorzoon afihndte doen van een voordeelig. Landgoed., anders ' en ook bij deszelfs dood aan hem vermaakt door zijne
overleden V r o u w e , de Moeder van JULIUS;: Niets fchïjnt
het geluk dezer Gelieven in den w e g te ïtean.' Ook MOJ<f ALBAN , door fpel en buitenfporigheden zeer diep in fchulden ftekeijde, en daarom verlangende dat KLARA groötere fchatten-lretr-ouwen mogt, dan..hij wist dat VALMORE buiten g e zegde Landgoed bezat, vond goed zijné ware oogmerken
lot uniting.van dit Huwelijk zorgvuldig^bedekt te.hóuden, ja
bewilligde (chijnbaar in deszelfs voltrekking', waartoe zicht
alles • voorbereidt.
. . . .
Hij' inmiddels op zekeren morgén' rerjjagt zijnde, bragt men
aan KLARA eene d o o s m e t een.. Höogduitsch opfchrift aan
featen Vader, docb. uk onkunde' der bedienden in die tale
aan haar ter hand gefield. Z i j , - niet ongewoon u k Duitschland juweelen eri kostbaarheden te -ontvangen.wan eenen onbekenden wéldoener, opende, in otwterftelling dat de-doos
voor liaar- -was., dadelijk d e z e l v e : dan met verbazing vindt
zij daarin niets, behalve eenen* blaauwën zijden neusdoek
met een rood borduurfel , een groot mes^ welks ebbenhóu-,
»en hecht in eenen hindenvoet eindigde, en eene'ladder van
touw. Het opfchrift naziende , belpeurriij: haren misflag,
poogt dien te heslen voor haren gramftorfgen'Vadër, en alles
gelijk zij het vond in te pakken in de doos^ terwijl VALMORE
haar onder deze bezigheid befpiedr, overrompelt, en zij in
hare verwarring op zijne fchertfende v r a g e : wat deedt gij
Man? het zonderlinge antwoord geeft: ik breidde;
hetgeen
den Minnaar, onkundig van d e geheele toedragt.der zake*
Cenigzins verwonderde.
M O R T A L B A N , aan wien de doos b e z o r g d - w e r d , vertrok
daarna voor weinige dagen naar
denzelfden dag naar Parijs, in welks naBijheid zijn Landgoed
gelegen was5 en ftond d e z e , na afdoening zijner z a k e n , des
:

anderendaags terug te

komen.

AMELIA en KLARA verbleven

dien nacht in het Kasteel, niet zonder eenige bekommering
voor ftroopers, die deze boschrijke oorden onveilig maakten,
*n ook geweld gepleegd hadden-aan een naburig huis in het
afzijn des meesters. KLARA ftond vroegtijdig o p , met oog»merk om JULIUS met eenige perzikken aangenaam te verrasf e n ; wanneer de grijze Vader ARSENE bij haar werd aangediend , welken z i j , gedurende zijn kort b e z o e k , uit de voh
^heid des harte deelgenoot maakt van hare uitzigten op dea
echt met VALMORE , en tevens van hare moederlfjke gevoelens voor deszelfs Voorzoon. Na het vertrek des eerwaard**
gen Grijsaards begeeft zich KLARA naar den t u i n , - « h t e r eene»

3ij¥ieugel vaafcetKastsei, waar jvuus-ziji* ve&Hjf had-msr
eene
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eene Gouvernante en ouden jichtigen knecht.- Heta.daar,."M%«f
vindende,-zettede zij de perzikken op de tafel jn het prieel,verfchool zich onder d e z e l v e , met ongeduld wachtende, dap
het kind, als naar gewoonte, hier ontbijten z o u d e , en zij in
deszelfs aangename verrasfmg deelen mogt. Intusfehen was,
jüi.ius reeds fpélende in den tuin, werwaarts hem de GOU-Ï
vernante, ter zake van eene geheime zamenkomst met eenen;
Minnaar, in den-vroegen morgen verbannen had, En nil
opent zich het afgrijsfelijk tooneel van KLARA's ramp! Deze,verfcholen onder het* tafelkleed, hoorde, na weinige minur
t e n , eenige voetftappeii het prieel naderen, en herkende met
verwondering de item van Karen Vader, dien zij op eenen
afftand van 18 mijlen meende verwijderd te zijn. Een ononder de tafel ; evenzeker
wel ftond zij gereed,: om onder dezelve van daan te k o m e n ,
toen zij.haren Vader eri den jongen JULIUS het prieeltje
hoorde intreden.
Ontfteld , verbaasd ,* bleef KLARA onbewegelijk en zweeg. -— „ M i j n G o d ! mijn Heer DE MONTALBAN — zeide JULIUS *— wat wilt gij dan met mij? . . . Gij
maakt mij. bang . . . Ik wil naar mijne goede . . . " Hier
zweeg de zachte item van JULIUS plotfeling . . . . oogenblikicelijfc gaf hij eenen half gefmoorden fchreeuw, en viel.
Men ligt het kLeed o p , zonder onder de tafel te z i e n ,
en werpt: fchielijk een bloedigen ponjaard onder dezelve op het kleed van KLARA. De ongelukkige valt in zwijm.
De Moordenaar , de affchuwelijke MONTALBAN , neemt
de vlugt.
Alles was van hem tot het plegen van het
gruwelftuk bevorens uitgevorscht, befpied, overlegd. Vermoedens van fchuld waren van hem ten verfte afgeweerd;,
de ladder, op den muur geworpen, fcheen deze gruweldaad
op onbekende roovers en geweldenaars te zullen overbrengen;
hoezeer jdie ladder, benevens het mes en den doek., bij derzelver ontdekking door VALMORE en deszelfs Zuster, den vloek
des moords op de ongelukkige KLARA laden moesten. Behalve
de infpraak van een rein g e w e t e n , bleef haar, wier deugd
niet van zich verkrijgen konde eenen Vader als fchuldig aan
te klagen, tot redding van hare eer of goeden naam, en ter
behoudenis van ziehzelve, o f vrijwaring tegen eenen fchandelijken d o o d , niets overig. Na de terugkomst van VALMORE,
die alles in de wreedfte ontfteltenis en verwarring te huis aantrof, vindt men haar bezwijmd onder de tafel, ruktzó van
uit hare fchuilplaats, en heeft z i j , in dezen kommervollen
joeftand, niets te zeggen tot hare verdediging. Zijne met z o o
veel reden verbolgen bedreigingen, om haar in de armen der
wrekende geregtigheid over te leveren;zijn uitroep: „ Monfler! gij zult onder de folteringen omkomen, en ik wil lev e n , om uwe ftraf te z i e n , " is het toppunt des, lijdens, welk
haar eene duistere.toekomst fehijdert. Alleen VALMORE ont-
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trok haar'aan de woede zijner boeren, die haar bij het overvoe
ren aan- het Geregt poogden te ontweldigen én te verfchéüren. In de hechtenis te Parijs is het de EerW. A R S E N E ,
die haar vertroost, bezoekt en fterkt; die ook de meeste
aanleiding krijgt, om niet de Dochter, maar den Vader,voor'
fchuldig aap de misdaad te houden. Bij het verhoor tegerf
m o n t a l b a n voor de Vierfchaar, herkent zij de bewijzen'van?
fchuld, bindt zich aan (tókte waarheid, ontkent alleen d é
daad; dan onthoudt zich haar kinderlijk g e v o e l , den booswicht
te bezwaren, in vyiens vertrek zij zelve bevorens de nood
lottige doos gebragt had. De Vierfchaar doemt haar; Hechts"
é é n , de o u d l e der Regters, fpreekt haar, wenscht in eene»
brief, dat z i j , door zich ziek te veinzen, hem tijd geven
moge om werkzaam te zijn te harer'behoudenis bij dén M i 
nister; dan KLARA blijft zich ten dood der onfchuld, hoe
z e e r , der fchande ,- voorbereiden, onder troostvollén fedewisfel met den grijzen en diepgetroffen Biechtvader A « s e m e , beklimt ten laatfte met dezen het fchavot, en ontvangt
het Koninklijk pardon, toen reeds het dreigend zwaard was
opgeheven. VALMORE , hoezeer zijn Vaderhart bloedde, en
k l a r a , die hij zich had voorgefteld te h u w e n , geenszins
kon-vrijpleiten; wilde echter haren dood n i e t ; had door ei
gen tusfchenfpraak bij den Kardinaal r i c h e l i e u (hier in het
voorbijgaan in zeer gunftig licht voorgefteld, o f verdedigd
tegen -misduiding van zijn gedrag als Staatsdienaar) genade
verworven, en dat zij in een klooster, dat der
Boetvaardige
Zusters, voor geheel haar leven gebannen wiérd. Ja, daar was
h e t , dat h i j , in zware ziekte ter nedergeftort, en ontheisterd in zijne verbeelding, die zich gaarne de ongelukkige
k l a r a als onfchuldig wilde voordellen,zich genoopt voelde,
haar een kostgeld toe te ftaan. In dit verblijf der fchuldigen en boetelingen wegens euveldaden, waar'henen ook de
Gouvernante van JULJU* verzonden w a s , had K L A R A , vooral
in den beginne, en wel van gedachte V r o u w e , zeer veel te
verduren, zag het kortftondig lijden des doods tegen dat van
een fchandelijk leven verwisfeld, en kwam haar wederom de
raad van Vader ARSENE, die haar bleef toefpreken, geleiden
en-troosten, uitnemend te ftade. Ook wanneer zij van de
onbekende weldadige hand zich meer afgezonderd bevond,
meerdere ruimte en verkwikkingen genieten'mogt, was het
haar eene zware proeve, in verachting en buiten de mogelijk
heid te leven van zich wegens den aangetegen gruwel te
kunnen zuiveren , met name bij v a l m o r e .
Alleen de
Godsdienst beantwoordde bij haar aan alles, en fchonk haar
voor eene duistere toekomst uitzigten op de zegepraal der
Deugd. iHij toch boezemt voor dit leven de onbegrensdfte
verwachtingen i n , en? leert gelijktijdig, die te kunnen ont
beren , of zonder wanhoop o f murmurering te verliezen.
Welk. door menfehen uitgedacht fteifel zou dezen veelver:
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jnogenden invloed op pnze gevoelens, pns gedrag ftf «te
jfe heflemraing hebben? In het geval van KLARA, die mem
onderftelt de heldin der menfchelijke wijsheid te zijn, ont-t
fjloot van het Godsdienftig geloof ,. zou hare gefchiedenis
reeds geëindigd zijn: een zelfmoord z o u hare veroordeeling
2ijn voorgekomen.
Wil men de Deugd afbeelden, worfte-.
l e n d e , met eene onwankelbare lijdzaamheid en* m o e d , tegen
<le. vreesielijkfte rampen , dan moet men eene' Christelijke
ïeldin verkiezen.
Onmogelijk is het ons, yan een aantal kleene bijzonderheden en menigerlei welgekozen E'pifodes, die de aandacht be^ig houden, het vernuft en de menschkunde,, zoo wel al»
de yoortreftelijke beginfelen, van Mevr. DB GENLIS aan den
dag l e g g e n , te gewagen. Wij hernemen den. d m d van het:
afgebroken uittrekfel.
VALMORE herftclde langzaam van zijne gevaarlijke ziekte
ilicht JULIUS een vereerend grafteeken , verbindt zich bij
deszelfs tombe tot de opvoeding van eenige ongelukkige wee-:
zen , blijft in ftillen weemoed immer gedompeld, en kan,,
hoezeer hij K^ARA to.t het noemen van haren naam toe verf o e i j e , niet af, zich meermalen aan haar. en zijne gezette
Jiefde te herinneren, welke hij thans vl.oek.en> m&et, als dereden van den dood zijns onfcbuldigen kinds.. . 'Niet minder blijft het aandenken aan h e m . mer eene wreede grievenis over de blaam, die op haar l i g t , de rampzalige KLARA
bij , die naauwelijks ?.an de eenzaamheid van het Klooster
eenigzins gewoon is geworden, of zij ziet boven h^ar hoofd
een nieuw en fchrikkelijk onweder zamenpakken.
Van uit dit verblijf der Boete kon niemand verlost worden , ten zij bloedverwanten zich der ongelukkigèn aantrokken , en., met aanbod van deze geheel haar leven inafzondering en onder toezigt te houden, bij den Minister
bevel tot vrijlating bewerken en erlangen motgren. MONTALBAN n u , immer ongerust dat KLARA hem verraden en vroeger
o f later beklappen mogt, vervoegt zich hierom ten H o v e ,
met oogmerk, o m , ha.ar ontflag verworven hebbende, in een
afgelegen oord zich fehuldig te maken aan eene nieuwe en
nog afgrijslijker'euveldaad, den moord zijner Dochter! D e z e , derhalve, door de Priorin van hare flaking verwittigd,,
en tevens verftaande , aan wien zij dezelve- verfchuldigd
•was, alsmede den fpoed, die. ter barer wegvoering gemaakt
w e r d , vat dadelijk de ergfte vermoedens: ep? tegen eene»
weldoener ,, dien zij met het hoogde regt; mistrouwde. Dan
wederom maakt zich Üare deugd het ftilzwijgen ten p l i g t ,
befloten hebbende liever van de hand eens. Vaders den doodfteek of het vergif te ontvangen, dan zelve hare betrekking
jegens dat monfter te vergeten.
Alleen febrijft zij een kort
briefje aan Vader ARSENS , met inroeping van ïijnen troost
e« jnelding, dat. zij naar het Kasteel van
aan de
r
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werd heengevoerd. GeUfkkig MONT A L B A N , ,zich thaus meester wanende van z$ne prooi, liet
Zich door zijne zaken weinige dagen nog te Parijs ophoud e n ; terwijltiaarentegen de Éerw. Grijsaard, niét onbekend
ïn die woeste oorden, dadelijk zich op w e g begaf, dè gierigheid des bewaarders van het Kasteel verfehalkte, ja niet
zonder 'gevaar .zijne .levens de ridderende KLARA van uit dat
moordhol verloste* W i j laten haar, met het einde van dit
tXeéi, in een achtbaar Gezin., welk wegens de uitmuntendheid aijner deugden met haren Geleider ARSENE voorlange
bevriend w a s , en alzoo gereed om. KLARA met opene armen
.op zijne voordrage te ontvangen en te herbergen in deszelfs
eenzaam Landverblijf nabij Roebelle.
Gaarne zoaden wij nog een woord zeggen wegens de uicfchijnende deugden des onverfaagden en geheel Christelijken
Vaders A R S E N E ; dè uitmuntende lesfen en voorbeelden, in
dit kleene Boekdeeltje voorkomende , dié vertrouwen op
Gods gOedertierene en waakzame voorzienigheid leeraren; de
lotgevallen des Gezins nabij de Zeeftad Roebelle,
waar zich
de beminnelijke KLARA onthield; hare ontmoetingen naar eh
van het Kasteel van Rosmal,
énz. Dan Wij móeten ons affeheid nemen van Mevr. DE GUNLIS, mét den w e n s c h , dat
d e efvaren Vertaler ons, naar zijn woord-, fpóedig het tweeMé en laatfte Deel zal leveren, hetwelk nader licht en réden

geven móet voor den Titel, zoo wel als de zegepraal dér
öSvigd behelzen.

Redevoering
van JAQUES KÜYPER 6ver de Teekefiknnst,
voorgedragen door j . L. J. LE F£VRB
de plegtige
Prijsiiitdéeling
der Stads Teeken - Akademie
van Amfterdam,
op den $den
van Wintermaand
1808,door IZAAK SCHMIBT. 7b
Amfterdam,
bij L , vaa'Hulst. 1809. Ih gr. Hvo.
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indelijk mogen wij ons verheugen in het bezit van hét
. Letter-gefchenk, het éénige, z o o w y meenen, ons do'«r
•wijlen de* verdienftëlijken KOYPER nagelaten. Het was door
hem zelf beftemd vóar.dê Prijs-uitdeelhfg der Stads TëëkenAkademie, waarvan hij Beftuurder was. Deszelfs voorlezing
gefchiedde nu door den Heer LE FÉVRIÊ. Het onderwerp betreft den aard, d e verwarttfehap en het vereetiigd doel van
wetenfehap én kunst, en de fchets Vftn het hoogfte beeld der
laatfte. Van eenen M a n , als KUYPER* geheel aan dë fchoone
lamst toegewijd, laat zich ook in de behandeling dezes öndervverp's niets anders verwachten, dan hetgeen tof een wél
gevormd en geoefend kunstvermogen behoort, w e l k , door
voöaff«*nde oefening gefcherpt , alsdan tot zichzelven
M 2
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k e e r t , eh* hét menschbeeld teekent. Zoo blijft dan ook dit
överblijffel van KUYPER'S geoefenden geest voor ons zeer
waardig ter zijner nagedachtenis.
Niet minder gepast is de voordragt van den Heer SCHMIDT
bij deze zelfde gelegenheid. Zijne taal is ongekunfield en
e e n v o u d i g ; doch de denkbeelden zijn daarom niet minder
waar en goed. Ook in zijnen mond heeft de loffpraak van
KUYPER. eene dubbelde waarde. De Aanfpraken, welke tot
zulk een feest behooren, hoe moeijelijk ook'om derzelver
menigvuldige herhalingen,hebben alhier eene bijzondere aanbeveling door den toon, die gansch en al het zuivere hart
des fprekers kenfchetst, aan de kunst geheiligd.

Ter

Gedachtenis
den

LOFS.

S

van JAN JACOB MODDERMAN , door zijne

THEODORUS

Vrien-

VAN SVV1NDEREN en BARTHOLD I1ENRIK L U -

Te Groningen,

hij J. Oomkens. 1809.

In gr 8j'O.

ehoon de Redevoering en het Dichtftuk., onder dezen titel in het licht verfchenen, niet algemeen verkrijgbaar en
alleen voor de Vrienden van den overledenen.MODDERMAN gedrukt zijn, kan echter Recenfent niet nalaten een kort vorflag van. dezelve mede te deelen, zoo wel om zijne hulde
aan de nagedachtenis van den verdienftelijken Jongeling te
b e w i j z e n , als om deszelfs jeugdige Vrienden, den Redenaar
en den Dichter, den verfchuldigden lof toe te brengen.
De Redevoering des Heeren VAN SWINDEREN is in eene buitengewone Vergadering van het Natuur- en Scheikundig Gejzelfcbap te Groningen, waarvan MODDERMAN gedurende zijn
•leven een werkzaam medelid w a s , op eene plegtige wijze
uitgefproken. —
Na eene korte inleiding vermeldt de R e denaar de opvoeding en het onderwijs door MODDERMAN genoten , zijne vroege vatbaarheid voor Rekenkunst en hierop
volgende vorderingen in Wis-Natuur-en Sterrekunde; voorts,
hóe hij op het Inftituut van Opvoeding des Heeren DE GRAV E , te Groningen, in oude en nieuwe talen en in verfcliillende wetenfehappen zich voorbereidde tot de Akademifche
lesfen, welke hij zoo wel van de Groninger als Utrechtfche
Hoogleeraars ontvangen heeft, die allen de loffelijkfte getuigenisfen", zoo wel omtrent zijnen ijver en vergevorderde
kennis in Wvjsgeerte , Wis- cn Stemkunde hebben afgel e g d , als met opzigt tot zijn voortreffelijk karakter èn zedelijlce hoedanigheden. Zijne Verhandeling: over-de
Kegelfneden doet zijnen naam met roem onder de Vadeiiandfche wiskundigen prijken.,. Zijne vorderingen in de Teeken- Baetfeeren Toonkunst worden ook in deze Redevoering niet vergeten. D e plaats, waar dezelve werd uitgefproken, zal oorzaak
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ï i j n , dat over de betrekkingen van MODDERMAN tot het Natuur- en Scheikundig Gezelfcliap breedvoerig gehandeld
wordt. — - De lof van zijn hart volgt op dien van zijnen
geest. Zijn vertrouwen op de Voorzienigheid in alle de wisfelvaïligh'eden des levens, zijn voorbeeldig gedrag, als Wijsgeer en als Christen, zijne liefde tot zijne Ouders, Broeders,
Zusters, Leermeesters en Vrienden, en zijne nederigheid bij
zoo uitftekende begaafdheden, worden te regt door den R e denaar geprezen. —
En deze Jongeling, zoo rijk naar zijn
verftand, zoo beminnenswaardig naar zijn hart, eindigde zijn
leven, toen hij naauwelijks drie-en-twintig jaren bereikt had»
——r Het habitum temporis hujus babe mogt het motto dezer Redevoering zijn. Eenvoudigheid en hartelijkheid, die
trouWe gezellinnen der welmeenendheid, heerfchen in toon
en uitdrukking. De ftijl is zuiver en vloeijend, zonder ongcpasten zwier en ijdelen woordenpraal.
Het Dichtftuk des Heeren LULOFS is fchoon en krachtig,
bevat keurige uitdrukkingen en treffende beelden. —
De
Lezer oordeele uit de volgende regels:
Gelijk een e i k , nog jeugdig, in het woud
Tn 't wolkfloers ï e é d s zijn kruin verfcholen houdt,
Zijn wortels diep in 'safgronds holen ftrekt,
En met zijn loof des wand'laars ooge trekt,
Dat fchaduw zoekt — doch eensklaps, als 't geblaas
Der ftormen huilt, des donders hol geraas ,
Dof romm'lend dreunt, en 't fchriklijkst blikfemvmir
Door 't luchtruim vlamt in 't middernachtelijk uur,
Ter aarde ftort, door ftorm en blikfemfchicht
Gekneusd, verzengd; — als 't purper morgenlicht
Het Oosten tooit en Phoebus ftralengloed
Den flonkerglans der fterren dooven d o e t ,
Ligt hij verplet met hangend loover neer
E n 's wandlaars oog vindt zijne fchaauw niet meer.
Zoo bloeide h i j , voor wien het fomber lied
Met doffen galm van mijne Cither vliet,
Zoo bloeide hij, e n , ach! zoo zonk hij neer!
Reeds prijkte fier de lauwerkrans der eer
Op zijne kruin; — reeds waatide 't Vaderland
Dat NIEUWLANDS geest en onbeperkt verftand,
Niet meer door 't licht der eeuwigheid beftraald,
In 't ftoflijk kleed op aard was neergedaald,
En dat die zon haar gouden flonkerglans
Weer fchitt'ren deed aan Hollands hemeltrans. ~—
1

Recenfent moedigt den Heer LULOFS aan om ijverig te*
Nederlandfchen zangberg op te ftreven, ten einde denzelven eenmaal ten fieraad te verftrekken. Doch hij onthoude
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zich van in eene gezochte herhaling van gelijkluidende klaH*
ken fmaak te vinden. De volgende verzen: «
En leeft en zweeft In de eeuw'gen zonneglans „

En plukt en rukt der zege palmen krans,
En [chipt en lept uit de onuitputbre brós,

En wringt en dringt ontgloeid door 't heiligst vuur,
Eti fcheurt en peurt,

enz.

deze verzen hebben Recenfent niet bevallen. — De Ouden,
die treffende Voorbeelden in het wezenlijk fchoóhè, vermeden zulke öpeenflapêling van eensluidende toonen, en eetsi
na het verval dét Dichtkunst kreeg deze wanfmaak de overhand, welke thans nog het verhemelte van fommigen onzer
Duitfche naburen kittelt. —— Dan, vè'i plura nitent, &c.
Dit kort vêfflag zij dan genoeg, om de nagedachtenis vaiï
MODDERMAN ook in dit Maandwerk te huldigen.'

Menfchen.

Uit de Papieren vun de bruine Soubife. Naar het

Hoogduitsch. Leeuwarden bi} de Wed. J . P.. de Boy.
T

In gr. 8vo. 309 BI.

menigmaal door den titel van een bóek bedrogen,
Zoomeenden
wij, dat ons dit niet meer gebeuren zou; wij

kochten feeds zincs lang geen werk meer, enkel op den titel: echter was het nu wederom, maar op- eene aangename
wijze, ons geval. Wij fchoven deze Papieren enkel op den
titel ter zijde; wat kon het zijn» dat men aan den man zocht
te helpen doot dit uithangbord ! maar daar wij eindelijk het
boek moesten inzien, vonden'wij ons, zeer tot ons genoegen,
bedrogen en verrast, en wij wenfcben , dat de Schrijver
en Vertaler nog- meer van deze foort, waar dan oök j zullen
opfporen, en dit mededeelen aan het publiek* Deftettöfdezer verhalen, «tóe dezelve denkelijk tot zijne uitfpafining vervaardigde, blijkt ons te zij» een man van fmaak en kunde,
een opmerkzaam en oordeelkundig waarnemer van het menfchelijk hart, een voortreffelijk fchilder van gevaüeri en karakters , en een vriend van menfchengeiuk en de deugd. De
Foorfpellmg is een uitmuntend! ftukje; het bevat de gefchiedenis van twee indedaad beminnelijke echtgenooten, gelukkig gehuwd, en voorzien: van een , naar hnnnen ftand ,
toereikend inkomen. Gelukkig bijaldien zij den vérftandigerf
raad van den waardigen broeder der vrouw laadden opgevolgd.
1
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tóïgd'. „ Ilij kende AUGUSTA. Zij was de d e u g d , de on„ fchuld z e l v e , maar tevens een onervaren en ligtgeloQvig
i, meisjee Hij kende, LINDHELM. Braaf was h i j , doch zwak',
„ ja dikwerf al te zwak. Hij^vreesde de befmettelijke. lucht
„ der Refidentie, de aanftekende zeden van het Hóf." Hoe
fiil en genaegelijk het huisgezin l e e f d e , hoe toevallig d e
echtgénooten in gezelfchappen .werden ingewikkeld, wat de
irave broeder voorzag en waarfchuwde, hoe het ook van het
«en tot het ander kwam; uïtfpanning en verftropijingj vertering
boven vermogen, al verder ëh vetder, deels uit.verkiezing,
deels omdat men niet terug:kon; hoe de beste voornemens
zoo toevallig vernietigd werden, en hoe het gevolg van dat alles
w a s , ellende en het algeheel verlies van het z o o Hgtzinnig
verfpeeld g e l u k ; dit alles vindt men hier overtuigend ea
treffend geteekend, en geheel het verhaal heeft zoodanig
eene heilzame ftrekking, dat wij het der lezing en berlea i n g , en het bedaard nadenken van alle jeugdige echtgénooten , op het ernftigst moeten aanprijzen.
Even z e e r , z o o niet fterker n o g , roerde o n s d e gefchieder
nis van JOHANNA VAN OSTHEIM. Een nederige en ftille geest,
die kostelijk is voor G o d , i s , naar de getuigenis van een?
Apostel, en naar het gevoel van iederen w i j z e n , toch we!
het beste fieraad der v r o u w ; en deze JOHANNA bezat dien in
«ene hooge mate.
Haar echtgenoot kende en waardeerde
haar, maar niet in hare volle waarde. LINA VAN LINDENHAUSEN , een voortreffelijk meisje , en begaafd met, meer
fchitterende talenten, had eigenlijk toch meer bekoorlijks
in zijn o o g . Met dat al en hij en LINA zijn deugdzaam. Eindelijk t o c h , toen hij zijne JOHANNA, door eene edelmoedige
«poffering buiten voorbeeld, verloren h a d , opdat bij zijne
XINA bezittan m o g t , toen hij haar daarop wedervond, achtta
en bewonderde hij haar niet alleen, maar beminde haar weldra met de vurigfte liefde; en toen zij hem kinderen fchonk,
verkreeg J » » A N » A ia de. ©&ge» v»n haren da»k-b«"e» -eee*„ genoot eene nieuwe waarde. D e moederlijke teederheid
en z o r g , waarmede z i j Hare dierbare panden opvoedde,
,', verheugden en verrukten hem. Nooit was LINA , zelfs
j , in hare fchitterëndfte oogenblikken, hem z o o voorgeko,', men, ais thans JOHANNA ,- wanneer zij een van hare- kinde„ ren aan de borst o f op den fchoot had.- Nooit hiadden
s r

„

GLEIM'S o f KLEIST'S gezangen van LINA'S lippen hem z o o

„
„
„
„
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betooverd, als de kleine ou-derwetfche deuntjes, waarmede JOHANNA hare kindertjes in fiaap zong. Eri toen vervolgens hunne kinderen 'grooter werden, zöodat zij mei
hare eigenlijke opvoeding een iegi.n kon maken, en h i |
z a g , hoe zij met eene milde hand hare deugden ki dJa
teedere harten zaaide; leerde Hij van haar, zonder het te
merkea, van lieverlede die fchoone kuast, H*j vtotèvtdef,

« even
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„ even als zij moeder w a s , en beiden waren het gelukkigftft
,, en beminnenswaardigfte paar op aarde."
' EuLALiA 'MEINAU is het derde verhaal. Droegen de vorigen
onze algeheeie goedkeuring w e g , dit laatfte verdient onze
bewondering. Bij dezen naam denkt men aanftonds aan KOT
ZEBUE's Menfchenhaat
en Berouw; en leest met deelneming
EÜLAUA'S vroegere gefchiedenis. Meesterlijk wordt hier het
karakter en de levensloop dezer belangrijke vrouw geteekend. Natuurlijk, voelt m e n , kon zij op zoodanig eene wij
ze worden, zoo als wij haar bij KOTZEBUE vinden. Dit ver
haal is vol leering en waarfchuwing, en het moet den Schrij
ver oneindig meerdere moeite gekost hebben dan een der
vorigen, daar het een door een ander gegeven karakter, en
wel een 20O"i'aadfelachtig karakter, zoo meesterlijk ontwik
kelt en tot iu zeer kleine bijzonderheden nafpoort.
„ Liefdeen liefde en liefde, jaar in jaar uit!" —Ja, Heer Recen
fent ! wiens Tijdfchrift wij ]uist hi handen krijgen, daar wij dit
blad voor de pers afgeven; en zoo zal het wel zijn, zoolang de
wereld in fta'nd blijft; en verdienftelijk indedaad is ieder Schrij
v e r , die* dezen zaligen hartstogt tot de grootfte en zuiverde
•wereldfche vreugde weet te leiden en te wijzigen. „ Onze
vernuften," zegt g i j , „ moeten wel zeer verliefd of zeer
„ arm zijn , daar zij eeuwig om dit eenige aspunt draai„ jen!" —
En echter, met uw verlof, dat vernuft moeE
wel blind zijn,, hetwelk niet doorziet, dat liefde en liefde en
liefde,
jaar in jaar uit, het eenige aspunt is,. waarom zich
huisfelijk geluk, en alzoo het diërbaarfte en zuiverfte genot
op aarde, wenden kan. — De Lezer verfchoone ons; maar
wij vonden den aangeftipten uitroep van onzen Collega, den
Recenfent
der Recenfent en , verbazend vreemd, bij de aan
kondiging van een w e r k , dat ook in zjjn oog 200 veel l o f
verdient.

Be

Handleiding tot het keren van '/ Clavecimbel- of Orgelfpel,. uitgegeven door j . HESS, Organist en Klokkenist te Gou
da, verkort en gemakkelijk gemaakt voor eerstheginnenden
,
door denzelfden Autheur,
te Gouda , lij W. Verblaaiwr.
In $to. i o Bl.
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eer dan de titel belooft; niet alleen verkorting, maar te
vens meerdere duidelijkheid; voorts eene nieuwe Plaat,
waarop tevens de Claviertoetfen met hunne Namen zijn afge
beeld , eH in het korte Voorberigt voor eerstbeginnenden eene
en andere goede les. De roem van dezen grijzen Muficus is te
wel gevestigd, dan dat dit zijn opftel meer dan eene enkel*
aankondiging zou behoeven»
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LETTER-OEFEMNGER
Bet'hog
Bewind der Godheid over het.geheele Memchdorn*
zoo wel als Over eiken ondeeligen ,'^in „het naauwfte ver*
. band met de volkomenfte Vrijheid des Menfche gebragi^
en naar bepaalde regels uit den Bijbei'en de Gefchiedenis
der Wereld verklaard. Door w. A .
VLOTEN.
Ijlen
Deels ijle en tde Stuk.
Te Amfterdam,
bij W. Brave»
1809.
In gr. 8vo. XLII 'en 524 bl. •
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ecenfent heeft altijd onder de hbogachters der Ware
verdienften van den Eerw. V A N V L O T E N behoord»
e n zeer dikwijls de Verdediging van' "*s Mans veelal miskende waarde op zich genomen. Maar hij kan 't niet ontVeirtzen, dat eenigen zijner vrienden en voorftartders,
Tooral in de laatfte jaren, en nog meer na zijnen dood»
t e verre gegaan zijn in het uittrompetten van zijnen lof»
•Dit gebrek is ook door ons opgemerkt in de onlangs hl
de Bibliotheek

van Theologifche Letterkunde

geplaatfte Le*

vensbefchrijving van den waardigen KÏan,' en nog meer ht
*t Voorberigt van het thans voorhanden zijnde Stuk. Zie
hier ons oordeel: V A N V L O T E N waj$ vefre boven de ge*
wone maat bedeeld met gezond verftand. Hij had het*
zelve, met vereischte infpanning, geoefend, veie kundig*"
'heden verzameld, en die alle , zoo" veel mogelijk, aange»
wend tot het regt verftand der HeS^è'Schrift, en wer
voornamelijk , om daarin, als bevattende de openbaring'
van Gods wil aan het menschdom, eerie doelmatige ftrekking , tot verkrijging van ware lev?néWljsheid, Waar te
nemen. Maar het fchijnt hem, vatt-'zijne eerfte Vorrning»
af, op de Utrechtfche Höogefchootj aan een regelmatig
en vast plan van werken ontbrókéfl te hebben. Dóór:
•zijnen natuurlijken aanleg tot vrijheid 'geneigd cn doorgaans fnel in het oordeelen, kon hij- zich niet wel aan'
bepaalde regels binden, noch eenigftêlfelaannemen, Waar*
van hij niet, bij elke nieuwe, df althans nieuw fchijnendé
•waarneming, en bij elke op nieuw invallende gedachte *
LETT.
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zou tnogen afgaan. Hoewel veel wetende, en ook dagelijks «ijne kennk ifcJg fteeds uitbreidende, kon hij zich
niet verledigen tot herhaald nadenken over eene en dezelfde zaak, veel ruin om die van alle kanten te bezien,
en, rot dat eindezet eenigen tijd bedaard bij te blijven
fiïlftaan; maar ging van het eene tot het andere met de
grootfte gemakkelijkheid over, zonder zich over den zamenliang zoo zeer te bekommeren , of liep zoo vlugtig
over de zamenvoeging henen, dat hij, nu deflotfomzijner denkbeelden en redeneringen aan anderen willende
mededeelen, of zelf tlaauwelijks meer wist, hoe hij er
toe gekomen was, of althans zich niet inftaatbevond,
en er ook niet veel moeite toe aanwendde, om den veel
pmvatt enden fchakei van alle daartoe leidende denkbeelden , met vereischte juistheid en helderheid, open te leggen. Hierbij kwam veelal te verre gaande ingenomenheid
met aangenomene begrippen, en wel voornamelijk dezulken , die hem oorfpronkelijk eigen fchenen te zrjn, en
hiermede gepaard gaande geringachting van anderen, zeer
weinigen uitgezonderd, en dat nog maar ten deele. Uit
deze waarneming meenen wij de voornaamfte gebreken van
's Mans fchriften,, waarover niet altijd ten onregte, dikwijls evenwel uit misverftand, of ook wel uit ergere beginfelen, onregtmatig geklaagd is, te kunnen verklaren.
Vele zijner misilagen in de verklaring der Heilige Schrift,
en bepaling van tgeen hij meende eigenlijke Bijbelleer
te zijn , dunkt ons hieruit te kunnen afgeleid worden
omdat het hem zog wel aan juiste en volledige kennis van
de eigenlijk gezegde Grammatikale uitlegging, als aan vaste en wel zamenhangende wijsgeerige gromdbeginfelen, en
daaruit wel afgeleide redeneerkunde, ontbrak. Van daar
ook ginds en elders, zoo veel duisterheid in de wijze van
voordragt; vooral hinderlijk voor zulke Lezers, die zich
vergenoegen, met flechts nu en dan zijne veel omvattende
fchriften, over: een meer of min bedenkelijk leerftuk, of
over deze of gent» moeijelijke plaats der Schrift, te raadplegen, desniettemin.ftraalt, in de meeste fchriften van V A N
V L O T E N , zoo veel gezond verftand, zoo veel fnedigheid en
fcherpzinnigheid en zoo wijduitgeftrekte en diepgaande kennis door, dat er deswege niet velen van zijne Landgenooten ,
in zijnen leeftijd $ tegen hem kunnen gefield worden. Zijn
Bijbelwerk bevat voer-hun, die er wel mede weten om te
gaan, in weerwil...van alle gebreken, een fchat van gegronde aanmerkingen en voortreffelijke ophelderingen, waarvan
;

:
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•Van,er vele elders te vergeefs zullen gezocht worden.
Ook in zijne Godgeleerde fchriften, en 't geen bepaaldelijk de beoefening der Godsdienstleer betreft, hoewel wij*
daarin vooral, dikwijls de verlangde helderheid en regelr
matigheid zien ontbreken, en niet zelden eene wondere
mengeling van vroegere denkbeelden met verre van,het
oude afwijkende begrippen aantreffen,,ontmoet men echter
vele hem alleen eigene, of door niemand in zoodanig licht
geplaatfte gewigtige gedachten, en allezins bruikbare wenken tot teregtwijzing, en verbetering:van 't meest aangenomen ftelfel , en om den geheelen inhoud der Heilige
Schrift, en al het daaruit aangeleerde en aangcuomene,
dagelijks iri oefening te brengen, en daardoor wijzer tti
beter te worden.
Wat nu, in het bijzonder, het boven aangekqndigdè
Werk betreft, hetgeen hoogst Waarfchijnüjk vier bekwame
Boekdeelen , in 8 Stukken, bevatten zal, de waardige
Schrijver had dezen zijnen laatften -arbeid in i8o<5 me*
warme geestdrift aangevangen, en fchijnt. daarmede zelf
zéér ingenomen geweest te zijn. Kort voor zijnen dood *
ook deze laatfte taak afgewerkt gekregen;.he,bbende, liet
hij het geheele Werk door twee zijner Vriendinnen; ^
tweemaal toe affchrijven, en, nadat hij vergeefs eene Inteekening beproefd had, om de drukkosten .goed te mav
ken, werd door eene derZelven de zorg voor druk en uitgave, in geval .zij den.Autheur overleven mogt, aangenomen, die dan ook vervolgens, bij zijnen b'efehreven laatften wil, niet alleen in' het. wettig bezit; van-de Kopij dezes Werks gefield, maaf'ook Eigenaresfe geworden is van
alle nog overige, onder hem berust hebbende Exemplaren
zijner Werken, gelijk ook van alle andere godsdienftige
opftellen en handfchtiften, die na zijrien .dood zouden gevonden worden. Aan Haar, en de huip van de andere
tweede Vriendin vari V A N V L O T E N , S.-G-.V. S. en A.
M. J. B . , hebben wij, dan ook de tegenwoordige uitgave
te danken.
" :.....
Het Werk bevat eene welgemeende poging, om het
moeijdijkfte vraagftukinrde- geheele redelijke wijsbegeerte
op te losfen. Dit vraagftuk komt hierop neder: „ Daar,,
volgens de Leer der .Goddelijke Openbaring, het hooge
opperbewind der Godheid, over alles, ook Rver. de zedelijke bedrijven der menfehen , gaat'; en,-van den anderen
kant, ieder mensch de vrije, en, zelf bepalende oorzaak zijner. bedrijvÊU k ; op welk..eene wijze kan men de.fchijnN a
ba:

;
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bare tegenftrijdigheid, hieruit ontftaande , volkomen uit
dèn weg ruimen, zoodat Goddelijke oppermagt en zede*
Rjke menfchelijke vrijheid in de minnelijkfte harmonie za*
menwerken •, om de eerfte hare heerlijke, weldadige doeleinden met het meiischdom te doen bereiken, niet alleen
zonder de laatfte eenigzins te krenken, maar zelfs, door
aan hare vrije werkingen ongevoelig en ongedwongen die
rigting" te geven, dat de oogmerken des Algoeden juist
daardoor, in, alk gevaHen, met zekerheid uitgewerkt worden; en men, bij' de uitkomst van alles, ja van elke bij*zondere gebeurtenis , zoo bij individuen als geheele maatfchappijen, kerkelijke en wereldlijke, zeggen moete: God
bleef Opperheer! de mensch bleef vrij! en de verwonderlijke zameuftemming dezer wederzijdfche werkingen, 'door
het oneindig Verftand bewerkt, ftelde eene uitkomst daar,
die, in het gegeven geval, de best mogelijke was, en
zeker allergefchiktst ter opvoering van het menschdoni
tot de volkomenheid." De wijze n u , waarop de Eerw.
Schrijver de oplosfmg van dit gewigtig problerna beproefd
heeft \ is geenszins eene nieuwe poging ^ om door afge»
irokkene, -wijsgeerige redeneringen dit raadfel te ontknooJSSn." In dezen doolhof heeft hij zich'niet willen wagen,:,
•maar ?zich llewr bediend van het veel zekerder geleide der
gefchiedenis-van het Menschdom. Hij doorliep, met den
Bijbel inde hand, de oude Gefchiedenis, vergeleek de
•verhalen der'gewijde Schrijveren met't geen andere Gefchiedboêken vermelden, raadpleegde de geheele Kerken Wereld-gefchiedenis, federt, den aanvang der Christelijke ' jaartellingè tot op onzen tijd, en poogde in, alle de
^ornaamfte lotgevallen, zoo der wereld, als van bijzondere perfonen, het gewenschte weldadig verband tusfchen
Gods regering en der menfchen vrijheid proef kundig aan
te wijzen. : •
r

Iri .dit eerfte Déél tracht hij eerst j in eene voorafgaande

Inleiding, dën'Waren oorfprong van het zedelijk bederf
aan te wijzen, als niet te zoeken in de onnoozelheid of
'zinnelijkheid def eerfte menfchen even weinig als d e
befebavmg nu de grond is van de zedelijke vorming des
menschdoms. Hier onderfcheidt zich V A N V L O T E N ten
fterkfte van'de'zoogenaamde Neölógen, door het bekende
oude verhaal, 'in het eerfte Boek van Mozes, voor ontwijfelbare gefchiedenis aan te nemen. En zoo gaat hrj
ook vervolgend te werk met de opheldering e» beoordee*
ling van den geheelen historifchen inhoud der Mozaifche
en
rr
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*n volgende Schriften, met dat bepaald oogmerk, hetw e l k hij zich in dit Werk had voorgefteld: waarin wij
Wel veel overeenfteroming met M I C H A C L I S , H E S S , N I E M È I J E R en anderen ,- maar desniettemin ook allerwegen
den zelfdenkenden M a n , die uit eigen oogen ziet, aantreffen. Dit eerfte Deel vervolgt den draad der gewijde
Gefchiedenis tot denv tijd van Samuel. Wij zien met
des te meer verlangen de volgende Deelen te gemoet,
omdat die o n s , volgens het gegeven uitzigt inliet Voorberigt,
Bader met de aangenomene grondbegrippen van den Schrijver zullen bekend maken ; en wel bijzonder die afzonderlijke Verhandeling, waarin de refultaten,
of hoofdgevolgen van al het beredeneerde, ter bereiking van -het
voorgeftelde doel, door hem zijn bijeenverzameld. Waarom deze hoognopdigé fleutel ons niet liever vooraf in handen gegeven? Hoe veel gemakkelijker zou zich alles laten
lezen en verftaan ? Wij willen intusfehen gaarne gelooven,
dat V A N V L O T E N da'arvoor zijne voor hem voldoende redenen gehad hebbe, en durven, zoo veel wij uit dit eerfte
Deel kunnen oordeelen, met ruimte zeggen, d a t , al ware het , dat ook in dit Werk de verlangde ontbinding
van den allermoeijeujkften knoop juist niet werd gevonden , nogtans door hetzelve eene belangrijke bijdrage tot het regt gebruik der Bijbelfche Gefchiedenis,
rijk in voortreffelijke gedachten en nuttige inzigten, in het
licht verfchijnt , die wij aan eiken Godsdienst- en Bijbelminnaar des te erriftiger aanprijzen , omdat dezelve ,
over 't geheel genomen, boven alle 's Mans overige
fchri&en, in klaarheid en bevattelijkheid uitmunt.

De Leer der Gereformeerde Kerk naar den leidraad van de
Heidelbergfche Catechismus verklaard en toegepast ter onderwijzing en ftichting van ongeleerden. Tfle Deel.
Te
Leeuwarden,
bij J . W . Brouwer. 1809. In gr. %vo.
XVI en 352 bl. '
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an denzelfden kundigen en boven velen zijner Ambtgenooten , in opgeklaarde begrippen omtrent de
Christelijke Godsdienstleer, uitmuntenden Schrijver, d i e ,
fèdert ettelijke jaren , onderfcheidene fchriften, over
Godgeleerde onderwerpen. zonder naam heeft laten in 't
N 3
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licht verfchijnen, ontvangen wij nu eene voor ongelesrden vervaardigde verklaring van den Heidelbergfchen Cate
chismus , die van alle andere tot hiertoe, in groote me
nigte , voorhanden zijnde uitleggingen van dit welbekende
leerboekje merkelijk verfchilt. De oordeelvellingen over
dezen arbeid zullen ongetwijfeld vrij wat uiteenloop'en.
Aan fommigen zal de Schrijver, in vele opzigten, nog al
te gehecht aan verouderde leerbegrippen toefchijnen, ter
wijl anderen zich in tegendeel aan verfcheidene in dit boek
voorkomende Hellingen zullen .ergeren ; en dat wel -te
meer, nademaal er desniettemin 't zegel van Kerkelijke
goedkeuring aan gehangen is. Wij voor ons zouden ons
niet gaarne tot keurmeesters van 's mans regtgeloovigheid
opwerpen. Grove afwijkingen, evenwel, hebben wij,
ZOG verre onze kennis te dien opzigte reikt, er niet in
kunnen ontdekken.
Men ziet echter, 't geheele werk
door, zoo verre dit boekdeel gaat, dezelfde vrije denk*
wijze, die andere fchriften, .welke van dezelfde hand afkomftig fcbijnen, kenfchetst, doorftralen. 't Moge aan
onkundige en bevooroordeelde voorftanders van den Cate
chismus niet bevallen, dat de Schrijver wel eens aanmer
kingen maakt over de wijze van uitdrukking, gegevene
bepalingen en bijgebragte bewijsredenen, die met de meer
gezuiverde Bijbelfche begrippen , welke , vooral in de
laatfte jaren , meer en meer bijval gevonden hebben,
móeijelijk te vereffeneii zijn , en dat hij niet zelden
daarvan geheelenal afgaat.
Zij , die de leer van de
leerwijze behoorlijk onderfcheiden, en zich geenszins
aan een menfcheiijk opftel, evenzeer als aan de onfeil
bare uitfpraken der Bijbelfchrijveren , verbonden reke
n e n , zullen met genoegen vernemen, dat de Schrijver
fommige, thans bij vele nadenkende Leeraars van 't Her
vormde Kerkgenoötfehap erkende, waarheden zoo vrijmoe
dig heeft durven zeggen , offehoon zij welligt zijne wij
ze van berispen en afkeuren van voorheen algemeen
aangenomene leerbegrippen niet zullen goedkeuren.
In
den ftijl en in de fchrijfwijze zal men ook wat moeten
overzien. De eerfte is verre af van zuiver van taalfouten
te zijn. Men ftoot meermalen aan onaangename herhalin
gen, en foms is de Schrijver met zichzelven in wederfpraak. Voor hun, die gaarne alles kort en krachtig uit
gedrukt zien, zal de hem eigene langwijligheid wel eens
vervelend zijn; maar voor de meeste ongeleerden, wier
onderrigting door deze Catechismus - verklaring bedoeld
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ï s , oordeelen wij deze wijze van fchrijven niet zoo geheel ongepast.
Dit eeffte Deel gaat alleen over de veertien eerfte Afdeelingenvan 't Heidelbergfche Onderwijsboek. Hier en daar
hebben wij ons verwonderd over de wijze van ontwikkeling
en verdediging van begrippen, die bij verlichte Godgeleerden reeds voorlang vrij wat tegenfpraak ontmoet hebben : b. v.- Tan t antwoord op de 5de vrage, Ik ben van
nature geneigd God en mijnen naasten te haten , en op de
8fte, Zijn wij alzoo verdorven, dat wij ganfchelijk onbehvaam zijn 'tot eenig goed en geneigd tot alk kwdad? Ja
wij, tenzij dan dat wij door den Geest Gods wedergeboren

worden; van 't oude verhaal omtrent de verleiding van
onze eerfte voorouders door den Satan, Zond. III; van de
leer omtrent de goddelijke ftraffen der zonden, als zich
ook , naar verdienfte , uitftrekkende tot de aangeborene
zonden, Zond. IV. Vrijere begrippen, evenwel, ontdekt men allerwegen : bij voorb. over 't misbruik
van de leer der onmagt , bl. 8a-88 ; over de ongefchikte orde van betoog van de noodzakelijkheid der
vereischte hoedanigheden in den Verlosfer, in de vijfde en zesde Afdeeling; over de onvoegzaamheid der ginds
en elders voarkomende denkbeelden van fchuldbetaJing,

vrij hoping

en genoegdoening ; over de wijze, op

welke, of wel de reden, waardoor J E Z U S Gods Zoon
i s ; over de vereehiging van de goddelijke en menfchelijke natuur in een en denzelfden perfoon; over de ongepastheid van verfcheidene redeneringen, in de elfde,
twaalfde en veertiende Afdeelingen, en vele andere onderwerpen.
Wij wenfchen hartelijk, dat de kundige Schrijver zijne voorgenome ne taak gelukkig zal voltooijen , en dat
ook dit gefchrift moge dienen , om vele nog niet genoeg gekende en tot godsdienftig gebruik aangewende
denkbeelden meer in omloop te brengen.
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REGENBOGEN

, Commentatio de Fruétibus &c. —

Dat i s : Verhandeling over het Nut en de Voordeelen,
die de Menfchelijkheid,
Vrijheid,
Koophandel,
Nijverheld, Konften en Wetenfchappen,
over geheel
Europa,
getrokken hebben uit den Heiligen Oorlog. Te Amfter-

dam,
XIV

bij P . den Hengst en Zoon. 1809. In gr. 8 w .
en 358 bl,
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at handeldrijvende Kooplieden wel eens zich te beklagen hebben wegens het uitblijven of te zoek geraken van belangrijke papieren naar Buitenlands verzonden, doet ons geen wonder, wanneer wij den fpoed en
de ilordïge onachtzaamheid, zoo niet ontrouw, nadenken , waarmede hier en ginds op de Postkantoren het werk
der fchifting , bezorging en voortfchikking van brieven
behandeld wordt. Maar een Geleerde , die zich deswege omtrent zijnen letterarbeid met regt te beklagen
heeft, is voorzeker iets ongemeens. Intusfehen nemen
wij hierom te meer deel in het ongeval, het handfehrift
van den Heere R E G E N B O G E N bejegend; en grieft het ons
ter zake van den roem der Vaderlandfche Geleerdheid,
dat dit zijn Werk over de Kruistogten,
door zulk eene
noodlottige ftremming in deszelfs afvaardiging naar Parijs,
aldaar bij het Inflituut tot bevordering van Gefchiedkunde
en ahude Letterkennis verhinderd werd om mede te dingen
naar den uitgeloofden Eereprijs.
Eenigzins vermeenen
wij nogtans den Hoogleeraar van onvoorzigtigheid te moeten befchuldigen, dat hij, het pakje rigtende aan eenen
Vriend te Parijs, om van dezen aan den Heer D A C I E R
bezorgd te worden, in ftede van eenen verzegelden om(lag
of" couvert aan den ongenoemden luidende, zich bediend
heeft van eenen biigèvoegden brief tot geleide op gezegd
pakket gebonden. Dit toch was de reden, dat, naar luid
der Voorrede , gezegde brief te Dordrecht losgeraakte
van den bundel , weinige dagen eerder dan deze werd afgevaardigd , en dat de laatfte, nu zonder eenige aanwijzing , of adres,

op de lage $walue aankomende, aldaar

bleef liggen , en geopend werd van den Postmeester,
Hoogst onaangenaam zeker was de aandoening van onzen Landgenoot, op het ingekomen berigt uit Parijs, dat
fcijne Verhandeling niet ontvarigen was, Het gevoel van
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zijne teloorgeftelde hoop en welligt geheel verloren arbeid
vergelijkt hij, eenigzins overdreven, of met eene Oosterfehe grootfpraak, bij de gewaarwording van Pieter den
Heremiet na het verflaan van deszelfs opgeraapte benden tot
den eerflen Kruistogt, of bij den rouw der Christenen na
hun verlies van het voormaals veroverd Heilige Land. Hoe
het zij, 's Mans ijver noopt hem dra , ter nafporing van
zijnen vermisten fchat, tot eenen lastigen Kruistogt, die
vruchteloos tot Antwerpen uitliep, waarna hij op zijne ge
lukkiger tehuisreize over Dordrecht , niet zonder dienst
vaardige medehulp des Heeren V A N P A P E N D R E C H T ,
Schout dier Stad, de papieren wedervond ter plaatfe en
in dien ftaat, als gezegd i s ; dan n u , helaas! te laat, 'om
van dezelve gebruik te maken voor het eerfte doel hunner
beftemming.
Toegevende aan 's Mans gevoeligheid over
zulk eene teloorftelling in het gewigtig bijkomend oog
merk van zijnen anders tijdig genoeg voltooiden letter
arbeid , onthouden wij ons van ftreng re oordeelen over den
opmerkelijken en warmen ftijl van zijn verhaal in de Voor
rede , bovenal fcherp in het gispen van het gedrag des Post
meesters op de lage Swalue,
daar hij te eenemaal zijne
eigene onvoorzigtigheid met ftilzwijgen voorbijgaat, welke
wij, zonder hierom het gedrag op de Postkantoren te willen
vergoelijken, als de ware oorzaak van de ramp hebben aangeteekend. Wij verblijden ons, integendeel, niet weinig, dat het
Huk van hem is wedergevonden, en, in de eigen taal, waarIn het was opgefteld, terdrukperfe overgegeven. J a , hoe
meer wij de waarde en innige verdienften van dit voor
treffelijk Werk nadenken, te meer vleijen wij o n s , dat de
Heer R E G E N B O G E N , wegens de verijdeling van zijne toe
vallig mislukte hope, vergoeding vinden zal in den lof,
dien wij hetzelve voorfpellen durven, en gaarne van on
zen kant toekennen.
Zoo merkwaardig een tijdvak de Kruistogten uitmaken
in de Kerk- en Wereld-gefchiedenis der Middeleeuwen,
zoo belangrijk is het onderzoek en een vergelijkende toets
wegens het heil en onheil , dat deze uitzinnige woede
van het bijgeloof, vervolgens door gierigheid en ftaatzucht
onderfteund en aangeblazen, op aarde gefticht heeft. On
zalig voorzeker waren de onmiddellijke gevolgen, en me
nigerlei Heep van jammer, welken deze gruwel der verwoes
ting baarde, die ftroomen menfchenbloeds vergoot, lan
den en fteden ontvolkte, uitputtede en vernielde, alomme
N 5
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de uiterfte verwarringen daarftelde, het fchrikkelijkst bijgeloof en uitbundigst gezag der Paufen begunftigde. Maar
het wijsgeerig oog ziet verder, o m , is het mogelijk, uit
den toenmaligen toeftand der tijden, en meer afgelegene ,
dan toch heilvolle veranderingen, in het lot van Europa
door gezegden ontzaggelijken lchok te wege gebragt, het
nuttig doel te ontwaren, waartoe de Goddelijke Voor
zienigheid zulk een ontzettend kwaad gehengde. Zij is
geregtvaardigd bij den Christen, en de fchaal zijns oor
deels Haat naar de andere zijde over, wanneer een blijk
baar gewigt van aangelegene duurzame uitkomften en blij
de ftandverwisfeling de meergedachte voorbijgaande nadeelen rijkelijk opweegt. Aan zoodanigen hoogstnuttigen toets
had reeds vóór jaren de fchrandere R O B E R T S O N , in diens
uitmuntende Voorrede voor zijnen Karei den Vden, zijne
welverfneden pen geheiligd, en voldongen, dat de Kruis
togten den eerften rang verdienen onder de middelen, die
tot de huidige befchaving van Europa hebben medege
werkt. Wij beroepen ons te meer op zijnen vermaarden
arbeid, in onze moedertaal overgebragt, ten einde wij
regt erlangen mogen, om ons verflag wegens dit Boek
deel van R E G E N B O G E N , in gelijken geest gefchreven, en
geheel aan dusdanig betoog toegewijd, te bekorten voor
onze Lezers, wien het geweigerd is hetzelve in të zien,
zoo lang het niet, gelijk wij met ernst verlangen, hun ten
behoeve vertolkt wordt. Immers de titel toont reeds de
breede leest, waarop dit Werk gefchoeid i s , dat gewis, in
het nafporen en openen van een aantal oude en echte bron
n e n , aan zijnen Opfteller ongemeenen arbeid kostede,
en zich door juiste rangfchikking van zaken, evenzeer
als fchranderheid en doorzigt van oordeel, ten meeste aan
prijst. Ter ftaving van dit ons gezegde, willen wij, bui
ten ftaat, wegens ons beftek, tot bijzonderheden af te
dalen, de lijst der Hoofddeelen, waarin zich de Verhan
deling fplitst, kortelijk doorloopen.
( H . I.) Beginnende met de onheilen, die Europa, bij
het uitblijven van den Heiligen Krijg, vermoedelijk zou
den getroffen hebben, wegens de toenmalige overmagt der
Sarraceenen, de verdeeldheid tusfehen de Rijken en Staten
van ons Werelddeel, en de flavernij, waarin het Leenroe
rig ftelfel de Volkeren gekluisterd hield; fchetst hy
(H. II ) vervolgens in het algemeen den invloed, welken
die Oorlog oefende ter befchaving van het verftand en' de
zeden der vadzige menfehen, welken hij moed en wakker
heid
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%eid inboezemde, en a l s ' t ware in werkzaamheid bragt.
( H . III.) Het boerfche en verdrukte Volk leerde zijne
waarde kennen , brak zijne flaaffche boei, herwon de
Vrijheid. (H. IV.) De magt des dwingelandifchen enwoesten, ja ook wellustigen of luijen Adels werd gefnuikt. Koningen , door hem gedwarsboomd, namen , vooral in Frankrijk ,
toe in gezag, tot heil hunner ingezetenen. (H. V , VI.)
Aldaar, gelijk mede in Duitschland, veroorzaakten ook
dè Kruistogten, dat velen, niet zonder begunftiging van
den Vorst of Keizer, zich van het land in de fteden nederzetteden , om veilig te zijn tegen de mishandeling
der Baronnen. Dus wies in dezelve het getal der Burgeren aan, en werden zij met regten en vrijdommen beïchonken , die grond lagen tot hare opkomst en bloei.
( H . VII.) In Lombardije onttrokken zich en ontworftelden
vooral de meest vermaarde Steden aan den Keizerlijken
fchepter, en het geweld van Slotvoogden , waartoe de
ftaatkunde der Paufen haar de hand bood; ( H . VIII.) en
Was het van hier, dat zich in Italië vele welvarende
Gemeenebesten vormden , ja ook de koophandel der
Steden, vooral deel hebbende in het verzorgen, toerusten en affchepen der Kruisvaarders, zich fnellijk uitbreidde.
( H . IX.) Trouwens over geheel Europa, en in menigerlei
z i n , begon de Zeevaardij en Handel te ontluiken met en
door middel van den Heiligen Oorlog. Hij maakte de
Westerfche Volkeren bekend met de pracht, levensgerijfelijkheden en weelde van Griekenland en het Oosten. Vooroordeelen , Zeerooverijen , en belemmeringen tegen het
doen van koopmanfchap, werden verbannen, te keer gegaan, of uit den weg geruimd; en de natuur der zaak zelve en de getuigenis der gefchiedboeken leeraart, dat de
Kruistogten, door hunnen verbazenden toeftel, en befchavhig der ruwe Natiën, tot den bloei des Handels alomme
hebben medegewerkt , met uitzondering van Engeland,
\velk in deze heervaarten of nietofminder-deelnam. (H. X . )
Vooral uit Griekenland en het Oostersch Keizerrijk, dat
voor het aanwasfend vermogen van Venetië en Rome in 't
einde moest onderdoen , ten laatfte onder de magt der
Sarraceenen bezweek, ontleende Italië zijnen bloei, bragt
in zijn midden deszelfs rijkdommen, konften en den fmaak
voor wetenfchappen over, en leerde hetzelve zijnen handel tot in de Indien uitftrekken. ( H . X I — X I I I . ) Ook waren het niet alleen die Oorlogen, welke tegen de ongeloo*
vigen in het H . Land gevoerd werden, die in hunne gevol-
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volgen Europa nut en voordeel aaribragten; maar de Kruistogten, met gelijk eene geestdrift ondernomen , om.de
vijanden van Jezus naam , de Sarraceenen, uit Portugal te
verdrijven, de Slavoniërs, een woest en ongeloovig volk
in het Noordelijk Duitschland, te verdelgen, en Pruisfen,
door middel der Teutonifche of Duitfche Tlidders, van
den Afgodendienst te zuiveren, hoe bloeddorftig en ver
nielend die Krijg gevoerd werd, hebben bij de uitkomst
den Handel veel voordeels aangebragt, dén Landbouw begunftigd , en de befchaving dier Landen uitnemend be
vorderd.
( H . XIV.) Na dit algemeen en zeer uitgebreid betoog,
treedt R E G E N B O G E N in het onderzoek van eenige bijzon
dere dienften en voordeden , die de Handel uit den H .
Krijg ontleend heeft: en ftaat hier op den voorgrond des
zelfs opgang onder de Christenen, door de herhaalde ver
volging, welke indien tijd de Joden van hun te lijden had
den ; en het uitvinden der Wisselbrieven, waartoe de nood ,
gelijk het fchijnt, deze mishandelde natie bragt. Voorts
toont hij aan, dat de Europeërs door de Kruistogten be
kend zijn geworden met de Zijdeteelt en Suiker; verders ,
dat deze Oorlogen, waaraan het gezag der Paufen alle begunftiging toebragt, inzonderheid' het geweld der Zeerooverij gefnuikt hebben; en eindelijk, dat toen het gebruik
des Zeilfteens van de Sarraceenen door de Europeërs is
overgenomen. (H. XV.) Bovendien fpoort R E G E N B O G E N
n a , welken bijzonderen aanwas konften en wetenfchappen
getrokken hebben uit deze geweldige en herhaalde Oorlo
gen , waaraan voor het minst op het laatst de Godsdienst
ten dekmantel diende: en meldt hij hier het gebruik der
Windmolens, de vorderingen der Geneeskonst, met name
der Scheikunde, en van andere takken der Wijsbegeerte,
bij de Arabieren beoefend. Ook voert hij als een bewijs
der vorderende befchaving van zeden aan, dat de Kerk
gebouwen vermenigvuldigd werden, ftrengere boetdoeningen, bewijs dragende van aanftootelijk bijgeloof, zijn afgej'chaft, ja ook de wreede Tournooi- of Ridder-fpelen ver
boden. Waarna hij nog onder bijzondere afdeelingen de
ontluiking fchetst der Schilder-, Beeldhouw- en Bouw
kunde , gelijk ook de beginfelen der Franfche en Duitfche
Dichtkonst; en eindelijk den aanvang der beoefening van
de Griekfche en Oosterfche Talen. (H. XVI.) Nog ftaat
hij ten ilotte ftil op de verbeteringen in den Landbouw en
Handwerken, ontftaan uit het ftichten en bevoorregten
van
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Van ccn aantal Kloosters, waarin zij beoefend o£aangemoedigd werden.
' •'.
Leed doet het ons, dat wij geene proeve van 's Mans zakelijken en doorgaans overtuigenden betoogtrant uit dit Werk
kunnen aanvoeren; wij hebben ons daartoe voorzeker te lang
voor ons beftek* opgehouden, om het gewigtige van deszelfs inhoud eenigzins voor onze Lezers open te leggen.
Aangenaam zal het ons zijn , wanneer eene Vertaling ,
door of onder toezigt van den Hoogleeraar vervaardigd,
ons hiertoe'eerlang gelegenheid aanbiede. Genoeg zij het,
wanneer wij nu zeggen, dat wij dit Stuk, tot eene Prijsverhandeling, ter beöordeeling voor Buitenlanders, in zijnen aanleg beftemd, als een fieraad befchouwen der Vaderlandfche Geleerdheid. Deszelfs taal heeft zich de Heer
R E G E N E O G E N niet te fchamen ; maar bovenal gevalt ons de
vrijheid van gevoelens en kracht van redekaveling, waarmede hij zijne zaak doorgaans bepleit. Over eene en andere
drukfeil, behalve die op eene bijgevoegde lijst geplaatst
zijn, willen wij hem * wegens . zijne afwezigheid van de
pers, geenszins befchuldigen. Gevoelig daarentegen, als
wij zijn, over het toeval, welk den geleerden Schrijver
verftoken heeft van zijne niet ongegronde hope om uitTieemfchen lauwer te behalen , wenfchen wij, „dat deze
teloorftelling hem vergoed worde door een allezins,.gunftig
onthaal van dezen waardigen arbeid onder z\jne Landgenooten, ja in den wijderen omvang der geleerde wereld
van geheel Europa.

Gedenkwaardigheden
ming

uit de Gefchiedenis

in de Zestiende Eeuw,

der

Kerkhervor-

door JOHAN G E Q R G M U L -

L E R , Hoogleeraar te; Schafhaufen.
In twee Deelen.
Ijle Deel.
Uit het Hoogduitsch vertaald, en mei Bi7voegfelen van den Vertaler vermeerderd.. Te Utrecht, bij

G . T . v a n Paddenburg en Zoon. 1809. In gr. Svo.
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p eenen tijd,dat een welmeenend'onderzoek van echt
Christendom den -godsdienffigen belijder' van Jezus
leer bezig houdt, ten einde zich zoo wel te hoeden voor
bijgeloof, als ongeloof, is elke bijdrage belangrijk, welke
ftrekken kan, om.de verbasteringen der godsdienstleer,
zoo in befpiegeling, als praktijk, kenbaar te maken: en
geen dienst kan hier gereedex, onpartijdiger^ en daardoor
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gewigtiger zijn, dan die der Kerkelijke Gefchiedenis. Zij
toch is h e t , welke niet de zaken in het afgetrokkene be
fchouwt , maar perfonen en zaken onder één oogpunt
brengt, dezelve naauwkeurig vergelijkt, het verband van
omftandigheden gadeflaat ; en alzoo tot een befluit voert,
waarop men zich veilig verlaten kan. En welk Christen,
hij zij dan Protestant of Catholiek, fielt niet bovenal be
lang in dat gedeelte, welk de Kerkhervorming der 16de
eeuw betreft, daar hetzelve ongemeen rijk is van onderfcheidene oogpunten, voorftellingen, ervaringen en uitzigten? Veelvuldig is de arbeid der Geleerden", die dit be
langrijke vak van verfchillende zijden hebben beoefend,
en onder, hen is Göttingen's Hoogleeraar , Dr. P L A N K ,
dermate beroemd wegens zijne uitvoerige en onpartijdige
gefchiedenis, dat dezelve inderdaad alles fchijnt te bevat
t e n , wat ter harer kennisfe noodig is. Dan, wie zegent
niet hartelijk den tegenwoordigen tijd dér verlichtinge,
welke aan'den eenen kant alle bronnen opfpoort, alle
fchuilhoeken doorzoekt, waar zich nog iet ouds vermoe
den laat, maar tevens, aan de andere zijde gereed i s , om
den onderzoekenden geest te fchragen, en uit den, hier
en daar verfpreiden en dikwerf aan zeer weinigen flechts
bekenden , voorraad mede..te deelen? Het is althans de
Heer M U L L E R , Schrijver van het alhier aangekondigde
werk, die niet-flechts de oudfte oorkonden over het werk
der hervormmge doorlas, maar tevens zich de gelegenheid
ten nutte maakte, o m , uit eene, thans- nog aanwezige,
Verzameling van Handfchriften te Schafhaufen, een. aantal
nogonbekënde bijzonderheden op~te delven, en door den
druk gemeen te maken. Hij gaf dezelve, in de laatstvorige jaren, ónder den algemeenen titel:
Religur'énvan
oudé tijden", zéden' en gevoelens,

iri 4 Deelen; en hef 3de

en 4de Deel, in den jare 1806 verfchenen, bevat de Ge
denkwaardigheden enz., waarvan wij nu eene breedere op
gave bedoelen.
Na eenige voorafgaande algemeene Aanmerkingen

over de

Gefchiedenis der. Hervorming, waarin de Schrijver de laat
fte als eene belangrijke omwenteling befchouwt, en te
vens zijn ontwerp voordraagt, niet om eene volkomene
gefchiedenis, maar alleen énkele karakteristieke

trekken te

leveren, die, behalve de reeds voorhanden zijnde gefchrif
ten , het oordeel des onderzoekers kunnen bepalen, door
loopt hij kórtelijk de Tijdperken

der Hervorming

van den

jare 1517 tot-1580, als een overzigt der gefchiedenis.
Daar-
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Daarim ontvouwt hij de algemeene Behoefte eener

Kerkver-

betering, op' grond d e r , veelal verdiende, verachting
Van den Geestelijken ftand, en der algemeen heerfchende
onkunde, bijgeloof en zedeloosheid, welke alle in zichzelve de zaden bevatteden eener geduchte verandering.
Thans volgt eene befchouwing der Grondflellingen van de
Leer der Protestanten , allezins merkwaardig door haren
inhoud. De Schrijver bewijst uitdrukkelijk, dat de hoofdgrond nederkomt op het'gezag der Heilige Schriftuur, en
süzoo op de vrijheid van Leeraren en Leeken, om haar te
lezen, hare leer te onderzoeken, en daaruit eenen regel
des gelbofs op te maken, onafhankelijk van eenig menfchelijk gebod, dan voor zoo ver dit met de Schriftuur zélve overeenftemt, en tot zekerheid en rust van het geweten dient. De Hervorming was alzoo geenszins een opzettelijk beraamd ontwerp van geestelijke of wereldlijke
ftaatkunde,'maar had alleenlijk ten doel de vrijheid des gewetens ; en hetgeen zij daarna'wrocht, ter beperkinge
van het gezag der Overheden, was meer een gevolg van
tijden en omftandigheden, en daarom ook'verfehillende ,
zoo ten aanzien der Kerke - ordeningen, als der Kerkelijke
Goederen. Dit alleen kan men als oogmerk aannemen,
dat van den Leeraarftand alles zoude verwijderd worden,
•wat denzelven in de vervulling zijner gewigtigé beroepspligtèn hinderlijk konde wezen.
:
Met de laatfte befchouwing gaat verder gepaard de overweging der Wijze van Kerkverbetering,
waarbij de Schrijver aantoont, dat de eerfte hervormers voornamelijk bedoelden, de Kerk in de Kerk te verbeteren, zonder inroeping der ftaatkundige magt ter hunner onderfteüninge;
doch dat alleen de tegenftand en onvoorziene onlusten de
laatfte daarin mengden, en zeer verfehillende verordeningen te weeg bragten, die welligt, indien zij flechts tijdig
en moedig waren daargefteld, eene algemeen-nuttige wijziging zouden verfchaft hebben.
Eindelijk, over de Middelen

ter bevordering

der Hervor-

ming {prekende, oordeelt hij dezelve gelegen in eene hervorming zelve des ftaatkundigen ftelfels, in de, uitvinding
der Boekdrukkunst, in de overzettingen des Bijbels in de
Landtalen, in een aantal van nieuwe gefchïiften, in de
betere inrigting der openbare Leerredenen, in de fchouwfpelen en volksliederen, in den moed van den Keurvorst van
de Palts, in de befluiteloosheid des Keizers, en eindelijk
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in de vereenigde gevoelens en pogingen van een aantaj
Staatsmannen en Geleerden, overal met roenj bekend.
Op deze befchouwingen laat de Schrijver volgen een
Aanhang fel van historifche. Nalezingen ter bevestiging en
opheldering van de verhandelde Hoofdzaken, waarin hij voor

eerst handelt over het Verval van den Godsdienst en der Ze~
den, en met getuigenisfen ftaaft hetgeen hij te voren over
de welverdiende verachting der Geestelijkheid had aange
merkt , als zijnde te dien tijde jammerlijk onkundig, diep
bijgeloovig en aan allerlei ongebondenheden overgegeven,
waaruit niets anders dan de heillooste gevolgen voor het
volks - onderwijs en den openbaren geest moesten voortvloeijen.
Even zoo fchandelijk was het gebruik, of liever mis
bruik, vaii den Aflaat, waaromtrent de Schrijver velerlei
bijzonderheden mededeelt.
Hierna volgt een kort verhaal wegens den Rijksdag van
3 5 3 0 , de voorlezing der Augsburgfche

Confesfie, ,en den

grooten indruk, daardoor veroorzaak?.
Voorts deelt de Schrijver, behalve de Getuigenisfen der
Waarheid , door F L A C I U S en W O L F gefchreven en reeds
in het 2de Deel zijner hiervoor genoemde Reliqui'én op
gegeven, alhier nog nadere berigten mede wegens eenige
iöorigelijke Gefchriften , die zeer juist dienen, om den
geest des toenmaligen tijds te kenmerken.
Merkwaardig zijn
even z o o , zijne berigten wegens
het Lot der Kerkelijke'Goederen,
zoo in het Kanton Zu
rich , als in Engeland onder Koning H E N D R I K VIII; de
verklaringen van L U T H E R zelf wegens zijne Vertaling des

Bijbels,

en de befchrijving van het aandeel, welk F R E te Gotha , gehad heeft in

D R I K M Y C O N I U S , Predikant
L U T H E R ' S hervorming.

Eindelijk wordt dit Deel befloten met eene uitvoerige
ontvouwing van een Woord, hetwelk F R A N S I , Koning van
Frankrijk,

van de gevolgen der Kerkhervorming

zou gezegd

hebben, als beftaande in het navolgende gezegde: „ Deze
, , nieuwigheid doelt op niets anders, dan op de omver„ werping der goddelijke en menfchelijke Monarchie." D e
Schrijver doorloopt hier den aard en de gevolgen der Hervorminge, en toont, ter nadere ftavinge van hetgeen hij te
voren over de wijze van Kerkverbetering had aangemerkt,
dat de oproeren en ftaatkundige onlusten, naderhand ge
boren , geenszins afftammen van de hervorming zelve, als
wel-
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We$$*fukenïïjk hét-- Vrije •-öadefsöefc-vaa g'ö'dsdknPuge zaken'b. trof, maar alleenlijk vail het -misbrttik'v dat dweeiptfrj'en- 'ftaatziiëhV'VMÏ'dat duidelijk ifitgedfcukte oogmerk
gemaakt hebben i,' Waartoe' velerlei: bpoödërheden -ük
Öiütschland's en Engeknd's ftaatkuridige gefchiedenis hem
de-gefëhiktfte gelegenheid aa'öbfedca-j'.Wsfeiftfecliij.-darl regtfc
ftrëekS het gevaar • ontkent, welk in de hervorming f.als
zöbdari-ig'é, Zöudéykufflien- gelegen'zijn', 'maaf'integendeel
'tert lgv6ert tot de geduchte les Tterueiwaringe , .dat het
iwöad, namelijk, op aarde -zoo uiterst na grenst aan liet
goeden ;
. 'Deró'is de korte inhoud van liet werk j d'at vöof mi
§gty eri-waaromtrent- wij-niet breedvoeriger kunnen zijri^
•zöh'def'hetzelve uk'te" fch'rijven.'•• 'DéS2elfs-'opgave moet
Onze Lezers ftelHg overtuigen van de'duizenderlei belangrijke bijzonderheden >,'- welke zij in hetzelve te regt moi
gèïï Verwachten. 'Inderdaad, heeft de Hoogl. M U L L E R *
reeds.'döor andere-gefchriften met roem bekend, zich zeef
verdiénftelijk gemaakt door de mededeelftig van zoo vele»
ïlukken, Uit oude Schrijvers, Staatsregisters-j Akten dec
Regering bijzondere Brieven eii Handfchrifteri , oht-j
leerid, welke eert nieuw licht verfpreidën • over dit zoo
merkwaardige tijdpunt van Kerk en Staat in de 16de eemvi
Wij verheugen ons allezins over deszelfs Verfchijuing, oofe
in hét Hollandsch „ en wènfchen dat dk.*üöek niet enkel
m'öge- befchouwd Worden uit het oogpont, alsof het al-*
leenlijk voor Godgeleerden ware gefchreven; maar.} integendeel , als eene uitmuntende bijdrage tot de Gefchiedenis , niet Hechts der Kerk alleen, iiiaar oök der Staatkunde en der Letteren, welke nog .te meer gewigts heeft .»
omdat de Schrijver zelf. de bronnen, opgeeft, waaruit hij
puttede, en alzoo de-waarheid zijner gezegden met allerlei getuigenisfeii (laaft; dragende dus dit werk, en bovenal de veelvuldige. aanteekehirigen óp hetzelve, alle kèn*
merken Van grondige geleerdheid, van oripartijdigeri lust
tot onderzoek,. en van den welmeenendllcii ijver voor de
waarheid, zonder onder'fcheid van perföneri »f partijen.
Ooit de Vertaling komt'.ons voor' in goede tianderi te zijft
geValleri. Slechts éene' énkele keer twijfelden Wij aan getrouwe uitdrukking. Dus b. V. vinden wij, aan het hoofd,
def derde Rubriek, • het woord Protestantismus door de
Leer dér Protestanten overgezet, en de Vertaler zegt iri
éeite Aanteekening, zulks duidelijkshalve gedaan te hebt e n . Van dat oordeel verfcbiUeii wij geheel* De HoogU
t É ï t » 18io, N O , 5*
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gebruikt dat woord als kenmerkende de zaak ia
baren ©orfproBg, als wanneer zich de eerfte jprotmeermde
hervormers op de vrijheid des gewetens beriepen, en dus
geenszins van latere Protestanten, die ook hunne vrijheid
aan Canons en Formulieren van Kerkvergaderingen hebt e n onderworpen; waaruit dus volgt, dat de uitdrukking
Iger der Protestanten veel te onbepaald en akop duister
ïs. Nog hadden wij gewenseht, dat de 'Vertaler vele zijner Aanmerkingen, onder den Tekst had weggelaten, daar
zij'dikwerf geheel-niet in verband ftaan met het onderwerp , zoo als op bladz. 3 3 6 , 3 3 7 , 351 •> 3 5 7 , vooral 'den
eitval tegen F R E D E R I K H. van pruifehen (JPruisfeii) op
bj. 3 5 9 , en tegen den Engelfehen Koning K A R E L Ü.. op
b l . 3 6 9 , alswexe alle berisping verdienen om derzelver onvoegzamen en oneerbiedigen toon , dien de oorfpronkelijke
Schrijver zoo zorgvuldig vermijdde, ..en nog bijzonderh,''
den uitval tegen de Remonftranten, op bl. 37a en 3 7 3 ,
die zeer onedelmoedig i s , en daarenboven nog ftrijdig met
de waarheid, omdat daarbij wederom wordt opgewarmd
d e , reeds duizendmaal wederlegde., be wering, alsof de
geloofsbelijdenis van E P I S C O P I U S ooit een rigtfnoer of formulier had kunnen zijn voor de ganfehe Broederfchap.
!Met zulke weinig afdoende, twistzuchtige en verkeerde
aanmerkingen wordt het werk van den Hoogl. M U L L E R
dadelijk ontfierd , welks voortzetting,. tot de 4 Deelen
t o e , wij anderzins met het wezenlijkst verlangen te gemoet zien.
MULLER

Tafereelen van Konfiantinopel', door F R I E D R I C H M U R H A R D .
Naar de nieuwe verbeterde Uitgave uit het Hoogduitself
vertaald door j . w. B U S S I N G H , Lid van het Koninklijk.
Inflituut,
enz. Ifle Deel.
Met Platen.
Te Amfter-

dam , bij J. Allart. 1809. In gr. 8vo. 307 Bl.

O

nlangs reisden wij, met den Franfchen Burger O L I V I E R , naar de Hoofdftad des Ottomannifchen
Rijks,
en namen er , in diens van allen bijfieraad vervreemde Befchrijving, met allen genoegen de voornaamfte bijzonderheden waar, welke zich aldaar opdoen (*). Thans zien
wij Tafereelen van die zelfde Stad opgehangen, — Taferee(*) Zie hier boven, bl. 1 6 4 .
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leri vari eeiieri Hoogduitfehen
Schilder. „Gewis moeten
Tafereelen zich anders voordoen, dan de Befchrijving van
eenen man, die verklaarde „ z i c h niet te-hebben Willeö
, , bedienen vart die fchitterende kleuren, welke een dogefli
, , blik kunnen misleiden , maar welker uitwerkfei zeer
„ kortftöndig eri voorbijgaande i s ; " en zouden:düs die
beide Werken, over dezelfde Stad lodpende, zich g e noegzaam onderfcheiden , uit hoofde Van:; den ' aanleg,
p a n dit onderfcheid is te grooter, daar de Tafereelen;
hier voor ons opgehangen, met het grootlle vuur en de
fterkfte verwen gefchilderd zijn.
Dezelfde voorwerpen vertoonen zich op verfchillende
tijden ongelijk; het is dus van aanbelang, te weten, wan*
neer deze Tafereelen gefchilderd zijn. Dit tijdfflerk onts
breekt. Alleen mogen wij uit eene aanteekening des Vertalers (bl. 82.) opmaken, dat dezelve niet van zeer late
jaarteekeninge zijn. Immers; bij het vermelden des Schrijvers wegens de gezindheid der Turken ten opzigte vari de
Engelfehen en Franfchen,
merkt deze o p : „ Het blijkt
, , duidelijk, dat N A P O L E O N de Groote, bij het vervaarj , digeri dezer Tafereelen, nog niet tót de waardigheid
, , van Keizer verheven was."
Wat hiervan z i j , de Schrijver, zijne gewaarwordingen bij zijne aankomst te Konfiantinopel befchrijvende4
zou zeer eigenaardig, aan het hoofd dezer eerfte Afdeeling , Verrukking
hebben kunnen zetten. . , , Wordt
men,'* vraagt M U R H A R D , „ door dit gezigt, irt de daad
zoo verbazend verrast, is het zoo treffend, grootsch en
majeflueus, dat de befchouwer moet wanhopen hetzelve,
over 't geheel genomen, immer naar deszelfs regte waarde
te kunnen affchilderen ?
Ja — ik beken het gaarne
zoo is het; nooit zal een mensch in ftaat zijn, het prachtige Amphitheater van den Thracifchen zeeboezem, zoo als.
hetzelve zich waarlijk vertoont, volkomen te kunnen befchrijveri. Altijd zal hij nog bijvoegfels leveren, zonder
dat hij het onmetelijk geheel voltooijen kan. . Duizend en
duizendmalen op nieuw in oogenfehouw genomen; ontwikkelt h e t ; tot in het oneindige, bij elke nieuwe befchouwing, onuitputtelijke nieuwe fchoonhedert; en de
ervarenfte Schilder zal eirideiijk te vergeefs zijn kunstvermogen aanwenden, óm zulk eerie onbefchrijflijke prac-ht
door zijne verwert ten toori te , fpreiden."
Hij 011derftaat het echter , eti vangt het aan op een' dag
j z o o fchoon als er ooit een in de Elyfefche velden zijn
O a
kan."
y
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kan." Hoe veel moet zulks niet toegebragt hebben, om
alle de voorwerpen te meer te doen uitkomen! — Hij
zegt, onder andere uitboezemingen van verrukking: „ E n
nu, mogt ik •'aanfchouwen, wat men voor het prachtigfte
en verhevenfte in de geheele werbld houdt; ik mogt dat
gezigt g e n i e t e n n a a r 't welk ik jaren lang zoo verlangend had uitgezien. Ik heb het meest majeftueuze toofteel aangeftaard/, dat immer een menfchenkind. in zijne
loopbaan óp aarde vergund is te befchouwen; nimmer te
voren heb ik zoo iets gezien, en nooit zal ik zulks wederzien, wanneer ik de kusten van Thraeien weder zal
Verlaten hebben. Dagen lang kon men daar vertoeven,
Qin met. volle .teugen onbefchrijflijke fchoonheden als't ware.an te- drinken,- maar onnoemelijk zijn hier. de.bekoorlijkheden, en de befchouwer wordt nimmer verzadigd,"
enz.
: ; '
De aard dézer Taferèelen ontvouwt de Vervaardiger.
„ I k zal,":,zegt hij. onder andere,;,, de eerfte indrukken,
welke de befchouwingen:op mijnen geest gemaakt hebben ,
opteekenen; maar. na .menigvuldig en naauwkeurig onderzoek zullen zij eerst den Lezer -worden medegedeeld. Ik
zal het ondernemen , Fragmenten van- het groot onbeperkt
Tafereel der Turkfche Hoofdftad" te ontwerpen. - Gereid gij'mij, .beminnelijke Leerdochter der Natuur, bevallige Kunst, opdat ik dé onbefchrijflijke; ichoojilteden van
den Thracifchen Bosphorus met echte verwen fchildcren
moge!" Een, weinig verder betuigt hij: ,, Indien men
fomtijds ondervinden mogt, dat verfcheidene partijen van
het tafereel in geheel andere kleuren uitkomen , dan in
andere gefchriften over dezen zelfden oord, dat hier en
daar het koloriet wat te fterk i s , en de afzonderlijke verwen niet genoeg inëenfnaelten, dat is mijne fchuld niet,
daar ik meen dat mijne eigene oogen nog zoo goed zijn,
dat ik niet noodig heb door den bril van het vooroordeel
te 'kijken; en, wordt men eens onvergenoegd op mij, men
neme dan maar de moeite, om flechts deze weinigbeteekenende en kunftelooze fchilderij iets hooger clan gewoonlijk te hangen,, zij zal toch altijd hare uitwerking doen. Ja
men mag dezelve dan zoo hoog hangen, dat geen bijziend
oog eener,- met vooroordeelen bezwangerde Dame, geen
lorignette van een' laatdunkenden Doctor dezelve bereiken kan. Ik ben onder befcherming van Merkuur in den
t o f van Girce , en fchildere flechts voor de zulken,
welke mij genegen zijn, terwijl ik mijne taferèelen naar de
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Natuur inrlgte. Welaan dan, men fchiete zijne piilen
©p mij af, ik ben buiten fchoots." — Hoe veel winds!
hoe veel zelfvertrouwen! dachten wij 'bij 'dit aflchrijven.
Die wind, dat zelf betrouwen blijft hera bij, en, ftraalt
door 'in-het geheele Tafereel van hem, die , als een
Schrijver zonder vooroordeelen optredende, terpenneIaat
uitvloeijen: „ Men 13a flechts de.Réisbefchrijvingen.van
Turkijen
en Konfiantinopel n a , overal vindt men,klagten
en vérwenfehingen, zelden iets anders, dan vrome wenfilien, en fpotterriijen met de zeden en Godsdienst der
Natie; en nergens eene .onpartijdige..beoordeeling v a n ' t
geen men gezien heeft,•••nergens eene naauwkeurige fchiftlng • tusfehen den fchijn en het wezen der zaak, nergens
eene verdraagzame oordeelvelling over. gewoonten en bedrijven."
'-' - •
•
••• •
•'• De aïgemeene fchets van Pera gaat gepaard met'zeldzame
ontmoetingen; die voortgezet worden in de befchrijving van
de'.Franfche Gevangenen in Pera en'derzelver ongelukkig
lót, waar wij iets over.den flag bij Aboük'.r,
over Sir
« I D N E Y S M I T H , en een onguiiftig oordeel over Lord E I G I N aantreffen.
Het bezoek met eenige Franfchen bij den
ttallaanfcken::Kok
-jAKOBA-is vol onderhoudende, fchoon
meestal kleine voorvallen. D e Karakterlchets der Inwoneren van Pera,

zoo Muzelmannen

als Eurepifche

en

Aztc

'tifche Natiën, is een tafereel, dat Ons over 't algemeen
wel bevallen heeft. Van Raguza en de Raguzanen treden
wij hier eene vrij uitvoerige melding aan, den Schrijver
door een' Raguzaner
medegedeeld.
De Duitfchers
befchreven hebbende, zegt hij van de Hollanders,
dat zij
meest met die niet onvoordeelig afgemaalde
Duitfchers
overeenftemmen. „ Zij houden zich ook nog veel aan
de gewoonten van hun Vaderland. Winzucht, echter,
.geeft hun iil hunnen handel en ondernemingen verre boven dc Duitfchers den voorrang; en men heeft met weinig voorbeelden, dat zij te dezer plaatfe een aanmerkelijk
.vermogen verkregen hebben. Maar hunne al te groote
•winzucht maakt ook niet zelden dat zij verliezen lijden,
wanneer zij zich een bijzonder groot voordeel beloofden.
Het is bekend', dat zij hunne fchepen doorgaans fterkcr
bevrachten dan eenige andere Natie, welke ter zee handel drijft; maar bij geene Natie is ook de lijst der verongelukte fchepen op de Middellandfche Zee, al het overige
gelijk gefteld, groooter dan bij dë Hollanders.'''' — Het
verwonderde ons, dit lezende, dat de Heer B U S S I N G H ,
O 3

die

aoa
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die hier én daar eene kleine aanteekeriirig maakt, er hief
geene geplaatst hebbe, om de aangetaste eer onzer Scheep*
vaart te handhaven; dewijl het eene bekende zaak i s , dat
in de Turkfche Havens de Hojlandfche Schepen altoos ter
inladinge den voorrang boven alle andere Zeevarende Narden gehad hebben. Waarlijk onze als zoo winzuchtig
befchrevene Natie droeg zorg voor gefchikte Schepen en
wel afgerigte Schippers en Scheepsvolk. De, Vertaler had
hier, even als bl. 150 in een ander geval, aan den voelj
der bladzijde wel mogen zetten: „ Men herinnere zich ,
dat de Schrijver een Duitfcher

is!"

De befchrijving van de zeden en levenswijze der Inwo-r
neren van Pera hééft ons over het geheel voldaan, WoeHngvol en op vele plaatfen zeer zwellende is de befchouwing
van Pera aan de westzijde. De Reiziger ttof hier eenen
aangenamen zpmerfchen dag Op het water; de zilveren
baren rolden zachtjes daar benen , en zij waren ras aan den
levendigen oever der gropte Hoofdftad aangeland. Onbefchrijflijk is het gezigt, .hetwelk hier aan alle kanten de
pogen boeit. Gaarne had hij in het midden van de haven, daar, alwaar de Zon zich met hare gouden ftralen
in de zilveren vlakte fpiegelt, en als 't ware milliarden
gouden vonken verfpreidt, uren lang willen vertoeven,
om het prachtige der beide oevers in de volkprnenfte
fchppnheid te befchouwen, en het bekoorlijke daarvan me^
volle teugen als in te drinken; maar te vergeefs zocht hij
den rpeijer van den Tfchaïk daartoe over te halen, - In
dezen verrukten toon gaat een verder overzigt langs de
Zeeëngte voort. De Reede Van Konftantinopel levert hem de
drukfte tponeelen, die voortgezet worden door 't gewoel
der menfchen in de ftraten dier Hoofdftad, „ waar geheele ftroomen van menfchen af en aan vloeijen, waar een
geraas alsof het dondert uit dikke zwarte wolken van volk
gehoord wordt. Het is alsof ik mij op een fchip bevinde,
hetwelk pp de op- en nedergaande golven nu eens regts,
$an links gefchokt wordt, en waarop men vol angst en
srees is voor den blikfem, waarmede de rnagtige hand yan
Jnpiter dreigt te treffen."
In dézen zelfden trant wordt voorgefteld het gewoel ift
de ftraten; en is ook de befchrijving van den Bafar en andere Tentppttftellingen van Koopwaren niet weinig gekunfteld. Dit zelfde Het zich, wachten bij den uitftap naajp
Scutari,

bjj het gezigt naar de kust van Europa en

Jzia

%

waai' hij vermoeid werd door het hefchouwen van zon
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vgk betooverende fchoonheden , welke,bij. poogt te teer
kenen.
Afwisfelend is een volgend Hoofdftuk, 't geeft eenei
treffende Ontmoeting tusfehen een' Arabier én Oóstenrijkfchen Officier, niet de oplosfmg van dit aandoenlijk'voorval, bet chrijft.
.
• De Vrijdag te Konfiantinopel,

Arabïfcfte pötfenmakers in

de Koffijhuizen, Menagerie van den Grooten Heer, enz.
enz. maken het laatfte gedeelte dezes Boekdeels uit. De aan*
hef van *t zelve zal onze aankondiging befluiten. „ Het
is Vrijdag, de gewone Sabbath der Turken.
Badende in
den zaligften wellust, hebben de rijkfté én vérmogendfte:
lieden, in de Hoofdftad, in derzelver prachtige Harems * in
de zachte' armen hunner geliefdfte, uitgeleZénftè fchóonêft,
den nacht doofgebragt; en niet minder te vrede hebben
ook dé minvermogende en arme-, in hunne hutten'van hout'
eri leem, de liefde gehuldigd. Dit toch gebiedt de Wet van
den Profeet. De purperen ftralen vari Aurora wekken een
ieder o p , óm van hunne Divans te verrijzen, zij mogen
dan met gouden of zilveren ftoffen, of met matten van ftroo
gedekt zijn; en op een' meer feestelijken en luiden toon,
dan. op de gewone werkdagen, laten zich, van alle de hoeken der Stad', de ftemmen der Muezems, van de Minarets der Dfchamiën, Moskeeën, en Kapellen, hooréri. Het
urir van het morgengebed is daar, en de oneindige almagtige Regeerder van alles, wat wezen en aanzijn heé't,
moet reeds in die oogenblikkeu gehuldigd en aangebeden
worden, waarin de eerfte gloed van het vrolijke morgenlicht zich aan den blaauwen zuiveren hemel vertoont, en
een nieuw verfrischt leven aan al het gefchapene mededeelt. '
- De Vertaler betuigt, zoo veel mogelijk, in den geest
van den Schrijver zich ingedrongen, en geene flaaffcue
woordelijke, maar eene ongedwöngené' vrije Vertaling aau
zijne Landgenooten geleverd te hébben. De Vertaling is
ons, over 't geheel, wat de losheid aanbelangt, wel bevallen; doch in den geest des Schrijvers hebben wij doorgaande geen genoegen gevonden. — Met nog twee Deelen zal hét Werk coriipleet zijn.
1
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H; T O L L I I Oratio de, fine Statjstioes, quae vocatur, lio-<
niiernae; • pubtice habita die X jjunii MDCCCIX, quum
.in Academia Kollandiac..Regia'Profesforjs Siatistices ho*
diernae, Artis Diplomaticae et Historiae-Belgicae mu-nus auspicaretur.• Lvjgd. Bat, apud Haak éf Spec., 1899»
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Heer T O L L I U S , weleer Hcqglecraar te
Hardewijb
daarna te • -Amfterdam , vond zicli door d é Kaatsonlusten genoodzaakt', zijn ambt en vaderland te verlaten,
en ziet zich thans; na een verloop van vijfentwintig ja*
ren» door's Konjngs goedwilligheid, herroepen "eri 'aan. de
£,eidfche Hooge-School tot eenen post.verheven, die in*
derdaad nieuw.mag heeten, daar hij.-.de eerfte'is hier te
lande , aan wien het onderwijs in de' .Staten r tennis
beurten.valt, als welke niet ten onregte aan-de léerfchóle
der oude Staats - oorkonden en Ncderlandfche Gefchiede*
nis wordt verbonden. Geen wonder alzoo, _ dat de keuze
van een onderwerp zich \juist tot dit nieuwe vak bepaalt
4e s wanneer de. Hoogleeraar zijnen post zoude aanvaarden,
en welf tot de. .ontwikkeling van liet oogmerk, der lieden*
daagfehe Staten' -'kennis. 'Dank. zij onzer HöHandïc.he Ta*
'k 3 welke deji zin van het verjatijnde en,, vergriekschte
e

eroord -Statistica^

%

of van ljet'-Hoogduitfche.

fyatïstiek

k^men; uitdrukt!.
Zop. zeer zioh .de Gefchiedenis, bij de uitbreiding der
jnsatfehappijen , als onontbeerlijk aanprijst voor de bur*
eerlijke regering, zoo veel te meer loopt dan in het oog
de noodzakelijkheid eener a l g e m e c n e r e kennis van ftaten
cn wetgevingen, ten einde daaruit w a a r te némen,te kennen en te befclirijjyen datgene , -, wat. de. ervaring deert, d a t
t o t derzelver hinjj» en. blóei.'zp.ü4f mogen 'daargefteld worden/ Ook hierin oordeelt de;-Hoogl., dat het oogmerk
tjer Staten-kennis ia liet ^genieën g e l e g e n is, Zij grondt
zich op het. ware.en nuttige der gefchicdepis zelve, 'om
# j z o o aan den. eenen kant door g e e n e ligtzjnnige-dwaling
yerleid,. of d o o r verkeerde.. ,voorKclüngén,'bêangftigd te
Vfovdcn. De" tegenwoordige tijden vooral maken "jjét juiste
A f d e e l wegens de hedendaagfche Staten uitermate moeijefpc , zoodanig dat de naauwkenrigfte opmerking en de
f/üotue onpartijdigheid a l l e e n tot gidiéii zullen k u n n e n
{tienen i terwijl d e z e l f d e handelwijze omtrent d& nafporingym de ;yetcnfchappcn kunften, landbouw, handwerken.
<
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fabrieken, trafieken en koophandel, alleen een regtmatig
befluil' wegens het nuttige kan" a a n de hand', geven. Hoe
ingewikkelder, zulk een onderzoek zij, d e s te.méér valt
deszelfs gewigt en noodzakelijkheid in .het o o g , om zulk
eene" taak niet langer o v e r te laten aan d e behandeling vart
afzonderlijke, zoogenoemde fiaatkundige tinnegieters, maar
té onderwerpen aan e e n e g e r e g e l d e en openbare o v e r w e ging..der, hooge fcholen, opdat a l z o o d e echte geleerdheid
uit de tegenwoordige voortgaande befchaving en" ervaring
de gepaste r e g e l e n voor de z u i v e r e ftaatkunde der volken
opmake, VQorftelle' en aanbevele.
'
- •
L)cze is de i n h o u d d e r a l h i e r aangekondigde Redevoering,
Zij prijst zichzelye aan door het licht, w a a r i n het
onderwerp uit oncWfcntidene" O o g p u n t e n gefteld wordt,
do'or'.hare eenvoudigheid'-,... levendigheid en. fierlijkheid,
Zoodanig dat men bij derzelver lezing g e e n s z i n s den man:
van ver gevorderde j a r e n ontdekt, die, zoo als het in den
beginne.voorkomt, juist.uit,dien hoofde, tegen de behandeling van een nieuw fchoolsch vak zoude opzien. Integendeel wekt de ganfehe voorftelling het zeer gunftig
vermoeden, dat oók dit nieuwe onderwijs in den Hoogl.
T o L L i u s eenen allezins bekwamen meester 'zal aantreffen ,
die, zijne r e e d s m e t roem bekende kundigheden aan wijze
ondervinding .parende, al dien , dienst aan het Vaderland
Z a l l e y e r e n , welke immer .van hem zal mogen gevorderd
w.ordéij.' Ook de Inleiding en het gewone Slot, het doorgaande-Latijn, de verfchillende wendingen der wclfpref endheid en de kracht van voorftelling, ondèrfcheiden den
Man-vari- fmaak ên kennis. Hartelijk wenfehen w i j , dat
een-aantal-Jongelingen, vooral zij, die zich aan de Regtsgeleerdheid' wijden, het zich ten pligt zullen maken, om
deze nieuwe gelegenheid ter uitbreidinge hunner kennisff}
zorgvuldiglijk te bezigen,
;

MELCHIOMS KEMPEN, Qratio de Mqraliijm Disciplinarum Dignitate ad casteras Disciplinas comparata. L u g d .
IJatav, npud Haak et Socc. 1809, ,
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I

n deze Redevoering, waarmede de Hoogleeraar j . M . KEM*
PER. zijnen post aan de Koninklijke Hoogefchool te Leyden
plegtig heeft aangevangen,, handhaaff de Redenaar de zedelijke woeenfehappen' regen de blaam V dat zij in nuttigheid,
O 5
naauw-
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naauwkenrigheid,- juistheid, waarheid, en vooral in zekerfiefdeft vastheid, voor de overige wetenfehappen, met name de
Hatuur- en Wiskundige , zouden moeten wijken en onderd o e n ; én hij,dóet zulks met zoo veel bevalligheid, kracht en
nadruk, in zulk eenen fchoonen en zuiveren Latijnfchen ftijl,
op zulk eene befcheidene, mannelijke én overredende wijz e , zonder die wetenfehappen , welke men ten koste der
zedelijke zoekt te verheffen, eenigermate gering re fchatten
rif iets van hare waarde te ontnemen $ dat wij geenen' ©ogenblik-aarzelen dit werk van den Heere KBMPER ónder de beste
en fraaifte Latijnfche Redevoeringen, die van tijd tot tijd in
ons Vaderland het licht zien, eene vereerende plaats toe te
kennen.
Daar de inhoud van dit uitmuntend ftuk reeds elders
breedvoerig is opgegeven, achten wij met deze korte aankondiging te kunnen volftaan. Waarbij, wij alleenlijk nog móeten
opmerken, dat ons de plegtige aanfpraken, doof den Hoogl.
gedaan, bij uitnemendheid fraai, gepast en doeltreffend zijn
voorgekomen. Zij hebben óns alle ongemeen behaagd, en
inzonderheid dié aan de Hêeren Curatoren, wegens het vertand , waarin dezelve tot het hoofdonderwerp der Redevoering, zelve ftaat, en haren ongezochten en natuurlijken over;

png;

die aan

de

Heeren
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wegens haren treffenden en roerenden toon, en alle wegens
Eare onopgefmukte fierlïjklieïd, keurige befclieidenheid, een*
voudigé hartelijkheid én echt oratorifchen zwier.
Dat de Heer KEMPER gezondheid en aanmoediging bij
voortduring geniéten m o g e , offl in zijnen nieuwen post met
vrucht werkzaam te kunnen zijn! — dit wenfehen wij van
harte; ~ dat hij (wordt onze wensch vervuld) door zijne
geleerdheid, befehaafde kundigheden en talenten, gevoegd
Mj zijnen edelen ijveii voor de "wetenfehappen, den letterkundigen roem vfln ons Vaderland in het algemeen', en dien
van de Leydfcfee Hoogefchool' in het bijzonder, op eene
fnisferrijke wijze zal helpen handhaven, — dit verwachten
wij'z'ëkèr.

J)e Starrekunde, door

HENDRIK HARMEN KLIJN.

Te Amfterdam

tij fmmerzeel eri Cómp. llteo. XVI en 86 hladz.
het Voorberigt worden wij ontwaar, dat een kring van
Uitvrienden
en bloedverwanten van beiderlei geflacht de
ftfen van uftrparmmg, in pisrats van dezelve met hét nietig
/pel' te verkwisren, vóór elkander z ó ó nuttig pogen te doen
*ija, als mogelijk i s , dezelve mi ééns aan de bewondering
va»

t

H. H. K L I J N , CE SÏAR8.EKUS0E,
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tsm de voortreffelijke voortbrengfelen der Teek en- of Graveerkunst, dan eens aan de Toonkunst, en dan w e d e r , minder
jtfgebföken, aan het geheel overzien van deze o f gene w e tenfehap toewiideüde. In het vorig winterjaargêtijde hield
men zich met de Starrekunde b e z i g , en op aller uitnoödiging
waagde het de Heer KMJN , die mede tot den aangeduiden,
kring behoorde, aan het einde van den afgewandêlden w e g ,
den voortgang en de ontwikkeling, zoo wel als dè verhevenheid dezer wetenfehap , in de taal der Dichtkunst ,
voor de verbeelding terug te roepen en aanfchoviwelijk t$
maken,
Hieruit is das het vóór ons liggend Dichtftuk óntftaan,
Dat de Heer KLIJN den Lezer met den oorfprong en'de
feedöélihg van hetzeive kortelijk bekend maakte, keuren wij
g o e d ; doch het gepaste en nuttige eéner geheele Verhandeling, over de gezellige verhefing * het vermakelijke der •wetenschappen en het fle'l zien wij juist niet in. Dat de Schrijver
'met zijne bloedverwanten, vrienden en vriendinnen d é
uren van uitfpanning op de gemelde wijze befteedt , zal
w e l , In deze dagen , geen' verftandigen Lezer vreemd o f
zonderling voorkomen, en voor die nietsbeduidende w e z e n s ,
welke eiken avond, d i e n d e Hemel fchenkt, ,als automaten
aan de fpeeltafel zitten, en zich niet begrijpen, kunnen»
dat er buiten die fpeeltafel eenig vermaak op de wereld
«iegelijk 2 i j heeft KUJN zijn Dichtftuk toch wel niet g e fehreven.
Doch de wijdloopige en eenigzins vervelende Foorrede zat
ons niet tegen het Dichtftuk zelve innemen. Het is een ta-r
feréel van den oorfprong, voortgang en de verhevenheid der
Starrekunde; eene ftoffe , der fchoone én edele Dichtkunst aller
zins waardig. Wij hebben het (luk doorgaans met het grootfte genoegen gelezen, en bevonden, dat de dichterlijke behandeling ook het fchoon en edel onderwerp, dat ie-ker niet
gemakkelijk te behandelen w a s , waardig is. Op de eenheid,
van het ftuk, op de fchikking der dèelen, op de orde en
het verband, in hetzelve heerfchende, hebben wij niets aan
te merken; terwijl onderfcheidene fchoone en krachtige rer
gels ons overtuigen , dat de maker met een edel vuur,
voor zijne edele bespiegelingen v o e g e n d e , is vervuld g e weest.
Hier en daar echter (wij mogen het niet ontveinzen) hebben wij iets aangetroffen , dat öns gebrekkig voorkwam»
Mén moge het al orrder feilen van gering belang nmgfehikk e n , — deze feilen ontfieren toch het Dichtftuk; hetwelk
te meer te bejammeren i s , daar de meest,ê van dezelve b$
eene oplettende befchaving gemakkelijk hadden kunnen worden weggenomen.
Wij vertreuwén, DAT DÉ HÊETF KtijN* WIENS ytfdfèoftefl wij
gaarf

go?

H.

H.

KLIJN

gaarne erkennen, het ons dank zal w?ten, dat wij hem mst
bescheidenheid, op deze geringe vlekken opmerkzaam mak e n , en Zullen daarom voor h e m , met korte woorden, de
sttnmerki'igen opt eekenen, welke ons onder het lezen zijn
voorgekomen.
(Dver het geheel genomen, komt ons de verfificatie van
den Dichter ïv.et zeer vloeijend voor. Wij hebben-eenige
harde en ftootende regels aangetroffen. Zoo laten zich de
volgende, wegens het menigvuldig bezigen van V , niet geiBakkeiijk iezfcn;
.
„ Hij houdt njet flechts zijn^oog op- V geen hij ziet geflagen,
Maar durft, waar hij zich keert, naar V. nog verborgen vragen;
Hij baant in 't kenbaar ruim 't geen hem omringt, zich't[poor ,
En_ dringt tot 't dieps; geheim der zigtbre :fchepping .door.
Ja, V geen het vlak der Aard', de brandingen der g o l v e n ,
O f de Oceaan in V diepst houdt van zijn? fchoot bedolven,
Brengt h i j , ondanks den nacht die 't al bedekt, in 't licht"
Offchoon wij voornamelijk- den derden regel bedoelden ,
hebben wij echter een' geheelen zin afgefchreven, om te
doen z i e n , hoe de gemelde aphaerefis in eiken regel voorkomt. Een keurig Dichter zorgt o o k , om niet dan in de
hoogfte noodzakelijkheid twee / . t. op elkander te laten volgen.
De Heer KLIJN doet zulks meermalen , en in den
opgegevenen vierden regel begaat hij deze fout dubbel. Wie toch kan zonder horten en flooten lezen : „ En
d-ringt tot 't diepst" V en hoe hard is niet : „ die 't
al bedekt, in 't licht."? En niet. flechts op eene enkele
plaats, msar overal hebben ons die V V gehinderd. Het geheeïe ftuk is er als mede doorzaaid. Eene menigte van
voorbeelden zouden wij hiervan kannen opgeven. Deze alleen n o g ;
, , En toch üs V niets bij ' / v e l d waarin ge uw' blik thans flaat."
w d k e regel tevens eene ftroefheid
woorden van ééne lettergreep.

verkrijgt door de vele

„ 7 Is V l e v e n , V welk dat veld "
„ Bepaal van V fchepslenheer V nog onbepaald getal:
Er. V wordt bij '/ ftarrenheer, die 't nameloos heelal" enz.
JJladz. 3. zegt de Dichter;
„ Brengt hij,ondanks den nacht die 't al bedekt, in 't licht i
Waar is de onbuigbre magt, die v o o r z i j n / b w & n i ^ t z w i c h t ? "
Daar

BS RÏARkEKÜtiDE»
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Daar de klemtoon uier op nacht 'magt en krtzcfa vak,,!a£ea
zich deze beide regels zeer onaangenaam lezen. De kundice
&e£& 'zfl een Soortgelijk gebrek iii de reedsop^ègeïïène reg e t r b f de- Avoorden 't fihep'sknUa^ 'en 't ftarx'ahipt,& reeds
opgemerkt hebben. Het komt mede voor in de volgende
bladz, 3 . : . ,
„,„
t

;

„. De dampkring, ,'t fchittjepa}#ó&f, fl*et.'vÏQéiba?r,.4}ifjRent,
Waar. Jangs h j j , i'nel als 't ![<}it% trots, aUeiMRe&d&ïld. ïent ,*
t

cn. bladz, 13.

L

-••

" ' ., '„'.'„.;"

„ Vertoon mij. hoe zijn geest eens aan deze' M&^ontvtugt ^
Zich, -met de ftoutfte vlugt, verhief in 't ruin);dérIfcltt.
Het herhaald gebruiken van het woord: weer heeft ór.s in de
volgende regels gaftooten: bladz. 20.'
'.
'. ,
5, WeèJt met-verfnelde vaart'jh/t .eindloos rulm'dritvlj'édeiï,
En eettt aan''t nagedacht luuv zacJuen glans.wéér. bi'ed'en,
O f d i e . n o o i t weer gekeerd aan 't-zigtbaar fuimjler-.lueht"
K

Somtijds is de woordvoeging ook verkeerd» . B. v, bladz. 2 1 ,
„ En toch is 't uwer waard, ö Mensch! dat dit uw* géést
Ten edelst worftelperk is yan zijn kracht geweest."
en. bladz, 2 5 :

.

„ Als Rijksvorstinnen, die het gansch heelal regeren-,
Zag hij zich al'wat'keft voor haren troon
yêmé$rêlif
x

Bladz. 13 en 14 lezen w i j :

•

„ Wie dorst,wat tegenftand hij rondsom zich zag'grimnien,
KX&.Phaëtün de kar des zonnegods beklimmen?
,Maaf'dóo'r zijn vaste kracht gewaarborgd voor den'va!,
Zijn blikken werpen door het onbegrensd, heelal?-"En thans, (het gem hij dacht 'en hoopte en vast-verti-onwde)
Een andre. 'fchepping in het fchóónst verband a'anfóhbttwde ? "
1

-

D e beide laatfte regels leveren, naar "onr'inzien,* geen*
zin op. Immers wij .begrijpen, ni?t, waar aanfchomde op
flaan moet. Zoude dit niet kunnen weggeffömen worden,
door die regels dus te l e z e n :
.
En thans (het geen hij dacht, ja! zeker mogt Vertrouwen)
Eene' andrè fchepping, in'hetfchoonstYèrbana',aaafchouwen1
Bladz,

H.

li.

K L IJST

Bladz. 16*. zegt de Dichter:
£ Ais-h' imefchend hengstgefpsti, in 't vast gareel gefia^Ji*
Dwingt zij (de zon) 't Planeteahser het juk dier wet te dragen* '*
Schoon wij wel vatten, wat de Dichter hiermede zeggeii
w i l , drukken echter deze regels letterlijk uit: „ Gelijk hét
hengstgefpah 't planetehheer dwingt het juk dier wet te dra*
gen* zoo Oök dwingt de zon" enz. Ook kunnen zij bètëêkenen, •„ dat de Zón het planetenheer dwingt het juk yan hare
Wet te dragen j even als zij daartoe dwingt het briefchend
hengstgefpan, in 't vast gareel geflagen;"
Bladz. 30. laat de Dichter het hart het veld beploegen l
Nacht brengt hij nu eens onder het mannelijk, dan eens onOer het vrouwelijk geflacht; omfluifren houden wij voor eene
jfyncope-, d i e , onzes inziens •. niet mag gebruikt worden* Wijders fchrijft de Heer KLIJN U zelve voor ü zelv"of u zeiven;
tij, voor wien-, in plaats van zij, voor wie; Bollen, welks, in
plaatsman 'Bollen, wier; heiige verbied voor heilgen eerbied, ia
dea 4dén" naamval; 't ftarrenhéer * die 't heelal doórfnellen;
gij fchonk «• gij kon enz. en bijna overal hetgeen voor hetwelk-. Het lust ons niet, hier langer bij ftil te ftaan. Veel
liever onthalen wij onze; Lezers nog op eenige fchoone re*
gels uit dit.PJchtfhiki Wij kiezen daartoe de volgende:
„ Waar is de tegenftand ( , ) die thans zijri' (NEWTON'S) geest
bepaald(t)?
Hij rukt zich los van'tftof. door'tfchittrendstlicht b'eftraald,
Het zigtbaar grootsch heelal zinkt neder voor zijn fchreden»
De blaauwe gordel fcheurt, — hij waagt het voort te treden:
Geen Zon, géén Starrenheer zweeft thans voor zijn gezigt5
E e n nooit aanfchouwd geheel daagt op in 't treffendst licht'J
't Zijn Zonneftelfels, die , in de eigenfte oogenblikken,
Naast Zonneftelfels zich in de eeuwge loopbaan fchikken.
Nu zwaait de ontvlamde geest zijn' vasten tooverftaf;
S c h e p t , denkt, z i e t , met een'blik dien nooit iets grenzen g a f ,
Nu Zonneftelfels die naast Zonneftelfels zwaaijen,
Daar ze om één middenpunt, een Scheppingszon zich draaijen,
E n deze onmeetlijkheid geen fpeelbal van het l o t , —
Maar door één magt . . . . hij beeft, zinkt w e g * — en ftamelt: God!
De Heer KUJN gevoelde de noodzakelijkheid, om het een
en ander, in dit Dichtftuk voorkomende, nader toe te lichten
en te bevestigen; en hieraan zijn wij de Aanteekeningen,
achter hef Dichtftuk gevoegd , verfchuldigd. Zij zijn van
den verdienfteli}k.ejB Genees- en Natuurkundigen
E . DOOR/

SB

STARRSKUNDE.

W K , 's Dichters hooggeachten Vriend, en ftrekken, ter opheldering van EENIGE plaatfen uit het Dichtftuk.
Ten aanzie» van ,de -Gefchiedenis der Starrekutade, heeifc
Êet-.W.erk van B A I L L Y , Bifx ,'-"de' VAfti'fin. 'one, .-IJF-'^V* 4
lleese D O ^ W I K gew|gtig'e' dienflea bewezen', -Xcla"ÓP&' hij 90k
eene„-^kelé,..keer ( e n , naar-het ons yporkomt, t e , * e g Ö 1 * ?
dezen "beroemden Schrijver móge verfcni'llen* Wij t r u i e n 'in
deze aanteekeningen korte, doch. voldoende onderri§;tingen
aan over ZEER ongelegene zaken » gelijk , onder aindere,
óver den Qorfprovg dér Storjcekunok,
evfir
4f,.St#fr*wigcffe{arij+
e

a

t
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OVER .HVPPARGIUJS , TRALES
PTQLGMEUS, P,L7ERBACJI, I R E Q f OMO»T5*,NC! , COPERNICUS , . T Y C H P ' - B R A H ^ , K f c P J . É J t « A U I F C B I K J
H U V « H N s . « B - « B W T 0 K 5 wordende inzonderheid;^ian'de GROTE *
verdienftpn van COPERNJCUS ^ KEPI.BR eri NEWTON d e verfchuA

:

s

1

digdo hulde b e w e z e n ; terwijl mede nog met een kort woofd
gewag wordt gemaakt van de latere ontdekkingen door HE*»'

glAZZI . OLBERS en H,4RDIN0.
Wij bedanken den Heere DOORNIK voor DE?e|ezenswaa:"
dige ?v,'< tekeningen,; DO^h, het-<Joet ons leed," dat D^' geleerde
en ver«tte:iftelijkè M a n , die de pen ZOO w é l weet te v o e r e n ,
zich ZOO weinig cp^legt ep eene zuivere fpelling zijner
fchoone Moedertaal.
SCHM.L,

:

Puntdichten

van p. 0 . WITSEN GEYSBEEK.

fi**dm%.G.

Hde Boek.

Te Am*

en JJ. Geysbeek. In gr. ~&y»J 364 Bi, f *

H

etzelfde oqrdeel,, dat wij over het eerfte;,,Stukje-dezer
Epigrammen
geveld hebhen, geldt ook ten aanzien van
dit tweede. Er komen hier weder fraaije en geestige verzen
voor,-Welke -het niet aan het benoodigde zowrontbreekt;
ook w e d e r , gelijk in het vorige Stukje, die flechts middelmatig zijn. Over het geheel moet echter de Heer GEYSBEEX
den l o f behouden, dat hij voor dit vak veel gefchiktheid
bezit. Onder de besten rangfehikken w i j , onder andere,
N o . 1 0 4 , H j , 1 1 5 , 1 1 9 , ï a l , 1 2 5 , 106,1-56, enz. Onder
de 'minfte-behóoren, naar o n s ' i n z i e n , ' No< 1 0 5 , 1 3 6 , 1 4 6 ,
enz. Enkelett m'isfen het karakter van het Puntdicht. Daaronder rekenen wij het 109de en i32fte. Het io8fte treft»
naar ons oordeel, geen deel. 'Immers kan iemand zoo edelmoedig zijn, van over eene z a a k , die hij zeker w e e t , niet
te willen wedden.
W i j , z i e n het laatfte Stukje'niet ver-tóngen te gemoet. T c *
eene -proeve -géven wij d e Vólgende:

D U O

9.

B»- W I T S E Ï J

GEYgBEEK

D O C r . t ) R . . S 0 3f.
r

"J'^eïrüik'taaar'tróuw' jjfijri pillen v ó ó r t , "
Verma&nde..ticflor Sox een'' lijder: •„ 'k geeF' inijn*wöord >
v i n veijrtien dag én zijl -ge-m 'eëii behouden -haven."
Hij ha3-.-%éüik; wa:nt ïoeiï'Wi-erd'jliisr.de man begraven*
:

:

;

:

o dn I. o « • 6 M
5

VREDE.
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: t ïs biö- dè' vreÉè'-'tê'Fèkcmièïi,
B a t f d e ' oorlóg'wordt- gevoerd •, zegt 'dit ÜMkuüêlg 'blad i
D É y f i j g m o e t .dte"he!' 'bloed Vdij'-ïuizeiiden doen 'ftr-öniên ,
"'• öitf'ï'-gjïén-mén-vóóf'deiï^krijg bezat!
;

k
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F RA K'S."
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«Fjans eet altoos, bij zijn bekSffdéta-,"'«!' fpreekt' al£o©s-van Se*
' 'der kWaatt-y''''''' - ' - ' " v "vv'
'• '
'' •"'''<
Eodat zijn mond 'nooit dan ten'kösteh'van andre liedétf ópéttgaat;
:
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De kranke Baldus brengt zijn nachten flaaploos dóór.
- •
,- r
1 5 . ::• . . .
' .
Maat HEEFT DE hoftor hem geen mankop voofgefchreven?
A.
,
'. ,
M e n ' H£EJT, hgm,'zohder vrucht, ré'éd^.öpmra.gegev.E.rl.
:

V

E.

,,

'

V

Welnu, men leez' hem dan zijne^eigen verben,Voor.
AAN

PSËUD.O.

V.

..-V

Ik fpreek gde'd van u , en gij,
Spreekt betieiidsg;kwaad .van. mij 5
D o c h , al hapdlen-we onderfcheidert,
:Men gelooft ons geen van beiden,.
„ARNOtDi

Laatst zeide Arnold de rijmelaar J>
Wiens mengeldichten bij A * * * * * zijn «ITGEGEWAT»
DAT hij nog nimmer iets in-profahad g e f c h r e v e n . . * .
Die onbefebaamde logenaar 1

PUNTDICHTEN.

GEGRONDE

8*5

BEROEM INC.

„ Geen lijder," dus beroeftt Purgon zich alle dagen,
„ Zal over mijn hehandling klagen." — Hij heeft gelijk: hij weet zeer goed
Dat ieder doode zwijgen moet.
RAADGEVING A A N IEMANT DIE EENE L O F R E D E HOUDEN MOEST
OP E E N ' AANZIENLIJK' M A N ZONDER V E R D I E N S T E N .

Kunt gij niet van zijn deugden fpreken,
Wijl hij die niet bezat,
Tel dan een reeks op van gebreken
Die hij niet had.

Schoonheden uit de Natuurlijke^Hhtorie van den Heer DE BUFFON. Uit het Fransch vertaald.
Te Utrecht, bij G. T . van

Paddenburg en Zoon.

In gr. Svo. 374 31.

H

et is federt eenigen tijd de fmaak g e w e e s t , om uit onderfcheidene Schrijvers Schoonheden te verzamelen en
aan het licht te brengen. Met de aandacht op zulke Schoonheden te vestigen, heeft men bedoeld, den zulken eene
nuttige en aangename verlustiging te bezorgen, wien het aan
gelegenheid ontbreekt, om de uitgebreide W e r k e n , waaruit deze ftalen getrokken zijn , te bezitten o f te l e z e n .
Daarenboven kon het tevens dienen, om J>ij meervermogende»
en weetgierigen den lust op te wekken ter beoefening vati
voortreffelijke ScBrïïten, waarmede zij anders geheel onbekend zouden gebleven zijn, Deze bedoeling is voorzeker
prijswaardig; offehoon het ook waar blijve , dat z i j , die
flechts vergast worden door enkele iekkere brokskens van eene
welvoorziene tafel, onverzadigd blijven, en zich dit moeten
getroosten. Maar voor lïun heeft de onderneming bijzondere
nuttigheid, wien het niet ontbreekt aan middelen, o m , zoo
de proefjes naar den mond zijn, aan last en fmaak onverhinderd bot te vieren; en zich te dien einde de Werken zelve
aan te fchaffen. . Voor zoo verre de Natuprlijke Historie te
regt mag befchouwd worden als de bron veler wetenfehapp e n , en de inpeder veler nuttige kunften, is het 'te wenfchen , dat vermelde dubbele bedoeling moge bereikt
worden door de uitgave dér Schoonheden, die wij thans
aankondigen. Zij bevatten eenige der uitmuntendfte brokken
viit het grqote W e r t v a n den Heere PB BUFfow, waarvan eene
MI*.

*8IO. WO. 5 .

P

Uit-

SCHOONHEDEN U i t

BUFFON.

Uitgave in quarto in onze taal -het licht ziet. De Uitgever
dacht, in navolging van den Franfchen Verzamelaar, geenen
ondienst te doen, met dezelye uit te g e v e n , en wel inzonderheid ten nutte der Jeugd. Voor dit oogmerk zijn ïbmmige (lukken misfchien h o o | g e n o e g , anderen zeer wel berek e n d ; doch wegens dit doel is 't dari ook te fpijtiger, dat
de Vertaler wel ééns het oorfpronkelijké niet g e v a t , en daardoor, vooral voor de J e u g d , onverftaanbaar heeft overgebragt. Zoo lezen 'wij, bij v . bl. 3 0 , óver de Evenredigheden
des Mevfchelijken
Ligchaams: , , Mét inwendig g e v o e l , hec
„ fcntiment,
de fmaak hebben gedaan wat de werktuigkunde
„ niet konde doen;'men lie eft den-regel en het kompas ver„ laten, om zich aan het oog alleen te h o u d e n e n z .
—
Wat is dit, den regel en het kompas? Zekerlijk eene onverftaanbare platte overzetting van de woorden Regie
en
Compas, welke in onze taal Uneaal, Maat of Winkelhaak
en Pasfcr moete» vertolkt worde». Over 't geheel ziet er
anders de vertaling wel uit , fchoon er de Franfche ftijl
genoeg doorkijkt j zoo als*: Het is naar deze- modsllen ,
dat enz.
De w e n s c h , dat deze Schoonheden aller oogen tot zich
mogen trekken,ter bereiking van het voorgefteld d o e l , wordt
te ernftiger , naarmate men zich overtuigd houdt, „ dat de
Natuurlijke Historie van den Hr. DE BUFFON, gelijk de Voorredenaar zich uitdrukt , het fchoonfte voortbrengfel zijner
e e u w , en een gedénkftuk is van welfprekendheid en vernuft, waar de oudheid niets kan tegetiftellen, en welke debewondering van volgende eeuwen zijn zal." — Zeer fraai
is daarenboven de- loffpraak, wélke den Heere B B BUFFON
gegeven wordt, d i e , buiten allen twijfel, wegens zijn z o o
keurig als nuttig W e r k , eenen'onverwelkbaren roem verworven heeft. „ D e Hr. DE BUFFON — dus lezen wij — is overal
aan zijn onderwerp gelijk. Hij is eenvoudig, niet e e s t o o n i g ,
majestueus als de Natuur, welke hij op eene.zoo ware en
nadrukkelijke wijze fehildert; hij treedt, als zij in de g e lingfte bijzonderheden, om geen ledig te laten in een onderwerp , waarin allè,s belangrijk is. — Men bewondert niet
minder de diepte en. uitg.eftrektheid zyner nafporrngen, de
kracht en gegrondheid zijner redeneringen, als zijnen, edelen
en zuiveren ftijl," de- zoetvloéijendheid en duidelijkheid zijner uitdrukkingen, 't Geen de Wijsbegeerte het verhevenst
heeft, d e . Natuurkunde het, wetenswaardigfte,, de Welfprekendheid het edelfte, de Dichtkunst het fchitterendfte, vindt
alles te zamen zich in zijne Natuurlijke Historie vereenigd.
Overal ziet men hem te gelijk Wijsgeer, Redenaar, Dichter
door de liefde v o o r d e waarheid aangevuurd die met bevalligheid fchüdert, het hart belangwekkend ioneemt, en den
geest verheft ; "overal ftrooit hij bloemen» aaojjename be:
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/chrijvingen, bekoorlijke beelden, edele en treffende gevoelens , diepzinnige bedenkingen, verhevene denkbeelden, dit
alles vereenigt zich in zijn W e r k ; h e t z e l v e levert voorbeelden
van allerlei foort van feheouheden."
Wat den inhoud .van dit Wei;kje betreft: na eene korte befchouwing van de Natuur in 't- algemeen, van de w o e s t e ,
bebouwde en vervallene Natuur in ' t bijzonder, wordt de
aandacht bepaald bij de L u c h t , Aarde, Z ê e , en de verfchei«Tenheden tusfehen de Oude en Nieuwe Wereld.
Hierop
k e r e n wij de--Brandende Bergen eenigermate kennen; e n ,
na eene vergelijking tusfehen de Lente en den Winter, worden wij opmerkzaam gemaakt op de gewrochten, die zich
pp de Aarde bevinden. De Mensch ftaat op den voorgrond.
jZijne zintuigen, middelen van beftaan, .tijdperken van l e v e n ,
Itaat buiten en in maatfchappij, zijne aandoeningen en hartst o g t e n , fpraakvermogen en kunstgewrochten houden de aandacht eenigen tijd b e z i g , die voorts gevestigd wordt op de
vergelijking tusfehen den ^Mensch en de: Dieren, en van daar
op de overeenkomst en 't verfchil tusfehen de laatften en de
Planteri en Mineralen. Nu volgen er korte befchrijvingen
van den aard en de eigenfchappen eener groote menigte D i e ren van zeer verfchillende foorten, beginnende met de meestTbekende en nuttige , zoo als Hond, K a t , : Paard, Schaap,
Geit e n z . , loopende verders over den Kameel, Lama, Rendier, Bever e n z . , alsmede over de Roofdieren, als L e e u . v ,
T i j g e r , Panther, H y i n a e n z . , en eindigende in de befchouwing der V o g e l e n ; waarbij nog gevoegd zijn eene befchrijving van de B i j e n , en drie proeven van fchoonheden uit het
Werk van den Hr. DE BUFFON , welke tot opfchrift hebben:
over de Tijdvakken der Natuur; Zedekundige Rekenkunde,
e n : Het Medelijden en de Schijnheiligheid; welke brokken
aan het flot dezes Werks zekerlijk eene eenigzins zonderlinge
plaats ^ekleeden.
Eene enkele proeve ftrekke ter nadere aanbeveling,
:

,,De

Bebouwde

Natuur,

„ Hoe fchoon is deze bebouwde natuur! Hoe luisterrijk
en prachtig is zij door de zorgvuldigheden van den mensch
verfiérd! Hij zelf maakt er het voornaamfte fieraad van t i k ,
1iij is er het edellte voortbrengfel van; met zich te vermenigvuldigen, vermenigvuldigt hij het dierbaarfte aller zaden:
zij fchijnt zelfs zich mede met hem te vermenigvuldig e n ; hij doet door zijne konst alles in het licht verfchij<nen, wat zij in haren boezem befloten heeft; wat al'onbekende- fchatten, wat al nieuwe rijkdommen ! D e bloem e n , de vruchten, dè granen tot volmaaktheid gebragt en
tot in bet oneindige vermenigvuldigd; de nuttige foorten
P »
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der dieren vervoerd, uitgebreid en tot een ontelbaar getal vermeerderd ; de fchadelijke foórten ten onrler gebragt, binnen z e kere grenspalen befloten en verbannen; het goud en het i j z e r ,
' t g e e n nuttiger dan het goud i s , uit de ingewanden der aarde
opgedolven; de"-ftórWlöederi bedwongen, de loop der rivieren geregeld en binneti palen befloten; de zee zelve ten onder
gebragt, herkend," e n van het eene halfrond tot aan hét andere doorkruist; dé-aarde, die alomme naakbaar i s , alomme
zoo levendig als vruehtbaar gemaakt; in de valleijen lagchende weiden gevormd, in de vlakten kostbaar voeder aangekweekt , o f nog ^rijker oogften ingezameld; de heuvelen
met wijnftokken en;vruchtboomen b e d e k t , hunne toppen
met nuttige boomen' en jonge bosfchen gekroond ; . de
woestijnen in woOiiplaatfen veranderd , die door een talloos volk bewoond worden, 't geen, door een geftadigen
omloop, zich van het middelpunt tot aan het uiteinde verfpreidt; wegen gemaakt en gebruikt, alomme gemeenfehappen opgeregt, als z o o vele getuigen van het vermogen en
de vereeniging der maatfchappij: duizend andere gedenkteekenen van magt • eii roem betoogen genoegzaam , dat de
mensen, meester "van zijn erfgoed, de aarde, het geheele
oppervlak daarvan veranderd en vernieuwd heeft, en dac hg
in alle tijden het rijk met de natuur gedeeld h e e f t "

EDUARD

VAN EIKENHORST,

Door den Schrijver
den.

ï8op.

Ijle

Deel.'

zijne

lluisgènooten

en

Vrienden,

van den Ring van Gyges wedergevonMet

Platen.

Te Haarlem,

bij F . B o h n ,

In gr. 8)'0. 382 Bl.

D

it Werk leidt ons in den gezelligen kring van eenige F a milien in het Gelderfche, EN heeft den aanleg t o l EEN*
vrij belangrijken Roman. D E zoon EN dochter van den Heer
EDUARD b o e z e m e n , ZOO wel als hun waardige vader, iedere»
L e z e r belang i n ; de jongeling , EN dit is indedaad geen
wonder, heeft zijn hart gezet op EENE lieve Freule VAN
KNOTSENSTEIN ; eene minnarij , intusfehen , die reeds v e d
BEZWAAR heeft, wegens den adeltrots dier Familie, en t e
meer jammer, daar een allerliefst meisje, dat hem in alle*
voegen z o u , toevallig door hem uit EEN zeer groot gevaar gered
w e r d , EN hem innerlijk hoogacht EN lief heeft. Zijne zuster MATHILDA heeft het* hart geboeid van zekeren SWIEBELIUS,
een geleerd Zonderling, d i e , desniettegenftaande, haar reeds
niet onverfchillig is. Behalve met d e z e Familien, geraken
wij hier in kennis met zekeren Schout SNCRKENBURG; vooits
met

EEN' broeder, van den Heer EIKENHORST, EN EENEN Pre*

pikant »LOE>ME.NHOVEN

» dto in allea deele een fieraad is van
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ttjne «erwaatdigè orde. De Romangefchièdenis moet zich
in de volgende Deelen verder ontwikkelen,. en dan zal het
blijken., in welk eene betrekking deze .perfonen ftaan tot de
handeling; terwijl wij het den Schrijver genoegzaam toevertrouwen, dat zijn verhaal algemeen zal voldoen. i ntusfcaen
js de waarde van dezen^ Roman, als zoodanig, de eenfge en
grootfte waarde van dit Werk niet. Uit zijnen wedergevonden
Ring van Gyges. is de. Schrijver reeds overvloedig bekend,
en ook d e z e gijne verdichting doet indedaad eer aan onze Natie. Het blijkt overal, dat wij dit Werk te danken hebben aan eenen - man van goeden fmaak én meer dan gewone
k u n d e , die in de Griekfche en Latijnfche Letteren vooral
geen vreemdeling i s , ' maar zijnen fmaak gevormd heeft door
het vlijtig beoefenen der Ouden. Hij geeft voorts zeer goede en uitmuntende lesfen , beftrijdt menige verkeerdheid,
dwaasheid en vooroordeel, en wijdt zijne pen aan de deugd.
Hij kleedt alles zoo aangenaam en bevallig in, geheel zijn
ïchrijftrant is zoo onderhoudend en vrolijk, en hij vermaakt
op den duur door het echt belagchelijke, of liever gelachverw e k k e n d e , dat ook door het groot aaiiral van lief hebbers der
Roman-lecture geheel zijn Gefchrift met het grootst genoegen
geiezen wordt, en velen alzoo het geneesmiddel, dat hij hun
toedient, ongemerkt innemen, die het anders zouden weige*
r e n , waardoor het (hopen en vertrouwen wij) goede werking doet.
Uit het vorig Werk blijkt h e t , hoe zeer de
Schrijver in het teekenen van karakters eri hebbelijkheden
van allerlei foort een meester i s , en hoe het overdrevene
juist door hem. gebezigd wordt, niet alleen om regt het belagcheiijke te doen uitkomen, maar vooral ook opdat hij,die
aan het euvel ziek i s , dat euvel bij zichzelven opmerke, op
zoodanig eene wijze echter, dat hij zich door de voorftelling niet beleedigd achte. Het „ mutato nomine de te fabulanarratur" is hier ook wederom bij menig Lezer het geval;
en de zeer groote verfcheidenheid, het aantal, en de regt
aardige , grappige , hier en daar ook aandoenlijk fchoone
voorftelling, maakt dat wij bij zeer vele. van deze lesfen en
wenken tot wijsheid de beste uitwerking durven hopen. Uit
het dertiende Hoofdftuk: „ Het kart der menfclten is zeer
raadfelachtig , " geven wij het volgende tot eene kleine
proeve:
„ KAREL VAN L
roemt altoos, dat hij zoo vrij is als
een vogel in de lucht, dat niemand hem eenige wetten kan
voorfchrijven, zoo hij maar zorge draagt, dat hij niet meer
verteert dan zijne inkomften gedoogen. Hij is een groot
liefhebber van bloemen, hij is beroemd wegens zijne fchoone verzameling van Trosnarcisfen , enz. enz. — Hij liet
de grenspalen van zijnen bloementuin uitbreiden," enz.
„ Deze zijn roem heeft zich meer en meer verfpreid, nu
P j
moes
;
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moet bij dénzelven ophouden, wannéec hij verflaatrwde z*öÖ
hij zichzelven als eenen laaghartigen béfchouwen; hij befteedt dus den ganfchen tijd Van zijn kortftondig leven aaa
het opkweeken van bloemen. '
;"
•„ Eö gelukkig,voorwaar!zoude die echtgenoote, gelukkig
zou het kroost 'zijn j hetwelk door harén man en-vader met
zoo vele zorgen en kommer werd bewaakt en befchermd.
„ Tot den laten avond toe is bij ,' in het zweet van zijn
aangezigt
bezig om zijne bloemen met sigen handen te
-begieten, enz.
„ E e n vriend zijner eerfte j e u g d , BELMAN 'genaamd, wel
ken hij altoos zeer hoog had geacht, en eenige>jaren achter
den. anderen in Italië, in Frankrijk en Duitschland had rondge
z w o r v e n , kwam hem b e z o e k e n ; hij was zeer verblijd hem
weder te z i e n ; deze niet w e t e n d e , dat hij zoo veel.werk
van bloemen maakte, verwonderde zich ten hoogfte, dat hij
zoo eenzaam op zijn afgelegen Buitenverblijf zijn jeugdig le
ven doorbragt; KAREL antwoordde h e m d a t hij zeer verge
noegd l e e f d e , doch. dat hem nu eene ramp was overgeko
men, die zijne vrolijkheid, ja zelfs zijnen eetlust en den zoe-*
ten llaap benam.
„ Zijn vriend drong er op aan,dat hij hem zoude z e g g e n ,
welke wederwaardigheden en rampen hem drukten; eindelijk
zeide hij al z u c h t e n d e : , , Helaas! mijne fchoone AUGUSTA
CAROLINA , die door alle- menfchen'bewonderd wordt, be„ gint te verkwijnen!"
.
„ I k , beklaag u van harte, mijn v r i e n d ! " zeide de Heer
BELMAN , (denkende dat hij „van zijne beminde fprak) „ z o o „ danig iets valt zéér hard."
;

KAREL.

R

' . .' .

„ Met eigen handen heb:ik haar g e k w e e k t ! tegen alle on
gure winden en regenvlagen beveiligd! mét eigen handen
toegedekt! van ongedierte gezuiverd!
B E L M A N , (jen vies gezigt

trekkende.")

^ ? f e l , vriend! dat is zonderling! welke rampen, kunnea
iemand óverkomen!
, •..
;

KAKEL,

(juet

aandoening?)

,j Ik ben hopeloos, nimmer zal zij kunnen herftellen.
'

BELMAN.

„ Het is waarlijk ongelukkig, ik heb inderdaad medelijden
m e t ' t i , echter behoort gij u gelaten te gedragen, gij zijt een
Christen!
..
K A R E L , (zonder

hier naar te

luisteren?)

„ Dit is het niet alleen, mijn vriend! mijne fraaije CHARLGTTA FREDERICA, waarop ik z o o v e e l roem kon dragen,ver
welkt almede ; het fchijnt dat de vervloekte muizen of een
fchadel'ljk infeél iBet zijne vergiftige tanden haar heeft g e 
knaagd.
» De
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», Dê'HEËRSELMAN fparde zijne oogen o p ; hij vond het al*
lerzonderlingst: vooreerst, dat hij op zijn eenzaam landgoed
twee frsaije"jonge meisjes onderhield ; ten andere, dat zij
juist beiden te gelijkertijd verwelkten; en ten laatfte kon hij
zich geen denkbeeld maken, hoe zijne CHARLOTTA FREDERICA door infeften o f muizen kon afgeknaagd worden: hij
kwam dus op de gedachten, dat zijn vriend, door altoos
eenzaam te leven en zich van alle menfehen te onttrekken,
aan het mijmeren was geraakt, en vroeg dus, om zulks langzamerhand uit te vorfchen, wanneer dit ongeluk een aanvang
had genomen.
KAREI.

„ Ik heb het gisteren voor 't eerst ontdekt, en het is des
te ongelukkiger,

omdat ik vrees 'dat CHARLOTTA FRÉDERICA

verrotten z a l , eer ik er telgen van kan trekken.
B E L M A N , (zij fie oogen naar

boven

heffende,)

„ De Hemel behoede haar genadiglijk! ik kan er van ontjocren.
K A R E L , (langzaam
en al zuchtende
floel
opjlaande,')

van

y

sijn

„ Kom a a n , mijn vriend! wij zullen haar gaan zien, gij
zult getuige zijn van mijnen rampfpoed.
De nieuwsgierigheid deed den Heer BELMAN fpoedig oprijzen eh naar eene achterkamer met drift voortftappen ,
denkende, dat hij aldaar zijne twee kwijnende fchoonheden
zou vinden liggen; „ waar wilt gij h e n e n ? " vroeg K A R E L ,
„ langs dezen w e g gaat men immers naar den tuin."
>
„ Naar den t u i n ? " vroeg BELMAN herhaalde reizen; „ zijn
„ zij in den t u i n ? "
„ Zijt gij onzinnig?" antwoordde K A R Ë L , (die netelig was
geworden door zijne droefheid,) „ denkt gij dat zij in
„ den kelder zijn, of op den z o l d e r ? " — BELMAN volgde
Zijnen vriend ftilzwijgend , hij befchouwde hem als krankzinnig, en beklaagde hem onder 't voortgaan over zijn ongelukkig lot; eindelijk werd hij uit zijne onzekerheid gebragt,
KAREL bleef voor een bed met bloemen itilftaan," enz.

R U D O L F en JULIA.

Te Haarlem,

E

Door

AUGUST LAFONTAINE.

Met

Platen.

bij F . Bohn. In gr. %vo. 356 Bl.

en waarlijk fraai en aandoenlijk opftel, hetwelk wij TE lang
onvermeld lieten; eene liefdegefchiedenis, waarin zich
alles eindelijk gelukkig redt; maar de treffendfte karakters,
heerlijk volgehouden, tot in de kleenfte bijzonderheid; HEC
menfchelijk hart, zoo als het z w a k , en zoo als het groot i s .
Eene treffende waarfchuwing tegen de overdrevene laffe ge*
P 4
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Woeligheid-; dè wijsgeerte van de mode, naruwlijk, etrvoelbaar voor het gezond Yerftand, daargefteld in hare naakth e i d ; en het ellendig egoisme van den in zijn oog zoo veel
beteren wijsgeerigen pogcher naakt ontdekt en diep b e fchaamd; dit is zoo nagenoeg de zedelijke .(trekking:,van dit
t e e k , hetwelk met zoo veel warmte en tevens met z o o v e e l
luim gefchreveu i s , dat men het niet dan met deelneming en
vrolijk genoegen lezen kan. Althans zoo ging het ons. D e
vader van RUDOLF en die van JULIA waren o u d e , trouwe
vrienden; bare moeder was eene uitmuntende vrouw. E e n e
vereeniging tusfchen hunne kinderen was de algemeene
wensen, en ook de harten der jonge lieden hechteden zich
•met de grootfte teederheid, en het volkom'enst vertrouwen, al
vroeg aaneen- Tusfchen de outte Heeren viel nu en dan eene,
dikwijls vrij ernftige, en voor den Lezer zeer grappige, kibbelpartij v o o r ; de een toch bad,toevallig genoeg, de regtsgeleerdheid tot zijn Itpkpaardje genomen, de ander haatte niets
meer dan deze ftudie, en fchold alle regtsgeleerden voor g e k t e n . JULIA'S moeder verzoende dan altijd de vrienden, waarvan de een voor den ander volftrekt behoefte was. Eindelijk
toch'braken-de familienamen verbood de gelieven allen omgang; dit batede toch niet", want de moeder bleef op hunne*
jiand, voorzag de verzoening, waarnaar de beide vrienden
al fpoedtg..hartelijk verlangden; en de omgang der jonge lieden was fpoédig weer vrij; RUDOLF was met zijnen vader
naar elders, vertrokken; hij 'Was een regte Zonderling; zoo
ais hij was opgevoed, al vroeg-geleerd regel en wet te verachten, kon dit ook niet'anders 4 dan daar zijn vader, tegen
zijne beginfelen, dikwijls to<*h jegens zijnen zoon vrij desporiek was, bleef bij een góed mensch; hoofd en hart zaten
kem op de' regte plaats, en , de kinderfehoenen ontwasfen,
moest. hem de vader laten begaan, volgens'de hem vroeg
ingedampte beginfelen; hij leefde dan geheel naar zyn eigen
ïin en volkomen onafhankelijk. Zekere SCHLOSSER was in 't
gezin van JULIA, door een zonderling toeval, bekend geworden , en daar in opgenomen; een bevallig jong mensch; hij
onderfcheidde JUULTJE, en had vooral ook zin in haar geld.
Hij ftrootde-den argwaan omtrent het karakter van RUDOLF in
het hart van de minnares, üim en bedekt, en nam zelf altijd
aijne verdediging op z i c h ; het meisje kwam toch zoo v e r ,
cat zij den geliefden befpied.cn liet en zelve befpiedde; en
eindelijk fchreef zij hem koel en verachtelijk, in de ftelligfte bewoordingen, inééns maar af. Iedere poging was vruchteloos; RUDOLF kreeg zelfs geene opheldering, niets dan de
diepfte verachting. Zij had hem namelijk g e z i e n , zelve
g e z i e n , in het allerfchandelijkst bordeel, onder de allerverfoeijelijkfte menfchen. Het geval was dit: RUDOLF had kennis en vriendfehap gemaakt met eenen fchilderj de bekende
pren-
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prenten van HOGARTII bragten hem op den inval, om dezen
den Duivel te doen teekenen, opdat de menfehen voor den
Duivel"zouden Adderen; nu zocht hij dan de trekken van den
D u i v e l , waar die het fprekendst te vinden waren, met zijnen
fChilder ö p . — - Door dezen fchilder was hij ook bekend g e 
worden met eenen zonderlingen ouden, een zoo opmerkekelijken k o p , dat de fchilder dien edelen wilde teekenen'jt
dan hij was niet te genaken; ongeluk , o f liever de gruwelen
der menfehen, en het noodlot van de weinige braven, had
den dezen met den hardneklrigften menfcli enhaat vervuld; hij
vertwijfelde aan de d e u g d , aan 's menfehen beftemining en
aan de Voorzienigheid. Het gelukte RUDOLF'echter, na vele
vergeeffche moeite, het hart van den ouden eenigzins t e
openen; bij zijn eigen ongeluk werd dit ft erker; en in eene
zware; ziekte van den ouden won hij geheelenal zijn ver
trouwen door de edelmoedigfte opoffering; hijbragthem w e 
der tot geloof aan God en de deugd. De oude was de va
der van SCHLOSSER; onder eenen vreemden naam nam hij.
de verzorging van een landgoed van zijnen vriend op z i c h ,
dat niet ver van JULIA'S woning lag. Terwijl RUDOLF met
den fchilder naar Rome reisde, woonde hij daar, met eene
voordochter zijner vrouw en des fchilders zuster. Beiden gin
gen voor zijne dochters, en men hield de oudfte voor RU
DOLF'S verloofde. Hij hield het ftiptst incognito; zijn' zoon
vooral ontweek hij. Zijn plan w a s , JULIA te doorgronden,
en met zijnen vriend te verzoenen. Nieuwsgierigheid deed
haar ook hem opzoeken. Zij eerde den ouden fpoedig als
een vader; maar daar zij gezien had, en volftrekt het geheim
bewaarde, was de opheldering ondoenlijk. T o t dat dan einde
lijk (deze ontknooping is roerend) de oude zich als vader van
SCHLOSSER bekend maakt, e n ; daar deze nu werkelijk met
JULIA verloofd w a s , door bedreiging, haar het geheim af
perst , met het teekenboek van den fchilder overtuigt,
en zijnen eigen zoon ontmaskert, als aen laaghartigen boos
w i c h t , die AMALiA, (de voordochter ftraks door ons ver
m e l d , ) zijne wettige bruid, eeniglijk omdat zij arm gewor
den was , eerloos had verlaten.
Ook deze gaf nu hare
hand aan eenen waardigen mensch, die haar in hare armoe
d e had o p g e z o c h t ; haar vermogen is ook behouden, en ten
Hotte geeft SCHLOSSER toch nog bewijs, dar hij nog niet ten
eenemale verftaald en voor verbetering geheelenal onvat
baar was. Maar men leze zelve het b o e k ; het karakter van den
ouden vooral, de ziekte zijner z i e l , en derzelver genezing,
is een meesterftuk.
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VON KOTZEBUE,

PI1ILIBERT.

,

PHILIBERT , of de Betrekkingen.
Een Roman (naar t Hoogduitschj van A . VON KOTZC.BUE.
Ilde en laatfte Deel. Te
Amfterdam,
bij J. van der Hey. 1809. In gr. dvo. 1 9 9 B l .
wij vooruitzagen, zoo vond PHILIBERT hetgeen hij
G elijk
verlangde en hoopte, daar,, waar het hem nabij w a s ,
maar waar hij het had over 't hoofd gezien. ' De vrienden,
waarop hij b o u w d e , de een na den ander, bedrogen h e m ,
zoo als zijne eerfte beminde, van welke hij zich nu andermaal deerlijk liet bedriegen. Met dat alles nemen wij onze
aanmerking, bij het eeriïe Deel gemaakt, nopens liefde en
vriendfchap, geenszins terug; en een tegenhanger voor dit
treurig tafereel, op daadzaken gegrond, en even menschkundig, die juist het tegendeel voorftelde, gelooven w i j ,
tot eer der menschheid en: bij ondervinding, dat niet onmogelijk, zelfs niet zeer moeijelijk was. Ook willen wij den
raad van PHILIBERT aan zijnen zoon niet gaarne onderfchrijv e n ; offchoon hij bij v e l e n , door eene treurige ondervinding, als heilzaam zal befchouwd worden, en wij niet ontkennen m o g e n , dat daarin eenige waarheid ligt: ,, Zoek
„ nimmer echte vriendfchap o f ware liefde in de groote
„ w e r e l d ; zoek ze nimmer bij mannen! Eenen tijdlang wor„ den zij onder jongelingen nageaapt ; onder mannen,
„ binnen kort of overlang, door betrekkingen verdrongen.
„ Maar in den boezem eener edele vrouwe alleen vindt gij
hare vrijplaats en haren troon." Wij vonden meer in dit
werkje , dat, omdat het eenige en misfehien maar al te veel
waarheid bevat, ons innerlijk griefde. Het tweede Hoofdftuk van dit Deel bedoelen wij vooral, waar de Minister tot
zijnen zoon fpreekt, en dat wij wenfehen dat velen met dat
zelfde gevoel als wij zullen l e z e n , opdat zij terug beven
van de fchande.

De

Vrucht valt verre van den Stam.
Naar het Hoogduitsck
van A . VON KOTZEBÜE. lilde Boek. Amfterdam , bij J . S.
van Esveldt - Holtrop. 1809. In gr. 8ve. 104 Bl.

H

et vervolg en flot; en — gelijk wij verwachteden —
,, de tijd baarde rozen."
Beide de vrienden verkrijgen
eindelijk hun liefje, en iedere verdenking wordt weggenomen en opgelost.
De Muficus vindt daarenboven zijnen

Vader, en het ontbreekt noch aan geld, noch aan goede
voor-
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yoorüitzigten. Bij den aanvang van dit Deeltje trokken de vrienden op de vlugt voor de liefde; bijzonder beviel ons dat reisje , .eene, nieuwe proef van KOTZEBUE's luimig vernuft. G e h e e l d e Roman kenfchetst den beroemden Schrijver.

•Een-Winter in Londen, of Taferèelen der Great e Wereld. Boor
T. s. SURR. Naar den vijfden druk uit het Engelsch door
n, POTTER. lilde of laatfte Deel. Te Amfterdam,
hij C. L.
Schle-ijer. 1809. In gr. Svo. 256 Bl.
T"\iezelfde jongeling, die als een onbekende wees Cumv, U herland verliet, keerde weder in hetzelve terug, als
de teedergeliefde erfgenaam van ALFRED BEAUCHAMP , en de
„ gelukkige fchoonzoon van den Graaf VAN ROSEVILLE." Z o o
ioopt deze gefchiedenis af; zijne wonde (aan het (lot van
het vorige- Deel) was alzoo niet doodelijk; geheel het fchurkenftuk komt aan den d a g , en de belangrijke lotgevallen van
'ALFRED BEAUCHA1.1P vullen een goed gedeelte van dit derdfe
Deel , en geven aan alles, genoegzame, opheldering. Men
leest geheel deti Roman voorzeker met deelneming en vermaak. Ook voor dit derde Deel geeft het Voorberigt .omtrent
•eene en andere plaats, welke met derzelver gewonen naam,
en alzoo voor den Hollander minder duidelijk, genoemd werd
en genoemd moest worden, de noodige aanwijzing; terwijl
overigens de Lezers te dezen aanzien op des Vertalers „Lotgevallen'op
eene mislukte Reize naar de Kaap',"
enz. g e w e i e n worden.

Nieuwe Manier van Onderwijs in de Rekenkunst,
door ASSUERUS DOYER , A. L. M. & Phil. Do&or te Zwol. Ifte Stukje.
Te Ley den, bij D . du Mortier en Zoon. 1809. In kl. 8vo.
„ T J o e ! (zegt welligt de L e z e r : ) is er dan geen einde aan
N
de R e k e n b o e k e n ? " N e e n : d i t blijkt met deze uitgave
z e l v e , en zij echter is geenszins overtollig. De grónden ea
beginfelen der Rekenkunst worden alhier zoo beknopt en
duidelijk opgegeven, dat wy ons niet herinneren, dezelve in
diervoege elders te hebben gevonden. Dit Ifte Stukje verdeelt zich in vier Hoofddeelen, waarvan het Ifte handelt
over de Teekens in de Rekenkunst; het Ilde over de Getallen,
derzelver waarde, en hoe zij moeten uitgefproken worden, en
over de beginfelen der tientallige Breuken;
het l i l d e over de
Hier bewerkingen der Getallen, en over de Kunstnamen,
die
daarbij plaats hekben; het, IVde over de Breuken de Kun;t~
vemen, die daarbij voorkomen, en over de wVr bewerkingen
x
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rekenkunst.

der Getallen, op dezelve toegepast.
Alleen verfchillen wij van
den Schrijver in zijne benamingen van het uitfpreken der getallen , naar derzelver vierden,
derden,
t-weeden en eerften
rang, met de Eenheden: terwijl wij daarvoor aan de benaming van quadrillioen , trilliocn, billioen, millioen enz., om
derzelver eenvoudigheid, ver de voorkeur geven. Wanneer
dit eerfte Stukje bij het Publiek een goed onthaal vindt, zal
de Schrijver nog een tweede laten volgen, waarin over het
vervolg der Breuken, over de Evenredigheden en derzelver
toepasfing op den Regel van Drieën, zal worden gehandeld.
Wij verlangen hartelijk, dat dit Boekje in handen zij van vele
Meesters en Leerlingen, en dat ons daardoor het Vervolg niet
onthouden worde. Mogt de kundige Schrijver dezelfde een.
voudigheid over de Stel- en Meet-kunst verfpreiden! — hoe
verdienftelijk zoude hij zich alsdan maken bij Wetenfchap en
Vaderland 1

Vertalings-proeven
voor gevorderde Leerlingen in de Latijnfche
Taal.
Gedeeltelijk gevolgd naar het Hoogduitsck van T. W .
DÖRIIS'G , door c. F. NAGEL , Rector der Latijnfche Scholen te
Tkiel,
Hde Deel.
Korte Schets der Romeinfche
Gefchiedenis , van de ftichtiiig der Stad tot den ondergang des Westerfchen Keizerrijks.
Te Zutprhen, bij H. C . A . Thieme.
1810. In gr. ivo.
et lof gewaagden w i j , in den jare 1804, (No. V . b l . 2 1 3
en 2 1 1 ) van een Werkje, dat denzelfden Titel voerde.
De bijvoeging op den Titel van tweede Deel en het Voorberigt overtuigen ons n u , dat zulks het eerfte Deel geweest is.,
en dat dit tegenwoordige alzco ten vervolge dient. Denzelfden lof zijn wij ook aan dit tweede Stuk verfchuldigd,
als zijnde op gelijke wijze behandeld, met de beste Latijnfche fpreekwijzen onderaan voorzien , goed vertaald, en
vooral belangrijk door de ftoffe z e l v e , de ganfehe Romeinfche Gefchiedenis, welke alhier, in 107 themata,
beknoptelijk, doch naauwkeurig, wordt behandeld. Ook fpelling en ftijl
2ijn allezins voldoende. Slechts eene enkele keerwenschten wij
een aangenomen Hollandsch woord voor het Latijnfche, zoo als
op bladz. 90 en 91 Capitolium, in plaatfe van Kapiteel: hoe zeer wij
anders de behouding der Latijnfche benamingen van
Diïïator,
Confiil, Tribunen enz. volkomen billijken, omdat z i j , naar den
aard der zaken, niet wel verduitscht kunnen worden. Met
Volle goedkeuring prijzen wij deze Proeven aan, zoo tot
openbaar als huisfelïjk gebruik, aan allen, d i e , nadat zij de
Latijnfche Schole verlieten, hunne oefeningen en vorderingen in die taal regelmatig willen voortzetten.
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LETTER-OEFENTNGEN,
Vit gezochte Liederen voor den openbar efi 'éh hulsfelijken
Godsdienst.
Te Westzaandam,
hij H. vaii'Akèn. ISOQ.' Li
gr. 'Svo. XVI en 280 bl.
• '

M

et een reikhalzend verlangen zag Recenfent reeds
vele jaren uit naar eene verzameling .van Godsdien*
Rige. Gezangen, welke het ideaal, dat in zijnen boezem
woont, mogt verwezenlijken; gezangen, namelijk, die niet
zoo zeer aan de behoefte vau den tijd , als aan de behoefte van het geloovig hart voldeden. Zulk eene verzameling zoude een zijner vurigfte wenfchen voor de goede
zaak van den Godsdiénst vervullen', Wanneer dezelve;»
den zuiveren geest van 't Evangelie dichterlijk fchoon uitdrukkende , datgene voor de Christenen werd, wat de
Halmen voor de Joden.waren. Doch , hoezeer de bereiking van dit doel zijns verlangen s' hem, nadat de zalig»
makende genade Gods verfchenen i s , bereikbaar fchijnt*
nogtans gevoelt en erkent hij daarvan al het moeijeUjke.
Zulk een bundel toch moest een rijke fehat zijn
van gezangen, die allen alles zijn konden. _ Die gezangeïi
moesten niet flechts aan de dubbele vereischte van poëzijé
en Christendom beantwoorden; neen —; zij moesten, als
toonen des eeuwigen levens, krachtig en zaligend dringen in elk daarvoor berekend hart. Immers alle echt»
geestelijke liederen moeten op alle lezers , hoe zeef
verfehillende in befchaving , denzelfden indruk maken;
zij moeten noch eigenlijk leerfbellig , noch bloot zedekundig , noch alleen' hartstögtelijk zijn , maar, als de
uitdrukking van het ééne algemeene godsdienftige gevoel^
hetzelve ook bij anderen opwekken, en juist daarom ook
zoo wel voor den openbaren als liuisfelijken Godsdienst
gelijkelijk gefchikt zijn.
Met onbefchrijfliike begeerte zag Ree. dus het kngbeloofde werk te geffioet, en met gefpannen verwachting mixt
hij hetzelve in handen, om te zien, hoe een viertal MaiiJ . E Ï T . 1810.
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UITGEZOCHTE

LIEDEREN

n e n , als de Verzamelaars van dezen bundel , (de Heeren
GEUNS, M A T THIJS SIEGENBEEK , PIE TER B E E T S
vz. en jERONiMo D E V R I E S ) in hunne onderneming waren

JAN V A N

geDaagd. D a n , hij ftond reeds verwonderd, eene zoo
kleine verzameling te zien; nóg meer echter, dit in-her
Voorberigt daarmede verontfchuldigd en verdedigd te vin
den , dat men de berijmde Pfalmen in omloop houden,
en voor uitflijting wilde bewaren, , , als in allen gevalle
„ een gedeelte van de gewijde bladeren uitmakende."
tjjt dien hoofde hebben de Verzamelaars, naar hunne ei
gene getuigenis, „ het niet onvoegzaam geoordeeld, buiten en behalve de gewone lijsten der Liederen, hier
„ nog t e laten volgen eene inhouds-lijst van die Pfalmen
„ en Pfalmverzen, uit de berijming van 1 7 7 3 ^ de
j , meest gebruikelijke, welke hun voorkwamen, ook maar
eenigzins, gefchikt te zijn, om in eene ChristelijkeVer„ gadering gezongen te worden.'' Doch hoewel'een ie
der , en vooral de Leeraar, die zich bij de openbare
Godsdienstoefening bij üitfluiting van de Pfalmen moet be
dienen, het verdienftelijke van zulk een werk op zich zelf
Sankbaar moet erkennen, zal hij zich_ echter grootelijks
verwonderen, zulk eene lijst hier te vinden. Van harte
ftemt Ree. met de Verzamelaars daarin overeen, dat velen
jder Pfalmen verdienen in gebruik te blijven; gaarne er
kent hij, dat men fommigen, op de door hen aangewe
zene wijze, geestelijk kan verftaan, e n , door zin en toefpeling op het Christendom overgebragt, in onze Kerken
kan laten zingen. Velen zijn, inzonderheid naar de be
rijming van Laas Deo, oneindig fchooner en verhevener,
oneindig godsdienftiger ^ dan vele liederen, welke men
fints eenigen tijd heeft ingevoerd en uitgezocht. Zij zijnten deele onovertreffelijk, en wij hebben ongetwijfeld meer
Verloren dan gewonnen bij het berijmd proza van godge
leerde en zedekundige verhandelingen, die men liederen
gelieft te noemen, en ons als zoodanig in den mond legt.
Zij ademen doorgaans den geest van heilige gezangen;
zij verheffen het hart tot God; terwijl de zoogenoemde
Christelijke liederen van dezen tijd ons hier beneden la
t e n , om nog eens te bezingen, wat wij reeds ten over
vloede hoorden bepreken, en nog eens nateorgelen, wat
ons onder het hooren reeds in flaap wiegde, of wakende
maar al te lang viel! — Het is waar, in dit bundeltje is
niet veel van dien aard, gelijk men zulks van het oogmerk
*n jden fmaak der Verzamelaars kon verwachten; evenwel
s
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is het , misfehien om velen te behagen , toch wel
eens iugeflopen.
Dit velen te behagen heeft over 'het
geheel een' nadeeligen invloed. Het werk kan dan met
uit één ftuk zijn, en wordt een mengfel van ongelijkfoortige dingen. Zoo heeft b . v. bet geheele n o d e Gezang
nog al vrij wat van dat platte, prozaifche en gemeöie,
't w e l k met de hooge waardigheid van godsdienftige gezangen g e e n s z i n s overeenkomt. Men hoose flechts het begin i
4

Niet uit luimen > niet bij vlagen,
Niet door hartstogt, niet uit fleur —
Zal de Christen deugdzaam zijn.

Wie kan zoo iets met ware opgewektheid zingen?
Doch, hoe veel moeite het ook mag kosten, de Pfalmen
aldus naar het Evangelie tefchikken, of, even als B U C H A N A N U S , eu na hem K A M B H U Ï Z E N , er in te laten vlaeijen, wat de oorfpronkelijke Dichter noch voelde, nocli
bedoelde? het gebruik van dezelve blijft altoos behulp»
bijjgebrek van beter. Waar volle vrijheidis, waartoe
daar de verbeelding en het vernuft angstvallig .uitgeput,
om eenige gelijkheden te vinden , welke men ter naau«
wer aood kan toepasfen ? Neen! de Christelijke Dichter
moet datgene wat in de Pfalmen flechts fchaduwachóg
ligt, in zijne volle helderheid doen uitkomen, en de aandoeningen van het geloovig hart in de verhevene beeldfpraak der goddelijke poëzije uitdrukken. Het is waarlijk
jammer, dat de• Verzamelaars zich door deze dwaling
hebben laten verblinden. Wat hadden zij met de hun
verleende gaven niet kunnen leveren, wanneer zij de heiligften der "Pfalmen met hunne Liederen vereenigd, e n , üi
gemeenfehap met anderen, waarlijk nieuwe vervaardigd hadden! Doch men moet hunne verdiende als Verzamelaars
dankbaar erkennen; en Ree. belijdt van harte, dat hij zich
innig verheugd heeft over het gefchenk hunner liefde, zich
meest bedroevende, dat zij, die zoo veel geven konden,
niet meer gegeven hebben.
Het getal der Liederen, zoo groot als klein, bedraagt
1 6 3 . Hiervan zijn 68 voor bepaalde tijden en gelegenheden. De Verzamelaars hebben, zoo als zij Zeggen, genomen , wat zij naar hunnen fmaak vinden konden, en
deswege nu eens zeer fpaarzaam, dan weder zeer overvloedig vergaderd. In 8 Kersgezangen wordt de .verfchjj*
y

« i M der Engelen dxienmal bezongen* V»ea»di W&$
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die als Leeraar eenigen dezer liederen moet gebruiketf,
houdt zich door lange ondervinding overtuigd , dat de
Verzamelaars zich zullen bedrogen vinden in deze hunrie
keuze. Geheel iets anders is h e t , zulk een lied in zijne
woning te lezen; iets anders, hetzelve in de Kerk te zingen. Op aichzelve reeds kan het (luk als gedicht zeer
behagen, en als gezang geheel niet voldoen. Men zinge
b . v. het 4de Lied, en het zal aan het oogmerk geenszins beantwoorden. Waartoe in het 6de Lied vs. 1 de
uitdrukking, dat Jezus uit eene reine Maagd

is geboren? Is

Hij daarom onze Heiland ? Dit is fommigen eene ergernis,
en moet om wijze redenen niet gezongen worden. Wij
beroepen ons op het teeder gevoel van een' ieder, die
niet door den bril eens leerflelfels ziet. Waarom wordt
ook, in de tale Kanaans, de Heere Jezus telkens Emmafiu'J genoemd? Het N . V . geeft er toch geene aanleiding
toe. Het iade Lied van G E L L E R T is hier veranderd en
verkort, doch, naar ons gevoel, niet verbeterd. G E L L E R T fchijht in onze oogen niet geheel de Dichter van
Geestelijke Gezangen te zijn. Hij was beter gefchikt
voor het Leerdicht en de Fabel. Zijne fchoonfte liederen
zfn nog niet verheven genoeg, om het gemoed te verheffen tot den vereischten graad van godsdienftig gevoel.
K L O P S T O C K en zelfs andere Duitfche Liederdichters, b .
v. L U T H E R , L A W P E , N E A N D E R , cn hoe velen onder de
onzen, (laan in dezen veel hooger. G E L L E R T ziet ook
in dit lied tè veel door nevelen henen (vs. 6 ) en fpreekt nog
weifelend van het geloof, den vasten grond en het zekér
iewijs der dingen, die men hoopt en niet ziet. (Hebr. XI: 1.)

Het 13de Lied heeft door zijnen hoogen ouderdom een
:zeker gezag; doch het is met dat al niet poëtisch. Zulk
een plastisch en te gelijk allegorisch gezang valt te ligt ia
t fpelende, en is daarom weinig gefchikt voor de Kerk.
Het fchoone 52de Gezang heeft door de veranderingen
waarlijk niet gewonnen. Het fraaije begin, dat ons de
3

verhevene Ode herinnert: Quo me Bacche

rapis tui ple-

num ! is verlamd. — Doch Ree. zou het beftek eener Beoordeeling in dit Maandwerk te buiten moeten gaan, zoo
hij alle Liederen wilde doorloopen. Docli, zoo als gezegd
i s , er is zeer veel fchoons en echt Christelijks uitgekozen. Trouwens, wat van den Godsdienstleeraar mag gezegd worden, dat hij dan alleen zijnen post waardig en
met nut kan bekleeden, zoo hij zelf godsdienftig i s , dat
geldt ook van den Verzamelaar van Geestelijke Liedere*-.

Ook
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Ook hij moet Christen en Dichter tevens zijn; anders ontbreekt hem de fijne takt, die hier toch de eigenlijke toetsfteen is. Dat Godsvrucht en Poëzij deel aan dezen arbeid
gehad hebben, is niet te ontkennen; doch even min, dat
eene zekere leerfteliige ftijf beid de Verzamelaars verhinderd heeft, om altijd als Vrijgemaakten door den Zoon te
handelen. Hieronder heeft de dichterlijke fmaak wel eens
geleden, zoodat nu eens het deftige, dan weder hetfchoojie is opgeofferd.
Over 't geheel is het jammer, dat men bij zulke liederen op dezen regel niet genoegzaam acht (laat : Dat
men telkens het dubbel oogmerk van een geestelijk lied
in 't oog houde, te weten, om of het hart te bewegen
tot aanbidding en verheerlijking van God en Christus, of
het reeds opgewekte gevoel te doen uitboezemen. Het eerfte is gefchikt vóór — het andere na de Godsdienstoefening. Zulk een bundel behoorde dus eigenlijk geene andere liederen te bevatten, dan die aan deze vereischten beantwoorden. Alle redeneringen, befpiegelingen en
levensregelen , hoe fchoon op zichzelve , komen hier
niet te pas. Alles móet gebed zijn, gebed — niet eene
korte fchets van eene preek, in den vorm van een gebed
gebragt — maar de heilige uitftorting van een aanbiddend
gemoed, of de ootmoedige verzuchting, om tot die geestgeftekiheid te komen. Het godsdienftig gezang toch is het
heiligde der gebeden. . Het 3711e Lied is van dien aard;
doch het 1 2 3 d e , hoe fchoon ook, is nog te veel befchrijvend.
Voortreffelijk zijn Gez. 1 1 3 en 1 1 4 , en overfchoon is
het 1 2 4 d e , een lied van L U I K E N , tot dusverre, zoo veel
wij weten, nog in geenen bundel geplaatst. Denzelfdeu
lof verdienen de bekende Gezangen 8 1 , 83 en'84. Eenige liederen bij het Avondmaal hebben den regten toon getroffen. De Verzamelaars hebben zich door een bijzonder
artikel,

Christelijke

Zedeleer genoemd, misfehien zeiven

den weg afgefloten, om zich doorgaans gelijk te blijven.
Ree. is van oordeel, dat zij iets anders bedoelen, namelijk
Christelijke
Godsdienfligheid.
Hoe konden zij anders met
het 105de Lied beginnen? — Ook had men de verzen
zoodanig behooren af te deeleu, .dat elk derzelven een zeker geheel uitmaakte, om ze afgebroken tusfchen de leerrede , of daarna, te laten zingen.
Dan, wij willen thans afbreken; te meer, daar er weiligt nog eens van deze Gezangen zal moeten gefproken worsen j wanneer de Zangwijzen' gedrukt zijn: Wij hebben
Q 3
H
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bij deze gelegenheid gaarne eens willen zeggen , wat on$
over eene zaak, van het hoogfte belang voor de geheele
Christenheid 5 reeds lang op het harte lag, federt het lezen van den grooten en kleinen Bundel der Amfterdamfche , de Gezangen van de Haarleinfehe Doopsgezinde
Gemeente, en de Èvangelifche Gezangen der Hervormden. De denkende Lezer zal wel gevoelen, dat onze aanmerkingen'alten bedoelden. De laatfte verzameling, welke wij voor ons hebben , kon, uit den aard der zake,
beter worden, dan een der genoemde bundels, en overtreft dezelve, onzes oordeels, ook.
Voor 't overige wenfchen en vertrouwen w i j , dat hefe
werk der geachte Verzamelaars met veel nut en zegeii
gebruikt worden , en beantwoorden zal aan hun edeV
oogmerk.

J)e Vrage: Mag een Kerker-aai,
hij het maken van eene
kieslijst,
en het doen van een beroep —• mag een Predikant, bij hei aannemen, of afwijzen van eene beroeping,
gebruik maken van het Lót? vrijmoedig en befcheiden onderzocht en beoordeeld. Sit «ppovifipij ksya- %pvun vftft? ó

<pt)/*j.
gr.

Te Utrecht,

Svo. 31

bij J. van Schoonhoven. iSio,

In

Bl.

D

eze weinige bladen bevatten belangrijke erinnermgen
en raadgevingen, die het te wenfchen ware, dat, bij
het beroepen van Predikanten, algemeen in acht genomen
wierden.
%. i . Hoe fpreekt de Bijbel

over het gebruik

maken van

het lot? Antw, Nergens wordt hetzelve daaraangeprezenj,
Salomo, de vermoedelijke Schrijver van het Spreukenboek, .waarin tweemaal , doch zonder eenigen zweem
van aanbeveling, van het lot melding gemaakt wordt, H.
XVT: 3 3 . XVIJI: 1. wist het voor ons altijd blinde l o t ,
fchoon door den wijzen God fteeds beftuurd, met behulp»
zijner menfchenkennis , in een waarlijk duister geval»
meesterlijk te vermijden.
§ . 2. Wat leert Gods zlgtbaar beftuur over de menfehen

aangaande het lot? Antw. Niets anders, dan hetgeen het
gezond verftand wachten moet, dat de wijze G o d , met
zich naar" de menfehen te fchikkenj en, daardoor , met
Bun zijne bedoelingen te bereiken, gedaan zal hebben.
Volgend gébruik ontdekten wij van het lot. j . Jh de
ver»
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terdeeling van het geërfde land. 2. In den diëtist des tempels»
in de offeranden en dergelijke befchikkingen, op Goddeliikert
last, tot voorkoming van twist en alle vermoedens van
bedrog en eigenbelang, met veel wijsheid bepaald. Andere
voorbeelden waarbij , zonder Goddelijk bevel of blijk
bare goedkeuring des Hemels, gebruik gemaakt is van
het lot;, Rjgt. XX: 9 . 1 Sam. XIV": 4 2 . Jo. XTX: 2 4 .
Pf. XXII: 1 9 . doen niets af tot aanprijzing,
Uit ge
vallen van een bijzonderen aard, als Tof. VII: 1 4 . 1 Sam.
X: 20. is geen algemeene regel af te leiden; ook niet
uit de handelwijze der Apostelen, Hand, I: 2 3 - 2 6 . in
dit eene, zoo bijzondere geval*
§. 3. Zal het voorbeeld van wijze en goede lieden ook hier

iets gelden kunnen? Arttvv. Geen voorgang van eenigen
fterveling heeft zoodanig gezag.
§ . 4 . Wat fchrijft

het gezond menfchenverjiand , in dei

zen, voor? Antw. Men moet, zoo naauwkeurig en onzij
dig mogelijk, onderzoeken, e n , in gevallen, waar alles
fchijnt gelijk te ftaan, met anderen, die kunnen gerekend
worden meer doorzigt te hebben <, en onpartijdiger te
kunnen oordeelen , getrouw raadplegen. In dier voege
zal men nimmer tot het lot behoeven te komen.
§. 5. Kan dan het gebruik\van
het lot, bij het maicA
van eene kieslijst, en het doen van een beroep, alsmede bij
het aannemen of afwijzen eener beroeping , aan ons Chris
tendom wel eere of voordeel aanbrengen ? Antw. De perfo-

nen ftaan nooit volkomen gelijk , in de verkiezing, en
voor den geroepenen doet zich altijd wel iets o p , dat het
aannemen of weigeren des beroeps genoeg aanraadt. Twij
felt men, in beidé' gevallen, e n , weet men voor zich zelven niet, hoe te doen, men keere zich tot den Bijbel,
tot het gebed om verlichting en befturing, tot den raad
van het genegen hart en beter bevattend oordeel, men
make gebruik van alle inlichting, en beflisfe nu zonder
vrees en zonder lot. Dit beveelt het gezond verftand *
gewijzigd door het Christendom. Men hindert en onteert hetzelve , door liever te willen terugkeeren tot den
ftaat van het menschdom, in zijne kindsheid, dat overal
onmiddellijke tusfchenkömfteh der Godheid verlangde, of
tot den donkeren nacht der middeleeuwen , toen m e n ,
in elke min of meer duistere zaak , door vuur- en water
proeve, de beflisfing van den Allerhoögften meende te kun
nen daarftellen. Het is ten uiterfte dwaas en ongerijmd, zich
ie verbeelden, dat dié keuze de beste b y die,- zonder beQ 4
hoor-
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lioorlijk gebruik van het oordeel des onderfchdds, doof
het lot gedaan wordt.
§. 6. Hoe moet mm het
geïiike
ftemmen
hebben ?

dan

maken,

ah twee of meer

Antw. Niet loten. Nimmer
liaan dè genoemden in dezelfde betrekkelijke gefchiktheid
tot de Gemeente.' ,Men moest dan liever moeds genoeg
hebben, om met. elkander broederlijk te fpreken over de
gefchiktheid der mededingers, of althans de zaak door
herftemming, • na. vooraigaand overleg , trachten te vereffenen.
'
,
§. 7. volgt nog een befcheiden woord van den Schrijver
aan zijne Broeders,
die of'in het geheel,
zigten,
mei'hem
niet eens zijn.
Dit

of in fommige

op-

befcheiden woord
zal niet in den fmaak.vallen van Predikanten, .wien het of
aan' verlichte kennjs, of aan vereischte vastheid van geest
ontbreekt, om den alhier medegedeelden wijzen raad op
te volgen, en ook niet behagen aan die groote menigte;
van Kerkeraadsleden, die zich doorgaans, bij het doen
van beroepingen, door geheel andere beginfelen, dan door
zuivere belangftelling in de behoeften der Gemeente, die zij
vertegenwoordigen, laten befturen. Bij dezen en genen;
evenwel za! hetzelve, dat vertrouwen wij, met opmerking ontvangen, en ook wel eens ernftig daarover nagedacht worden.

Onderwijs
in den Christelijken
Godsdienst
s A L Z M A N N . Uit het Hoogduitsch vertaald.

, door c. G«
Te
Amfterdam,

bij A. Meijer , Schalekamp en van de Grampel.
8w. 138 Bl.
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an eenen, in al 't geen de. Opvoeding der Jeugd betreft , zoo ervarencn, en door veeljarige ondervinding
2 0 0 wél geoefenden man, den allezins verdienftelijken S A L Z 1 1 A N N , , Icon men, bij de bekendmaking van een
Onderwijs
in den .Godsdienst, .niet wel iets middelmatigs verwachten, 't Onderfcheidt zich van alle dergelijke leerboekjes,
2 0 0 door de orde en wijze van behandeling, als door de
gekozene onderwerpen.
.
De voorgedragene leeringen zijn vervat in ccne menigte
korte ftellingen, die telkens, door eenige gepaste dichtregels afgewisfeld worden, zoodat men er zich te gelijk,
als van een boek'tot {lichting , van zou kunnen bedienen.

C. G. S A L Z M A N N , ONDERWIJS.
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l»en. 't Geheele ontwerp loopt in de volgende, den Schrijver alleen eigene, orde af. Vooraf gaat eene korte Inleiding , waarin de gedachte, er is een God, duidelijk ontwikkeld, en naar de algemeene vatbaarheid, met bewijz e n , ontleend uit de elk in 't oog loopende voortreffelijkheid , orde en zamenhang v a n alle dingen, overtuigend geftaafd wordt. Daarop volgt eene gefchiedkundige voorbereiding, bevattende eerst eene korte befchrijving van
de gefchiedenis en den aard van den Godsdienst vóór Jez u s , daarna een dergelijk verfiag van den perfoon en'de
gefchiedenis van Jezus. Dan komt vervolgens de door
Jezus verbeterde Godsdienst zelf in aanmerking. Deszelfs
hoofddoel is verbetering en volmaking. Hiertoe behooren
vier, hoofdpunten, waartoe de geheele omvang der leere
van Jezus gebragt wordt: waarheid, liefde,
vrijheiden
zaligheid.
— Onder 't denkbeeld v a n waarheid wórden de
leerTtellingen medegedeeld, die Jezus aan 't menschdoin
heeft voorgedragen. Hier zal men, met andere Schriften
van S A L Z M A N N bekend zijnde, zich minder verwonderen,
verfcheidene, anders hóoggefchatte, leerftellingen voorbijgegaan te zien, dan w e l andere aan te treffen, die men
er niet zou verwacht hebben. Van de l e e r omtrent de
groote verdiende van den dood v a n Jezus voor 't menschdom, en der hierdoor verworvene begenadiging,' wordt
alleen in 't voorbijgaan vooraf dit gezegd : „ Daar 't
nieuwe Testament opgefteld werd in eenen tijd, dat men
van eenen Godsdienst, zonder offeranden en priesters, geen
denkbeeld vormen konde , moesten zich ook de Schrijvers naar de heerfchende wijze van denken voegen, en
Jezus nu e e n s met eenen Hoogenpriester, dan zijnen dood
en de vergieting van zijn bloed met een offer vergelijken,
ïlebr. V: 1 0 . " Van de leer van den Heiligen Geest,
e n , 't geen ons nog meer bevreemd heeft, ook van die
Van Gods eigenfehappen, wordt geene melding gemaakt.
Daarentegen heeft niet alleen de leer betreffende Engelen
in 't algemeen, maar ook die aangaande het beftaan van
Duivelen, hier hare plaats bekomen. —. T o t ' t tweede
ftuk der volmaking, waartoe Jezus de menfchen tracht
op te leiden, de liefde, brengt de Schrijver de'Christelijke
zedeleer, als liefde vorderende jegens God en onze medemenfehen, in 't bijzonder lot dezulken, met welken wij
in eene naauwere verbindtenis ftaan, en wel voornamelijk , om het zielenheil van onze medemenfehen te bevorderen; ook liefde tot alle Gods fchepfelen. Dit gedeelte
Q
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is v e r r e w e g ' t uitvoengfte, en in de daad voortreffelijk
behandeld.
Onder de vreemde en ongepaste uitdrukking van vrijheid, 'tderde ftuk van onze volmaking, verftaat de Schrijver 't vermogen, om overeenkomftig de erkende waarheid te handelen. En hier komen dan de middelen in aanmerking, door welken wij tot onzen pligt
kunnen bekwaamd worden: eene nieuwe geboorte, geloof, overdenking der waarheid , gepaard met gebeden in
den zin van Jezus, heerfchappij óver de gedachten en
over de begeerten , oefening van 't ligchaam om allerhande bezwaarlijkheden te kunnen doorfiaan, en naauwkeurige
ftiptheid in onze bezigheden. — Door zaligheid eindelijk ,
de vrucht van: eene geoefende, Vrij handelende rede, wordt
zulk een toeftand van den geest verftaan, waarin wij wel te
vrede zijn en ons wel bevinden , welke een aanvang
neemt van 't tijdftip af, dat de verlichte mensch begint
OTeremkomftig de waarheid te handelen. Zij ontftaat uit
het gevoel van rust en geregeldheid in de ziel, uit't gevoel
van onze waarde, dat men een kind van God i s , en op
deszelfs goedkeuring en bijftand zeer zeker kan ftaat maken , uit 't genoegen, 't welk de herdenking van het voorledene , de aanblik van het tegenwoordige, en het vooruitzigt ki de toekomst verfehaft. Zij i s , zoo lang wij
met dit ligchaam bekleed zijn, onvolmaakt, maar inmiddels toch zoo groot, dat de geneugten, welke de bezitting van de geheele zigtbare wereld ons zou mogen verfchaffen, daartegen niet kunnen opwegen. Gemeenlijk is
echter ook de uiterlijke welftand 't gevolg en de vrucht van
de innerlijke volmaking. Zij zal echter niet, dan na de
aflegging des ligchaams, de hoogfte volmaaktheid bereiken, 't Beflnit van dit hoofdftuk bevat eene voorftelling ,
die men hier ter plaatfe niet zou verwacht hebben, van
de gevolgen der verwaarloozing van onze volmaking door
een zondig leven, waardoor men wordt weggefleept tot de
ellende, die 't verderf of de dood genoemd wordt, eii
dat niet alleen in dit leven, maar ook na den dood van 't
ligchaam. „ Deze e l l e n d e z e g t hij, ,, zal eeuwig dur e n : omdat de genen, die zich dezelve hebben op den
hals gebaald, nimmer die volmaaktheid zullen bereiken, dïe
htm had kunnen ten deel Vallen , zoo zij, zoo lang zij in
het ligdiaam wandelden, met alle opregthéid voor hunne
volmaking zorg gedragen hadden; even als zij, die met
groote gebreken aan geest en ligchaam geboren werden,
nooit zoo volmaakt worden , dan (als) de genen, die de*
ze

ONDERWIJS,

ze gebreken, niet uit moeders ligchaam medebragten."
Ook al het voorgaande, betreffende de zaligheid, ftaat,
ohzes inziens, niet op de regte plaats, daar zij voor*
komt als ten deele uitmakende de veredeling, waartoe Jezus ons tracht op te leiden, bl. 5 3 , 1 2 1 . Zij is toch veeleer 't gevolg en de vrucht derzeive. —• Er volgt eindelijk nog eene korte befchrijving van de plegtigheden, welke aan den Christelijken Godsdienst verbonden ziju.
In handen van eenen der zake kundigen Onderwijzer,
die drier en daar wat wist aan te vullen en te verbeteren,
en alles wél te verklaren, zou dit boekje boven vele anderen van grooten dienst kunnen zijn.

D . L . S U A S S O , Med. Doel,•,, Morborum exanthematicorum
defcriptionis, Tabularuraibrma ordinatae, Specimen fecundum, Varicellae atqtie Seariatinae decurfum et curationem, exhibens. Amftelodami ex officinaX. van Es,
l 8 i o . 4to.

V

an de eerfte Tafelen, welke tot de Pokken en Koepokken betrekking hadden, hebben wij melding gemaakt hi het afgeloopen jaar (*). Wij meenden billijke redenen te hebben, om den Heer S U A S S O aan te moedigen om zijn plan voort te zetten, en ontvangen nu nieuwe Tafelen, welke op eene gelijke wijze den loop en ó&,
genezing der Bastaard- of Wind-pokjes, en van den Schar*
laken-uitflag, ten onderwerpe hebben. Met opzigt tot
den laatften, is de Schrijver uitvoerig en zeer naauwkeurig, Over het geheel verdienen zijne pogingen aanmoe*
diging. Bij deze Tafelen zijn tevens eenige verbeteringen,
en bijvoegfelen voor de eerfte gedrukt; en onder dïe bijvoegfelen vinden wij tevens geplaatst de aanhaling vari,
HUFELAND ,
BREMER
en GOLDSCHMIDT , OHltrfint dö
keuze van de ftof ter inenting; oordeelende de Schrijver, op het voorbeeld der genoemde Geneesheeren, dat
die ftof vooral op den jden dag daartoe uit de polk moe»;
genomen worden. Dit bijvoegfel komt ons voor eene ftilzvvijgende wederlegging te moeten uitmaken van den Ree,
ook der Recenfenten, die zich aan dien zevenden dag zeer
geftooten heeft.
(*) Letteroef, voor 1800. No. XII. bl. 497.

Mand-

J. J. V A N

t > L E N R , -HANDLELDINE,

Handleiding
tot de kennis en genezing van de Ziehen van
het Vrouwelijk Gejlacht. Door j . - j . V A N P L E N I C , Raad
van Z. K. M. van Oostenrijk,
rustend Hoogleeraar aan
de Genees- en Heelkundige Hoogefchool van jozef,
als
mede eerfien Geneesheer bij het Krijgswezen.
Uit het
Latijn vertaald.
Te Amflerdam
bij W. van Vliet.
1809. In gr. Svo. 286 Bl.
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et geen minder genoegen kondigen wij de overzetting
dezer Handleiding aan, dan wij eene dergelijke, met
betrekking tot de kennis en genezing van de Ziekten der
Kinderen, van dezen zelfden Schrijver, den verdienden
lof toezwaaiden (*). Ons houdende aan het daar ter
plaatfe, omtrent den bekwamen Schrijver en zijne gefchrif
ten in den vorm van dergelijke Handboeken, door ons
aangemerkte, deelen wij thans deszelfs korten inhoud me
de. De Schrijver verdeelt de Ziekten, welke het Vrouwe
lijk Geflacht uit deszelfs beftemming of ligchamelijk geftel
ondergaat, in Ziekten der Vrijsters , Jonggetrouwden,
Zwangeren, Barenden, Kraamvrouwen, Zogenden, en
oude Vrouwen; daarna meer bepaald tot die der Vrijsters
die Ziekten brengende, welke bij Jongedochters door de
maandftonden, en het opkomen der wellustprikkelingen j
die der Jonggetrouwden, welke uit denbijllaap ontftaan,
of de bevruchting beletten; die der Zwangeren, welke ha
ren oorfprong nemen uit de zwangerheid; die der Kraam
vrouwen , welke na het eindigen der verlösfmg uit het
kinderbed; die der Zogenden, welke uit het zogen van
het kind ontftaan, of hetzelve beletten; en eindelijk die
der oude Vrouwen, welke gewoon zijn te ontdaan uit het
ophouden der maandftonden; terwijl ook hier van allen
eene geregelde befchrijving der onderfcheidene in- en uit
wendige -Ziekten, met derzelver kenteekenen, vóórfpelling, naaste oorzaak , opwekkende oorzaken en genees
wijze , gevoegd i§.' - De Vertaling i s , naar ons inzien,
even goed uitgevallen als de vorige,. van welker juistheid
eene naauwkeurige vergelijking met het ocrfpronkelijke
ons overtuigd'heeft.
(*) Letteroef. voor 1808. No. V I I I . bl. 326 en 327.
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it Stukje van den vefdienfielijken S A N D B E R G is , blijkens het Voorberigt, ter beantwoording toegezonden
geweest van de vraag der Maatfchappij tot Nut van '/ Algemeen,
doch onbekroond gebleven, gelijk ook de overigen, die tot hetzelfde doek hadden gefchreven. In het
afgeloopen jaar werd de prijsvraag zelve ingetrokken.
Deze intrekking, gevoegd bij. het gewigt des onderwerps »
en de aanmoediging van eenen geraadpleegden en bevoegden
Vriend, deden den Schrijver, 11a hetzelve nog eens doorloopcn en hier en daar eene kleine verandering gemaakt te
hebben, tot de uitgave befluitcii. In zes Afdeelingen ber
handelt de Schrijver de onmatigheid in 't gebruik yan
Spijs, van warme Waterdranken, als Koffij en Thee; het
misbruik van Jenever, Brandewijn en andere flerke Dranken ; het misbruik van den Wijn; het fnoepen; en eindelijk de heilzame uitwerkfelen der matigheid, in tegenoverftelling van de verderfelijke gevolgen der onmatigheid.
Zonder ons eenigzins in te laten met de beoordeeJing, of
men: billijk gehandeld hebbe met dit Stukje onbekroond
te laten, en tevens de - nog al belangrijke prijsvraag in te
trekken, meenen wij deze fchets, ter waarfchuwing voor
de gevolgen der onmatigheid, volkomen te kunnen aanprijzen ; beknopt- en duidelijkheid kenmerken dezelve, en
deze behooren in een gefchrift, dat algemeen nut verfpreiden moet, vooral in acht genomen te worden. Misfchicn, echter, had de bekwame Schrijver van meerdere voorbeelden , uit het dagelijkfche leven genomen,
kunnen partij trekken ; deze toch , hetzij dan waar of
verdicht, hebben op den mensch eenen verbazendeu
invloed.

J. C SCHRODER

J. c.

SCHRODER.

, Disputatio Mathematica inaugurafis De

Presfione Fluidorum,

ad Aggerum

Theoriam

applicata.

Traj; ad Rhen. 1809.
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et genoegen ontwaren wij door middel dier Schriften,
die ons den hedendaagfchen Letterarbeid aankondi
gen , dat er van tijd tot tijd vele bekwame Jongelingen aan
onze Hoógefcholen gevormd worden, blijkens zoo vele
fchoone Verhandelingen in onderfcheiden vakken van Ge*
leerdheid en Wetenfehappen , getuigen van de vlijt en
ijver, waarmede, ten minfte van velen, de Letteren be
handeld worden. Met lof verdient melding gemaakt van
boven aangekondigde Verhandeling over het wel aanleggen
der Dijken

tegen de perfing van het water op dezelve.

Vele

bekwame en door ervarenheid bedrevene Mannenmogt ons
Vaderland tellen in het vak der Waterbouwkunde; eene
fcaak, voor hetzelve van het uiterfte aanbelang, daar de
voortduring van deszelfs Phyfiek beftaan daarvan grooten»
deels afhangt. De Heer S C H R O D E R wijdt zich ook dezer
ftudie toe, en hoopt in deze loffelijke eerbaan zijn Vader
land nuttig te zijn; hebbende hiertoe aan Utrechts Hooge
fchool , onder geleide vaii dei) beroemden Hoogleeraar V A I «
B E E K C A L K O E N , zijne fludien ingerigt, en zich in de
Wiskunde, met toepasfing op hét Theoretifche gedeelte
der Waterbouwkunde, in 't bijzonder geoefend; waaryan
deze Akademifche Proeve, bij gelegenheid van zijne be
vordering tot DoBor in de Wijsbegeerte,
ten uitnemenden
bewijze ftrekt. Onderviiiding moet wel hier , gelijk el
ders , veeltijds den weg wijzen; doch wij achten, dat
Theoretifche kundigheden ten groridflage moeten dienen.
De Steller van dit Stuk legt groote bekwaamheid aan den
dag in het ontwikkelen der Mathematifche Formulen, en
in het toepasfen van dezelve op het gegeven onderwérp ,
Wegens de perfing van het Water en den vorm der Dijken.
Het eerfte Hoofddeel handelt bepaaldelijk over de perfing
van het Water op bodems van onderfcheidenc gedaanten
en verfchillende rigtingen, welke in fraaije algemeenc For
mulen worden opgegeven. Het tweede Hoofddeel han
delt meer bijzonder over de Dijken.. Wegens de ftof wordt
de kleiaarde als de gefchiktfte opgegeven, als zijnde het
minst poreus en het fterkst zamenklevend, waardoor zij
beftand is tegen het indringen van het water, hetwelk de

DE PRESSIONE FLUIQORyM, &C.

Dijken gevaar doet loopen van uitgekolkt te worden. E r
zijn in 't bijzonder drie gevallen, waarin Dijken tegen het
geweld van het water bezwijken: i ) de Dijk wordt door
het water omvergeworpen, 2 ) of in ftukken gebroken',
3) óf, in zijn geheel, van zijne plaats verfchoven. Deze
drie gevallen worden afzonderlijk onderzocht ; en door algemeene Formulen aangewezen, wat er vereischt w o r d e ,
om Dijken of Muren de vereischte gedaante en fterkte te
geven, om. de perfin| van het water tegenftand te bieden, ten einde 'de drie opgegeven gevallen geene plaats
hebben, wanneer namelijk de hoogte, en dus ook de perïing van h é t water, en de digtheid van de ftof, waaruit
de Dijk gemaakt, wordt, gegeven z^n. Uit al hetwejk
afgeleid wordt', dat aan eenen Dijk zou moeten gegeven
worden de vorm Van eenen gelijkbeenigen Driehoek; doch
toont de Auteur voorts aan, dat er in de Practijk eene
andere en betere gedaante aan de Dijken te geven i s ,
>yaardoor dezelve meerdere vastheid bekomen, te weten
die van een Trapezium of geknotten Driehoek. De vastheid van den Dijk moet voorts op zichzelve befchouwd
worden; want de bovenfte deelen der aarde op de benedenfte drukkende, loopt de Dijk gevaar om uit te zakken ,
en zich door zijne eigene zwaarte uiteen te werken, indien denzei ven met de behoorlijke gedaante gegeven worde. Het hangt af van den aard der ftof zelve, welke
'helling daaraan moet gegeven worden; want de ftof week
zijnde, neemt dezelve eene bepaalde helling aan, terwijl
zich de onderfte deelen, of de voetfteun, verbreeden;
waarop de Schrijver onderfcheidene Proeven genomen
heeft, waarvan de uitkomften worden opgegeven. Doch
de Ondervinding heeft in dit alles veel geleerd, 't geen
de Theorie over het hoofd ziet; gelijk het overloopende of overflaande water, de Dijken van den binnenkant
intkolkende , veelal oorzaak i s , dat dezelve bezwijken,
waarom de voorzorg zich vooral ook daartoe moet bepalen.
Wij hopen, dat de jeugdige Schrijver zich door zijnen
arbeid zal doen kennen, als toegerust met die Theoretifehe kundigheden, welke, gevoegd bij ervaring, hem kunnen gefchikt maken, om op deze wijze nuttig te zijn voor
een Land, 't welk Mannen, die zich aan deze ftudien
bepaaldelijk toewijden, niet kan oatberea.

R. J.
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BROUWER

Nieuwe
Leerwijze
omrent' de Bijen
en derzelver
zoogenaamde Magazijnen-teelt,
voornamelijk getrokken uit het
Hoogduitfche
Werk van j . L . C H R I S T en meer
andere
Stukken,
ten dienjle der Hollandfche Bijenhouders
bearbeid en uitgegeven
door R I J K E X O J A C O B E R O U W E R ,
Lid
Honorair der Maatfchappij
ter bevordering Van den Landbouw te Amflerdam,
en Lid Correspondent der Hollandfche
Huishoudelijke
Maatfchappij
te Haarlem.
Met Platen.
Te
Amflerdam,
hij J. C. Sepp en Zoon. 1809. In gr. 8ro.
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z e e r veel is er over de huishouding der Bijen en
d e r z e l v e r oppasfïng, tot huishoudelijk gebruik, zoo
hier als e l d e r s , gefchreven; d o c h hier te Land beftond er
geen v o l l e d i g Werk, waarin a l l e s , ten dienfte van den

eel,

Bijenhouder, is bijeengevoegd.; Welligt behoort'deze verdiende aan de Diütfche Geleerden R I E M en C H R I S T te
worden t o e g e k e n d , en het is de Heer B R O U W E R , die,
met eigen k u n d e en W a a r n e m i n g e n voorzien , zich van
den arbeid d e r genoemde Mannen bediend heeft, om ons
een — wij m o g e n zulks openlijk en dankbaar erkennen —
in dit o p z i g t v o l k o m e n Zamenftel in het alhier aangekondigde-Werk te leveren. Eene Opdragt aan zijne Excellentie ,'den Ridder en Admiraal V A N K I N S B E R G E N , en een
uitvoerig Voorberigt, vermelden de aanleidingen en de
zorg, door den Schrijver rot hetzelve aangewend; terwijl
het Werk zelf is verdeeld in de navolgende zes Hoofdftukken, als 1.) Over de Bijen in het algemeen, s.) Over
den Aankoop van Bijen. 3.) Over de Vermeerdering der
Bijenftokken.- 4.) Over de Oppasfïng en Verzorging der
Bijen. 5.) Over het Inzamelen van den Honig, en het
Was. 6.) Over de Gereedfchappen en Werktuigen, benoodigd bij eene wclingerigte Bijenteelt, en een Aanhangfel eene nadere toelichting behelst omtrent de Magazijnwoningen en derzelver verbinding, en tevens een middel
aan de hand geeft, om, gedurende den gcheelen zomer,
zuiveren honig te bekomen, zonder de Bijen te verontrusten. Wij zullen ons beijveren, om den voornaamfteu inhoud dezes gewigtigen Werks, zoo kort mogelijk, op te
geven.
Elke Bijenftok bevat drie foorten; de Koningin, Arbeiders en Hommels. De vruchtbare Koningin, die, in een
:
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ait door hare fchoone gedaante, hoedanigheid van geur
en heldere ftera. Hare voortteling, in deVorftelijke C e l ,
uit de grondftof eenes Koninklijken Worms , kenmerkt
hare uitnemendheid. Hare Angel is iets langer, dan bij
de gemeene Bijen. Haar gezag , op liefde gegrond, is
onbeperkt; zij wordt altijd door eene Lijfwacht omftuwd. — De Hommels, grooter en zwaarder van borst
en k o p , zijn de Manrietjes der Koninginnen. Derzelver zantende! bewijst, dat zij niet tot werken beftemd zijn, en
worden door de Werkbijen, wanneer deze hebben 'ingezameld, verjaagd en dikwerf gedood. •— De Arbeids- o f
Werk-Bijen, noch tot het mannelijke, noch tot het vrouwelijke gedacht behoorende, en ten aanzien van fnuit'of
tong fijner bewerktuigd, verfigten al het werk, zoo binnen als buiten den d o k , van het bouwen der cellen af tot
pp de bereiding van het was toe. — De Bijen komen voort
vat eea eitje , dat DOOR DE Koningin in de celletjes gclegd>
wordt, waarin zij zich van haren eijerdok ontlast, en
Vormen zich tot EENE Made OF Wormpje, dat tot zijne
bedemde grootte groeit, alsdan in EENE Nimf of Pop verandert , weldra zijn dekfel van was doorknaagt en als volkomene Bij te voorfchijn komt. Verminkte Jongen worden uit den dok gedooten. De tot Koninginnen bedemde
eijeren worden in grootere cellen uitgebroeid en beter gevoed. — D E huishoading is allezjns kunstmatig, ordelijk en fpaarzaam. Slingering van vleugelen, en eenvormige of fisfende toon, fchijnt dezer dieren fpraak. Z £
leven doorgaans één jaar; de Koningin fomtijds langer.
Zij begraven de dooden, bij regenachtig weder. Van de
vierkante K o r f , tot eene Bijenwoning gefchikt , welke
men tot waarnemingen bederat, geeft de Schrijver een
volledig berigt en teekening.
Tot den Aankoop van Bijen dient alken een volkrijke en
zware d o k , zuiver , niet te veel beroofd van honig ,
«och ook te vol van oude raten , en wel in February
OF M a a r t , vooral niet wijzelloos of zonder Koningin.
Men koopt ze echter ook in den Zomer, wanneer eene
meerdere oplettendheid noodig is. Jonge zwermen, vóór
QO Junij werkzaam , zjjn de beste. De innerlijke waarde
van eenen Bijenftok is niet gemakkelijk te bepalen. De
eenige Bijenmarkt in Bolland is in Gelderland, aan den
zoogenaamden Klomp- of Nieuwemveg, tusfehen Remwoade en Veemndaid..
De Bijenftok vermeerdert DOOR het jswermen, nad^t DE
J,£TT.
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Koningin tot 'tie afreize bekwaam is. De zwermtijd is in
M e i J u i i i j en Julijy. doch in de eerfte maand de beste.
Naar den tijd en den aard der ftokketr,, heeten zij Voor-of
Hoofdzwermeii, Achter- of Nazwermen, Maagdenzwerm e n , Nood- en Honger- of Bedelzwermen. Wanneer eea
ftok zal zwermen, is moeijelijk te bepalen, dan alleen wan-,
jtieer de Bijen haren honig niet uitftorten, en aan het Vlieggat onrustig op-, en nédergaan.
Bij het zwermen, moet
het Vliegrgat zorgvuldig geopend, de zwerm zelf omzigtig. befpoten, naauwkeurig op de tegenwoordigheid der
Koningin gelet en in "haar afzijn voorzien worden. De
beste manier, om eenen zwerm in eene Magazijn-woning
te krijgen, is het zacht befprengen van den Bijen-klomp
aott zuiver water, en het voorzigtig openen van het Vlieggat. :Eene zelfde vooizigtighëid wordt»gevorderd, wanneer
een zwerm op eené" andere wijze aanhangt aan post y tab
«rf boom.

Het berboken en beftrijkeh dier plaatfen, ten

einde eenen nieuwen aanleg op eene vorige plaats te verhoeden i is allezins noodzakelijk.: Deftok zelf d i e n t , nabij
den Moederftok , l n de fchadnw g^pktaasrte worden; moetende de'mand QijitJOOtkorf, waarin" irièn den zwerm vatten
wily-en dikwerf:f wanneer er-meer?dan een i s , 'verdeden,
moet, niet vast .gebonden, maar aan fpijker of kram los hangende zijn, en de- Bijenhouder '.zich * bij alle deze verrigtingen, van eene-fiijénkafp, wollen nandfehoenen en dikke
wollen koufen, of góede fluit-laarzeii, V o o r z i e n , van w e l k e

Kap de Schrijvereenejueuweien betere foort befchrijft.
T o t ; de oppasfinj^én, verzorging der Bijen behoort eene
vroegtijdige zuivering* 4er woningen en onderzetplanken,-met bewaringphechter van het.was; de naauwkeuriga naaieniug van: den voorraad des honigs in de ftokken; de "behoorlijke voedering, vooral des avonds, waartoe d<s»9i den Scbrijver het Voederkastje van den Iiteer
C H R I S T befchreven.'en afgebeeld, en voorts de kunst-en
nood-voedfeis omftandig en duidelijk worden, opgegeven. "In
honger- öf misbaren dient men de ftokken te vereenigen,
en daarom, .altijd; eenen genoegzamen voorraad v a n horrigte bewaren.- t^oyenal dient gezorgd te worden tegel*
deii feiiimmel dn', dein ftok en tegen de w^'zelloosheid of
het gejwgk- am.ee^:K0iiingin, welk' mtn -ontwaart uit-de
verW«S»ig.en het.'gekerm' in den ftok;'de verminderingvan
e u het (niet.affclniiïen der Hommels, en waarvan de oorzaken zijn het mislukken eu verdwalen eener»
Köinngi», :het'«WEinen en vooral het •nazwermen, dat
r
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dikwerf te vele Koninginnen en alzoo het oproer in den
ftok veroorzaakt. Hiertegen dient als middel het warm
houden der Hokken, de verhindering van het zwermen,
het verzetten van den ftok en het geven eener Koningin.
Bijen, in het voorjaar door de koude bevangen, moeten
zorgvuldig verwarmd, en vooral des winters tegen noordewinden befchut worden; gevende'.men haar, echter,
gedurige en verfche lucht, en zorgende zoo wel tegen het
digt vriezen van het Vlieg-gat, als tegen andere onreinheden. De ziekten der Bijen zijn de L o o p , waartegen de
Honig zelf, met wijn,: witte fniker en geraspte notenmuskaat gemengd , — de Afmatting en Verkoudheid,
waartegen verwarming van den ftok en het onderzetten van
laauw-warmen Honig, met wijn gemengd, — het Vuilbroed , waartegen eene ganfche verwisfeliiig van Hok, -<~
de Hoorn-ziekte, welke doorgaans zichzelve geneest, ;«
de Luizen, waartegen een verflerkend'voedfel van honi'g
en wijn wordt aangeprezen.' Der Bijen voornaamfle vijanden, die of haar zelve opeten, of haren honig of was
ontrooven, zijn de zoo,genoemde Roofbijen, de Motten
of Maden, de Oorwormen, fommige Vogelen, als Zwalaweir, Rood-en Kwik-Haartjes, Musfchen, Méezen, Ooijevaars en Spechten, Spinnen en Tuinmieren, Kikvorfchen,
Wespen en Muizen, waartegen insgelijks de meest gepaste middelen worden opgegeven. Ook nevelachtig, droog
en- fchraal weder, plasregens, onweder,. koude zomernachten .en natte winters, zijn voor de Bijen nadeelig,
waartegen de grootfle zorgvuldigheid weinig vermag. Tegen-den-Bijen-Heek, eindelijk, die doorgaans alleen dan
plaats heeft, wanneer zij getergd "worden., wordt het gebruik van Lavendelgeest,

Ammonia ,

Alkoholifche

Sal-

peter Aether, Lijnolie, fchraapfel van raauwe Aardappelenv fap van witte Maankoppen en eenë opiosfing van
Opium in Wijn, als middel aanbevolen. ' ' •
De Inzameling van den'Honig uit het zoete Bloemenfap
en het Was uit de Honigraten is zeer verfehillende. De
meest fpecerijachtige bloemen, vooral de Lindenbloefem,
leveren den besten, de'Honigdauw den meesten honig.
De laatfte, rijkelijk aanwezig, verichaft, nu en dan, aan
25 volkrijke Bijenftökken, in 8 dagen tijds, wanneer het
niet -fterk regent, tot 500 pond honig; terwijl het fchadelrjke van dien dauw in de Bije tot den angel in de giftof gal-blaas overgebragt, en de honig zelf zuiver wordt'.
Ook de Honigdauw van de Bladluizen dient, bij der laatïl 2

HOK
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ftert uitwerpfel, voor de Bijen tot goeden honig.
De
beste tijd van den Honig-oogst is in het Voorjaar, hos
zeer. dezelve ook in den Herfst, plaats heeft.
Allezins
voorzigtig behooft het afnemen der honigvolle Opzetten
te gefchieden, vooral bij eenen helderen en koelen mor
gen. Men moet, echter, den Mokken niet te veel ho
nig ontnemen, maar eiken volkrijken ftok ten minfte twe^
volle opzetten laten voor winter en voorjaar. Ter afzon
dering des Honigs van het W a s , deelt de Schrijver het
door den Heer C H R I S T uitgevonden werktuig mede, ge
lijk mede andere eenvoudige wijzen van behandeling, en
tevens, wat ter bewaringe van den honig en ter affcheiilinge der fuikerdeelen, volgens de proefneming van den
Heer C A V E Z Z A L I , dient. Ook van dien Honig, welke
nog in het Was terug blijft, kan voortreffelijke Meede,
Azijn en ook Brandewijn , worden bereid , het zij t»t
verkoop, of tot bijzonder gebruik, volgens zoodanige on
derfcheidene wijzen, als ter.dezer gelegenheid breedvoe
rig worden befchreven. Even naauwkeurig is de be
fchrijving wegens de bereiding en uitperfmg van het
Was , en van de Wasperfen, door de Heeren C H R I S T
en S Y B E L uitgevonden , en alhier in plaat afgebeeld,- ter
wijl, eindelijk, een aantal bedenkingen, bijzonderlijk de
proefnemingen van den Heer H U B E R , alhier voorkomen
de , duidelijk bewijzen , dat het Was zijnen oorfprong
heeft van den Honig, in de maag en ingewanden der Bije
gefcheiden , en door middel van het zuur der heldere
vloeiftof, in hare gift- en gal-blaas bereid: kunnende ech
ter het oorfpronkelijk witte en daarna geel wordende
Was door verzuurd Zoutzuur en- andere zoutzure dam
pen ligtelijk gebleekt worden, waartoe de onderfcheide
ne proefnemingen alhier uitvoerig worden befchreven.
De Gereedfchappen en Werktuigen, bij eene wel ingerigte Bijenteelt benoodigd, zoo als de Bijenkap, wollen
Handfchoenen, L o n t , Ladders, Handfpuit, Stokken, Zeef,
Korf, Mand , Bezem , Vleugel , Wateremmer , Gietkan, L e e m , Voorwas, Bijenmes, IJzerdraad, Blaasbalg,
Rookdoos, Bovist, Krijt, Weerglas, Teetlkorfje, Waspers, Voeder-trogjes en Kastjes, geel W a s , Lavendel
geest , Opium -Wijn enz. , ontmoete^ alhier of eene
zeer naauwkeurige ontvouwing, of ten minfte eene verwij
zing tot andere Hollandfche Werken , alwaar dezelve
voorkomen.' .
'
De korte voordragt van den Inhoud dezes W e r k s ,

waar-
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waarbij wij dikwerf hebben moeten terug wijzen op datgene , w a t , zonder eene letterlijke overneming, niet wel was
mede te deelen, z a l , onzes inziens, genoegzaam zijn,
om eiken beminnaar der natuur, die met de verwonderlijke
huishouding der Bijen van naderbij wenscht bekend .te
zijn, maar nog meer eiken Bijenhouder, tot deszelfs lezing en herlezing aan te moedigen. De juiste verdeeling
der ftoffe , de duidelijke en naauwkeurige behandeling,
het aanwenden der ondervinding, waar de befpiegeling op
zichzelve ongenoegzaam i s , en dan nog de opheldering
van het een en andere, waar de voorftelling zelve niet voldoet, door getrouwe afbeeldingen; in één woord, de
ganfehe bearbeiding van deze belangrijke taak bevat in
zich zoo veel goeds en volkomens, dat zulks inderdaad
als een fyftematisch Handboek moet befchouwd worden,
op welks gebruik zich een ieder veiliglijk kan verlaten,
offchoon al eigene ervaring, naderhand, ineen of ander
opzigt, een nieuw toevoegfel verfchaffen mogt. Wij maken het ons alzoo ten bijzonderen pligt, den kundige^
Schrijver, den Heere R . J . B R O U W E R , daarvoor openlijken dank te betuigen, en verlangen, dat zoodanige Inftituten in ons Vaderland, als zich beijveren, om den waarnemenden geest in bet vak van land- en akker-bouw meer
en meer uit te breiden , en de voordeden der naauwkeurige waarnemingen zelve tot die kringen te verfpreideu,
waar zij kunnen en behooren te gelden, ook aan dit Werk
al dien invloed zullen verleenen, welken hetzelve allerwegen verdient.
-

Refze door de oude en nieuwe Oostelijke
Departementen
van het Koningrijk Holland ên het Hertogdom Oldenburg , gedaan in den Jare 1 8 0 8 , door 11. P O T T E R .
IJ Deelen.
Te Haarlem , bij F. Bohn. In gr. -8vo.
Te zamrn 686 bl.

W

anneer de Eerw. P O T T E R zich onder de Reisbefchrijvers rangfehikte, met de uitgaye zijner Lotgevallen en
Ontmoetingen op eene mislukte Reize naar de Kaap de Goede Hoop, gaf de vreemdheid zijner veelvuldige ontmoetingen , en ook de fchrrjfwijze hem eigen, gelegenheid tot
een zeer gunftig onthaal bij de Vaderlandfche L e z e r s , in
wier fmaak (en deze is zeer algemeen) Reisbefchrijvingen
R 3
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vallen. — Andere T ó g t e n en W a n d e l i n g e n , in den zelfden fmaak g e f c h r e v e n , misten dat vreemde en uitlokkende , 't geen de eerfte in zulk een overvloed aanbood; en
viel m e n , met r e d e n , op den zeer. uitweidenden trant
des W a n d e l a a r s , alsmede op zijne gegevene berigten van
meer bekende plaatfen.
Sommigen oordeelden, dat hij
eene Boeken-abrijk had aangelegd. Anderen velden een
gunftiger v o n n i s , en verfchoonden, o n i het goede en onderhoudende, 't w e l k zij er in aantroffen, het heerfchénd
gebrek van uklpinnende ïangwijligheid.
G a f het beroep tot Leeraar aan de Kaap de Goede Hoop
aanleiding tot de eerstgemelde, zoo w é l ontvangene R e i z e , het g a a n prediken te Norden deed P O T T E R de t e genwoordige R e i z e ondernemen, d i e , hoewel z i j , gelijk
1 ïij zich uitdrukt, met de voorgaande in g e e n e vergelijking ftaat , hem koude , wind , h a g e l , f n e e u w , vorst
en regen op vreesfelijke w e g e n deed ' O n d e r v i n d e n .
In
Sprokkelmaand 1808 ving hij dezelve van Amfterdam
aan ; en is de laatfte Brief u i t Groningen in Bloeimaand
gedagtetkend.
D i t kleine Reistogtje vult de t w e e voor ons liggende
Boekdeelcn. Geene Stad o f Plaats van eenig aanbelang,
hoe bekend o o k , o f wij ontmoeten eene meer of min uitvoerige befchrijving van de herkomst , de lotgevallen
en 'plaatfclijke bijzonderheden, en hier en daar overwijzing
op vroegere uit 's Reizigers pen gevloeide. L u i m i g is hij
fomwijlcn, bijzonder in ' t befchrijven van zijne geboorteftad
Dokhum;
hetwelk hem ongetwijfeld vele vijanden, vooral
bij d e S e k f e , zal verwekken. E e n onzer geachte C o r r e s pondenten heeft e e n groven misdag t e n opzigte ran r>. R .
KAMi'HUYZEN, hier voorkomende , in klaren d a g gezet ( * ) .
W i j houden ons niet op met de optelling van d e bezochte
Steden e n Plaatfen, met de aanwijzing v a n reisontmoetingen van zeer onderfcheidene aangelegenheid; wij willen
geene aanmerkingen maken over de uitweidingen, zoo veelv u l d i g , z o o l a n g , e n , fchoon alle geenszins o n g e p a s t ,
fomtiids echter vrij g e z o c h t , — op de V e r z e n , zoo Nederals Hoogduitfche,
daar in g e v l o c h t e n , en werkelijk dien e n d e om het W e r k te doen z w e l l e n . V a n de Hoogduitfche z o u de Nederlander,
dier tale onkundig, wel eene
vertaling verlangen.
Dan
(*} Zie ons Mengtlwk

voor den -»rt 1809, K. 207.
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- D a n de Schrijver herinnert ons
dat de verftandig»
L e z e r , zijn oogmerk in 't o o g houdende, z o o min eene
geheel volledige geographifche, historifcjie en natuurkun
dige befchrijving van de door hem doorreisde Departemen
ten moet v e r w a c h t e n , als zich verwonderen j hier endaar
w e l iets te v i n d e n , hetwelk juist in geen bloot geographisch verhaal o f landbefchrijving" te pas z o u komen.'*
V a n dien aard is er .zoo veel in v o o r h a n d e n , dat wij oordeelen met de aanwijzing daarvan ons niet te moeten o p 
houden. D e geheele V i l d e Brief des Iften D e e l s , behelzende
Troostgronden van den Godsdienst, bij het verlies van Vrien
den , ftrekke ten daal van tot de R e i s niets doende uit
w e i d i n g e n : dan dusdanig een brief viel in des Schrijvers,
plan:, en hoe Veel kan dat plan niet inruimen!
W i j twijfelen echter n i e t , o f de liefhebbers van POT
TER'S "fchrijfwijzey die. bij de uitvoerigheid eene los- e »
vloeijcndheid b e z i t ; zuHen dit W e r k met genoegen ont
vangen. O m belangrijkheid' aan 't zelve bij te z e t t e n , dient
g e w i s , dat v e r r e het grootfte gedeelte loopt over de
nieuw aangewonnen Landen van het Koningrijk
Holland*
aan het meerderdeel onzer Landgenooten min bekend dan an
dere deelen des R i j k s . Derzelver h e r k o m s t , lotgevallen
en tegenwoördigen ftaat geeft de R e i z i g e r op ; en in z o o
verre breidt hij de kundigheden uit.
. Z e e r ongelijk zijn: deze aangewonnen Landen.
Ten
v o o r b e d d e moge ftrekken, 't geen POTTER van Zandhorst
en Plaggenburg
ons mededeelt. „ Mijn w e g bragt mij
over het fchoon en aangenaam gelegen Zandhorst, (in den
laatften Brief des?"Iften Deels v o l verrukking befchreven)
een fchilderachtig o o r d , alwaar de hand der k u n s t , de
natuur maar een weinig te hulp k o m e n d e , een Paradijs
z o u kunnen herfcheppen; tot z o o ver liet zich een boom
rijke w e g met vermaak b e w a n d e l e n ; ik vond mij omringd
door eene altijd bekorende verfcheidenheid van v o o r w e r 
pen , terwijl de welbebouwde hooge landftreek de belangrijkfte gezigten opleverde. — - Stormen en Watervloeden,
o v e r welke ik den vorigcn dag z o o veel gefchreven en g e 
dacht h a d , zweefden mij in alle derzelver rampzalige g e 
volgen voor den g e e s t , — hoe gelukkig befchouwde ik
dus de bewoners van dit o o r d , h o o g g e n o e g , om voor de
•hoogde v l o e d e n , die er ooit ontftonden, veilig te z i j n ;
hoe aangenaam, z o o gerust en veilig onder zijn nederig
dak te kunnen nederzitten, zonder zich o m wind o f vloed
o f ftorm te bekommeren, o f te v r e e z e n , dat m e n , op
het
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het land wonende, onverwacht zijn graf in de baren vin*
den z a l !
„ Een weinig boven Zandhorst gekomen zijnde, be
gon het fraai tooneel weldra te veranderen, en bosch- en
veldgczigten zich niet woeste heiden en moerige vlakten
te verwisfelen.
„ Akeliger Landfrreek kan, dunkt mij, eens menfehen
oog nergens ter wereld aanfehouwen: geen boom, geen
ftruik, geen tuin, geen bouw- of weiland, ja geenordertItjke woning treft men in deze onherbergzame ftreken aan:
geene landen omftreeks 'de Noordkaap — geene woeste
Velden van Lapland en Siberien — geen Vuurland, geene
Afrikaanfche Wildernisfen kunnen zich onaangenamer voor
doen en onaangenamer aandoeningen verwekken, dan men
hier gewaar wordt; aandoeningen en gewaarwordingen*
'waarvan het onaangename enkel eenigzins verzacht kan
worden door eenen blik in het anders duistere toekomftige
te werpen , wanneer eens meer bevaarbare kanalen en
ftroomen dit land doorfnüden, met den vrede de handel
bloeijen, en welvaart zich over het ganfehe land verfpreiden zal.
„ Langs zulk een weg en door zulk eene landftreek
kwam ik te Plaggenburg, een tamelijk groot en zich langs
den Weg uitftrekkend gehucht: maar een gehucht, zoo als
er misfehien nergens op de wijde wereld gevonden wordt:
de gemeende kraal ven menfehen , die wij gewoonlijk,
hoe onbarmhartig en onnatuurlijk o o k , wilden noemen,
omdat zij vele onzer voorregten, gemakken, genoegens,
dwaasheden en ondeugden niet kennen — de gemeende
kraal van die foort van menfehen d a n , zou zich waarlijk ,
in vergelijking van Plaggenburg, als eene deftige ftad ver
wonen , en de hutten onzer Voorvaderen, althans indien
de vernuftige hand van den geleerden E N G E L B E R T S * ons
dezelve natuurlijk gefchetst heeft, als lusthuizen en faleizen vertoonen.
,, Verbeeld u , op eene vlakte , zoo woest en ledig als
gij dezelve met mogelijkheid aan uwe verbeelding kunt
voordellen, eene verzameling van ellendige hutten, de
aanzienlijkde van op elkander gelegde graszoden, de min
dere van leem endaken opgerigt, vele zonder venders,
zijnde dechts hier en daar een duk glas in den wand gedo
ken , fommige van eene gebrekkige deur voorzien, andere
flechts door een paar bosfen halfvergaan ftroo gefloten kunnen
de worden, zonder iets dat naar een boom of ftruik gelijkt,
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die dezelve vriendelijk overfchaduwt of böfchermt voor de
koude Oosten- of gure Noorden- en Noordwesten-ftormwinden — zonder eenig vruchtbaar plekje om dezelve;
Verbeeld u deze verzameling van hutten zoo Hecht mogelijk gij kunt, en gij zult u een vrij goed en evenredig denk„ Eene bijzonder fchoone en deftige hut trok onder
dezen hoop mijne oplettendheid tot zich ; dezelve was
voorzien van eene deur en een vierkant raam; zij was van
graszoden opgebouwd, en had Èbardoor, ten minfte aan
twee zijden, ruim zoo veel het aanzien van een wal of
bolwerk, als van eene menfchelijke woning: het opmerkelijkst vond i k , dat aan de zijmuren van dezelve, aan de
buitenzijde naar het zuiden gekeerd, zich eenig jeugdig gras
vertoonde, hetwelk eene koe bezig was met eene zigtbare gretigheid en wellust af te fcheren._ Welk eene vreemde
vertooning in de daad; eene veitooning, waaruit men wel
een raadfel zou kunnen opmaken, hetwelk, zonder dit
gezien te hebben, niet gemakkelijk zou zijn op te losfen. — In welk land ter wereld dienen de zijmuren der
huizen tot weilanden voor de beesten? Ja, mijn Vriend 1
ik werd gedrongen eenen oogenblik bij dit verfchijnfel ftil
te ftaan en hetzelve met aandacht en oplettendheid te befchouwen, terwijl ik niet kon nalaten duizende gedachtes
te denken over de wonderbare verfehillende levenswijze
van menfchen en van beesten. — Ware ik van teekengereedfehap voorzien, en bij hetzelve met het kunstvermogen van mijnen naam- en landgenoot begaafd geweest, ik
zou u zeker eene afbeelding naar het leven van eene Phggenburgfche koe en hut hebben medegedeeld,
„ Eene andere hut zag i k , welke eenige teekens droeg,
dat aldaar een winkel w a s ; ik daclit misfehien ook eene
herberg. Ik trad dus in dezelve binnen, ruim zoo veel
uit nieuwsgierigheid om zulk een gebouw van binnen eens
te zien, als wel mie eenige noodzakelijkheid. — Ik von<5
aldaar eenen winkel, maar Hemel I welk eenen? en ook
alles, wat tot denzelven benevens de geheele huishouding;
behoorde, in een en het zelfde vertrek, hetwelk Hechts
door eene zwakke deur van den algemeenen weg was afgefcheiden. JDewijl zich de keuken en fchoorfteen hier
ook bevonden, en er ligte turf op den haard geftookt
werd, was alles zoodanig met asch beftoven, dat de ware kleur van meubelen en winkelwaren naauwelijfcs keubaar was. Ik vroeg de beftuurderes'van dit een én ander
K.5
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om een fnaps; doch zij verklaarde m i j , niet in ftaat te
zijn mij dezelve te bezorgen, zijnde het verkoopen daarvan een regt, dat aan haren buurman toekwam, wiens
woning ik reeds voorbij w a s en waarhenen ik geen zin had
terug te keeren. Op haar verzoek ging ik evenwel een
beetje zitten, en,maakte van die gelegenheid gebruik, om
wat met haar over de middelen van beftaan in dit oord, en
over tijden en omftandigheden te praten: de eerfte beftonccn voornamelijk in het werken in de veenen; en wat.de
laatfte betrof, de goede vrouw zag,bij de verandering van
een landsheer niet heel hoog o p ; en hare redenen daarvoor
waren goed en billijk: zij hadden het goed gehad, en
moesten nu verwachten of zij het beter zouden krijgen;
zij vreesde voor zorgelijke tijden en gebrek aan nering en
hantering , en ondervond zelfs ook al eenigermate'den
druk der tijden. — Hemel! dacht ik, kan men ook"'in
Plaggcnhtrg
voor zorgelijke tijden vreezen, waar de behoeften zoo gering zijn, met welk een regt mogen dan de
aanzïenlijkfte fteden dergelijke, in elke eeuw, in elk jaar
Biet ongewone, klagten aanheffen! Ik troostte deze goede vrouw zoo goed ik kon met woord en daad, en vervolgde mijnen weg."
Onder het voortwandelen hield dit gehucht 's Reizigers
overleggingen bezig; hij deelt ze mede; doch wij hebben
genoeg uitgefchreven, o m , zoo het noodig ware, een
ïhal te geven van de uitvoerigheid en woordenrijkheid,
ÏOTTER. zoo zeer eigen.

Vier zeer goede Platen van Leer, van Aurich, van de
Stad en Haven van Embden van binnen, van de Stad en
Haven van Embden van buiten, verfieren dit Werk; ook
is er eene Reiskaart bijgevoegd.
Men kan zeer voegelijk deze Binnenlandfche Reis als
een tegenhanger plaatfen bij zijne Buitenlandfche Reis naar
de Kaap de Goede Hoop ; en de Eerw. POTTER , thans te
Hanau Leeraar, zal ongetwijfeld in dien oord veel wandelen , en de kennis met zijne Vrienden onderhouden,
door die Wandelingen en Ontmoetingen Op zijne wijze
mede te deelen.
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Reizen in den Stillen Oceaan «in den Jare 1800 tot 1 8 0 4 ,
door JOHN TURNBULL. Uit het. Engelsen.
Ijle Deel.
:

Te Dordrecht,
8j'ö. 154 Bl.

hij A. Blusfé en Zoon. 1 8 1 0 . In

gr.

g e h o o n deze Reizen niet onder de Ontdekkingsreizen
O kunnen gerangfehikt worden, en behooren tot de Reiz-en, door op handel tukke Engelfehen ondernomen, zul
len wij echter daarin • belang moeten ftellen, dewijl een
Menfchenkenner niet kan nalaten nieuwsgierigheid te voe
len , ten aanzien van Volken, welke hij, in liet laatfte
vierendeel der afgeloopene Eeuwe, als zijne Natuurgenooten leerde kennen. Men verlangt te weten, of zij op
den trap der befchavinge vorderen, dan zichzclven gelijk
blijven, of, door de kennis aan befchaafde Volken, in
een en ander opzigt gezegd mogen worden eer te verflimmeren dan- te verbeteren.
De Heer TURNBULL , dus geeft hij zelf den oorfprong
dezer Reizen o p , in den jare 1799 tweede Officier zijnde
van de Barwell, op eene reis naar China, had met den
eerften Officier van dat fchip alle reden om te veronderftellen, dat de Amerikanen een' zeer voordeeligen handel
dreven op de Noordwestkust van dat uitgeftrekte Land.
Hiervan ten volle overreed,befloten zij,bij hunne tehuis
komst, dit aan eenige Kooplieden, bekend door hunne
handel-ondernemingen , voor te ftellen. Zij keurden de
onderneming goed, en verloren geen tijd in alles-voor de
uitvoering gereed te maken. — Het leed eenigen tijd,
eer zij een fchip konden vinden, gefchikt voor het oog
merk van zulk eene lange en gevaarlijke reize. Eindelijk
kregen zij een fchip, waarover het bevel opgedragen werd
aan gemelden Officier, terwijl aan TURNBULL de lading
en de bezorging van den handel werd toebetrouwd. Elk
hunner had een aanzienlijk aandeel, als eigenaar, in de
ze onderneming, en dus het grootfte belang in het welflagen. — Het noodige verlof van de Oost - Indifche Com
pagnie verkregen, en zich van alles voorzien hebbende
ving de reis naar Gewesten, nog weinig door Europeërs
bezocht, in Hooimaand des jaars 1800 aan.
Geen Schrijver, maar een Zeeman zijnde , zou men
veelligt verwachten, hier een uittrekfel van het Scheepsboek te zullen aantretl'en; dan zulke onderwerpen leve
ren ,

J. T Ü R N Ï Ü t t
ren, naar's Schrijvers oordeel, voor den Lezer iri 't gemeen zoo weinig verfcheidenheid als nuttigheid op. Op den
ftijl laat hij zich niets voorftaan: den méesten tijd zijns
levens in zijn beroep als Zeeman doorgebragt hebbendé,
houdt hij zich -te vrede, als hij verftaanbaar is zonder hinder en niet al te onbefchaafd met betrekking tot zijne
fchrijfwijze, en vertrouwt zich aan de toegevendheid van
den edelmoedigen Lezer — en dus ook aart dusdanig een
Recenfent.
In de daad wij hebben dit Eerfte Deel met genoegen ge*
lezen, en overal den Handelaar, en wel den Engelfchen
Handelaar, aangetroffen. Vaak komt hij ervoor uit; en
is er eene ongedwongenheid in zijne wijze van voordragt,
welke behaagt, fchoon de regelen van epftellen niet overal zijn waargenomen, en hij, ter uitdrukkinge van zijne
gevoelens, der penne den vrijen loop laat. Óver Madera,
St. -Salvador en de Kaap de Goede Hoop is de Reiziger
zeer kort.
De Zeeman laat zich hooren, bij het vermelden van de
vaart van Kaap de Goede Hoop naar Botany-baai, de eerfte
plaats van der Reizigeren beftemming. ,, Niets," fchrijft
hij,
viel er gedurende onzen overtogt voor, dan dat de
bezeildheid van ons fcheepje , hetwelk geen 120 ton te
boven ging, onze grootfte verwachting ver overtrof. Letterlijk gefproken, was het, den gebeelen weg over, half
ènder .water, dook in hetzelve gelijk een pijl, en rees op
de oppervlakte zonder de allerminfte verrekking."
T e Port Jackfon gekomen, zagen zij met ongenoegen
daar vele Handelfchepen , die alles overvoerd hadden.
„ De Volkplanting was bijna geheel uitgeput,"fchrijft hij,
„ van hetgeen het voorwerp is voor allen, die fortuin
2oeken — Geld namelijk. Zij waren zoo arm mogelijk.
Wanneer ivij evenwel befpeurden, dat zij nog iets hadden , gtren wij den moed niet geheel op. In den handel
geldt het even z o o , als in de befpiegeleride wijsbegeerte,
dat men van dentegenfpoed het beste moet zoeken te mak e n , en, wanneer men niet al krijgen kan wat men gehoopt heeft, ten minfte geene moeite ontzien moet, om
«og te krijgen wat men kan. Gelijk er niets zoo goed i s ,
of het heeft zijne kwade zijde, zoo is er ook zelden eenic teïeurftefling zoo geheel, dat zij geene fchemering van
oop over zoude laten. De ondervinding heeft mij geleerd , dat, wanneer men de helft van zijn kracht en tijd,
èie Eien andiers doorbrengt in het bejammeren van zijn
on-
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ongeval, verftandiger befteedde in naar een redmiddel ora
te zien, er maar weinig onheilen wezen zouden, die niet
merkelijk zouden kunnen verligt worden." — De tijd voor
den Noordwester handel naderde. T U R N B Ü L L bleef te
Port Jackfon, om over de lading zoo goed mogelijk te
befchikken; terwijl de Kapitein met het vaartuig uitging,
om den Noordwestelijken handel te beproeven.
Dit befluit deed den Schrijver voor eenigen tijd te Sidney blijven; en dit bood hem eene goede gelegenheid aan,
om den aard en de gefteldheid eener Volkplantinge gade te
(laan, waarvan dikwijls gefproken wordt, maar die echter
nog weinig bekend is. Het beftel over de lading, als zijne hoofdbezigheid, nam wel het grootfte gedeelte Van zijnen , tjjd w e g ; doch hem fchoot genoeg over, om de gefteldheid der zaktn aldaar op te némen. — De Volkplanting onderfcheidde zich van alle overige, dat zij bijkans
de eenige i s , in welke het verblijf der Europeërs geene
verandering, hoegenaamd, in de gewoonten en kundigheden der Inboorlingen te wege gebragt heeft. Dé Inboorlingen van Nieuw Holland hebben , zints hunne eerfte
ontdekking, niéts in befchaving gewonnen. Zij zijn nog
dezelfde Wilden, als ten tijde van F I L I P S , en van de
©prigting der Volkplantinge.
De StadSidney, aan de Sidney-baai gelegen, overvloedig vart uitmnntend water voorzien, alsmede van eene
haven, zoo groot,dat zij de geheele Koninklijke Zeemagt
van Groot-Brittanje met gemak zou kunnen bevatten,
deed daaraan de voorkeus geven boven de Botany-bèai*
eerst ten zetel des Gouvernements beftemd. De Stad éa
Volkplanting wordt vrij omftandig befchreven. Hij merkt
op, dat de menigte van twist- en regtsgedingen alle evenredigheid met de bevolking overtreffen; dat de Regtsgeleerden en Herbergiers de voordeeligfte bedieningen in 'dè
Kolonie hebben. Van knevelarijen der Pennelikkers onder
de Bannelingen voorbeelden bijgebragt hebbende, laat hij
volgen: „ Zoo weinig zelfs i s , bij velen van" de bannelingen ,-,tot hunne zedelijke verbetering, het uïtwerkfet hunner overbrenging, of der gewenning aan werkzaamheid,
waartoe de inrigtingen der Kolonie zöo wijsfelijk dwingen,
dat vélen van dezelve eene geregelde briefwisfeling onderhouden met de medgezellen hunner ongeregtigheid in Eneland, en het zij in de Kolonie, liet zij bij hun terugeerett, daarin voortgaan , naarmate de omftandighedeu
een meer o f min goed gevolg in het weder opvatten van
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hun vorig diefachtig leven beloven. Met één woord, zoe
de nieuwsgierigheid iemand drijven mogt om Nieuw ZuidWaks te bezoeken, dien moet ik aanraden gedachtig te we
z e n , dat hij zich in een land van Bannelingen bevindt."
Na eene hoogst ongunftige befchrijving van het alge
meen karakter der Bannelingen, en voor een gedeelte der
Planters, geeft hij dat; der Inboorlingen op als' niet min
der Hecht.
Zij zijn, gelijk het Hoofdftuk, om hen te
leeren kennen, uitwijst, buiten twijfel de wildfte en onbefchaafdfte, van den gehéelen aardbodem. Het verblijf
der Europeenids. daar zonder eenige uitwerking gebleven.
De Inboorlingen zijn no'g in denzelfden ftaat, als toen de
Engel/eken zich' dair eerst nederzetteden. Men z a l , deze
Afdeeling gelezen hebbende, gaarne onderfchrijven: „ Z a l
eenmaal de.:. Volkplanting in Nieuw Zuid-Waks
tot den
rang van een,befchaafd Gewest opklimmen, dan zal dit
moéten gefchieden door. middelen , gansch verfchillende
van de befchaving, die de Inboorlingen thans genieten,of
het voorbeeld,'t welk hun door onze gebannen Landslie
den gegeven wordt."
Volflagén gebrek, aan verkoop baarde het vertrek van
Port Jackfon,
om op Norfolk Eiland het handeJgeluk te
beproeven. Dan de invoer van. het Gouvernement maakte
eene Hechte markt. Hier treffen wij de befchrijving; aan
van dat allervruchtbaarst Eiland, waar hij tien maanden
verbleef,«ri:waarvan hij zoo uitvoerig gewaagt, als zaken vanmeer;.anmiddellijk belang hem toelieten. De moeijelijkheidj' oto'pp dit Eiland te komen", deed ttxiFransch
Zeevarende zeggen , „ dat het niet gemaakt was dan
„ om van Arenden en Engelen bewoond te worden;"
Van * daareftewenden z i j , na de geheele mislukking der
Nöordwester-handelfpecuiatie , nazrCiahiti,
dat wonderlijkbeheerscht'J3iland^vaar,"volgei».de W e t t e n , de Zoon
onmiddellijk bij zijne geboorte den Vader in de Koninklijke
Waardigheid opvolgt, die van >di?' oogenblik af niet meer
is dan de Beftitürder van 'zijns: Zoons Rijk. D e ontmoe
tingen worden befchreven. Van de Zendelingen aldaar geeft
hij'éene goede getuigenis; maar eindigt met te zeggen:
; , Gelijk hun Goddelijke Meester, prediken zij voor-, doove
,, ooreft en onopmerkzame harten."
Dp Huaheine zal de Lezer gaarne eenigen tijd met'den
Reiziger toeven, en het 'onthaal, 't geen hij aldaar van
de Inboorlingen* g e n o o t , bijwonen.
De haven is van
binnen groot, wijd en volkomen tegen alk winden gedekt.
De
:
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Be lage grond langs het water heeft er een zeer aangenaam voorkomen, en is vol broodvrucht, kokosnoten en
andere boomen. Huahe'me fchijnt, naar evenredigheid vaa
deszelfs grootte, verreweg meer op te leveren dan Qtakiti; fchoon, zoo wel in Huahe'me als •Otahiti, al de
hoop der- Eilanders voor hun beftaan eeniglijk rust op de
.vruchtbaarheid van die fmalle ftrook gronds, welke het
geheele Eiland, langs den waterkant, omringt, en die
zoo gemeen is aan de meeste Eilanden van de Zuid-zee.
Ülitea,vervolgens door den Reiziger;aangedaan, dreigde de plaats van zijn verderf'te zullen» worden.- De Koning des Eilands maakte in; zijn gedurig bezoeken van het
Schip kennis met eenige Bannelingen,;van welke TORNBULL
genoodzaakt was geweest , ' e r verfcheidene, uit
hoofde van 'het. wegloopen zijns eigen volks , te Botany-baai aan te nemen jj: onder verband van dezelve
terug te brengen' ter plalatfe, vanwaar zij waren me*
degènomèrfcv;'.„"'Maar," fchrijft onze- Reiziger, „ deze
vertwijfelde menfchen dachten er anders over. Zij hadden in het geheim het voornemen gefmeed, o m , bij de
eerfte gelegenheid de b e s t e , , t e ontfnappen, en zich op
een van deze'Eilanden neder te zetten,daar zij meer Haar
hunnen fmaak en neiging zouden kunnen leven. De volftrekte ledigheid, die zulk een leven, veroorlooft, de
grond, die de vruchten als van zelve geeft, de overvloed
en de gerijfölijkheid der Vrouwen waren dezen ellendigeu
onwederftaanbare aanlokfels geweest. Het was voor deze
fielten,-uitgeleerd in fchelmerij, geene moeite, om den
Koning van Ulitea te misleiden. Hij leende gereedelijk het oor
aan hunne'fchitterende beloften, en twijfelde Zeker niet,
met zulke'generaals en ministers, zijne overwinningen over
de omgelegene Eilanden uit te breiden. Eerzucht is eene
van die hoedanigheden , in welke de Eilanders van de
Zuid-zee
de mededingers zijn kunnen van de befchaafdfte
Natiën van Europa.
De bannelingen hadden, de loosheid
gehad van'deze zwakke zijde van cfit Opperhoofd dèr W i l den gemerkt en er zich van bèd'iend te hebben.- «b*. De
verleiding van Europifche Zeelieden •« ook, fèdert eenïgen tijd ,. de Hechte itaatkunde.van deze kleine.Koningjes
geworden. Zij hebben gehoord van de ttitftekende dienilen, welke POMARRE vaa de Europeen op Qtahiti getrokken heeft., en daarom ftellen zij alles te werk om "de
matrozen te verleiden hun fchip te verlaten en zich onder
hm neder te zettea,
Hetgeen noodzajk,ejjjk tot het
T
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p l a n , tusfchen de bannelingen en de opperhoofden beraamd, behoorde, w a s , dat men ons fchip van de ankers
los zou fnijden, het zoo aan ftrand doen drijven, en
dan het fcheepsvolk vermoorden; wanneer het fchip de
buit zou zijn der zamenzweerders. Ons kanon, ons klein
geweer en krijgsvoorraad zou van eene buitengewone waarde geweest zijn voor menfchen in omftandigheden, als
waarin zij zich dan bevonden zouden hebben."
Het verraad, hier gepleegd, en de zamenfpanning der
Eilanderen, om hem qiet de zijneft te bedriegen, geeft
T U R N B U L L regt om te fchrijven: », Ik vond dat ik mij
grootelijks misrekend bad omtrent het kartkter der [ƒ//teers, die, van alle deugden, de minfte aanfpraak op die
van dankbaarheid hebben. Zoo is het gelegen met die
hooggeroemde deugdzaamheid der Wilden! Wtarom vermoeit men zich met befpiegeüngen te maken, die de ondervinding in één oogenbük wegblaast!"
Akelig was de ontdekking der doorgefneden kabeltouw e n , hevig de ftrijd, moeijelijk de ontkoming, die door
een' gelukkigen zamenloop van omftandigheden volgde.
In dit verhaal is zeer v e e l , om het karakter der UUteïre
te leeren kennen , en tot waarfchuwing te dienen ook
tegen de Botany-baaijérs.
De ontkoming uit dit gevaar
befluit dit D e e l , en wij zien weldra de gelegenheid te
gemoete, om op nieuw bij T U R N B U L L aan boord te treden, en het verder beloop dezer Reizen te vernemen.

G.

VAN

H A S S E L T ' S Geldersch

IFde tot Xde Stuk.
Jun. In gr. 8vo.
i tot 366.

V

Maandwerk

voor

1807,

Te Arnhem, bij J. H. Moeleman,
Fan bl. c8l tot 560, en van hl.

an de drie eerfte Stukken van dit Maandwerk is aan
onze Lezeren verflag gedaan Letteroef. 1807. N . 7*
bl. 311 volgg. Sedert dien tijd zijn ons de boven aangeteekende zeven Stukken in handen gekomen , wier aankondiging wij nu bijeenvoegen. O f er nog meer Stukken
zijn uitgekomen, en of het Werk wordt voortgezet, is
ons onbekend.
In dezelfde manier, -als wij ter aangehaalde plaatfe aanmerkten , zijn ook deze Stukken zamengéfteld. Veel belangrijks behelzen dezelve voor den beoefenaar der Gefchie*
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fchiedenis, en-van de kennis der zeden en gewoonten on
z e r Voorouderen, hier en daar ook iets omtrent de Let
terkundige Gefchiedenis' en die der Geleerden. Doch er
is ook hét een en ander, 't welk zonder eenig verhes had
kunnen weggelaten worden. Wij zullen, gelijk ten aan
zien van het eerfte Stuk gefchied i s , de'onderwerpen van
het vierde opgeven, met een kolt woord ter nadere aan
wijzing , Waar het noodig fchijnt. Het behelst dan kleding van'een Al willens Dwaes. [Uit
het'begin van het vijfde Stuk blijkt,'dat de Heer V A N
H A S S E L T dit onderwerp opzettelijk gekozen heeft, om
daarmede hef Stuk voor April te -beginnen. De {deeding
bcftond voornamelijk uit ecu rooden rok met bellen cn
fpiegels en eene roode kap.]' Vragen-Vrijden.
[Wat het
eerfte dezer woorden hier aanduiden'moet, blijkt.ons niet.
1

'Vryd'en is , in het Landregt van Veluwe, zijn land met
eene floot of.graafofhegbejchutten.
-Hier wordt met be

wijzen getoond, dat 'reeds in '1339. op het niet Vryden
yan zijn land' eene boete ftond: waaruit met waarfchijn'lijkheid wordt befloten,dat er toen reeds eene foort van
Landregt van Veluwe moet beftaan hebben. Vroeger had!
'de Heer V A N H A S S E L T deszelfs oorfprong tot 14I0 ge*
bragt.] R E I N O U D D E I I . Hertog van Gelder, van 't graveel
genezen." [Van geen het minfte belang, dewijl niet blijkt,
of bij deze genezing het mes gebruikt zij.] Kampwerf.
[Rekening der onkosten van het gereed maken van eene
kampplaats, op bevel van den Hertog yan Gelder. Dit
ituk is niet onbelangrijk voor de kennis der zeden van
vroegeren tijd, en de waarde van het geld. Ten (lot over
het woord Virfen, waarvan nog in Gelderland Verfchen ,
d. i. uitftellen , en dan hervatten.] Uitdaging met een
Handfchoen.
[Een voorbeeld daarvan uit de veertiende
1

eeuw.] Raapkoeken van 1405. — Bewijzen met buren
ef met buurkinderen op Veluwe. — Niet geven en. houden
'tiaar 't Landregt van Veluwe.
[Zoo wij dit Artikel wet

verftaan, w a s , indien het niet anders bij huwelijks-voor
waarde was bepaald, de Zoons - zoon' min geregtigd tot
de erfenis, dan de dochter. Hoe dit echter door de uit
drukking niet geven en houden kan worden aangeduid, be
grijpen wij niet.] Veluwfche onmundige Vrouwe — Koop-

vrouwe. [Eigenlijk geene Koopvrouw: zij mogt noch ':oopen, noen verköopen, buiten haren momber.] Glazen
inflaan. [Voorbeeld daarvan binnen Arnhem op het einde
Van 1 4 8 7 . , waarfchijnlijk, volgens den Heer V A N H A S *
WÜTT.

1810,

N O . 6,

S

SKLT,

G. V A N H A S S E L X ' S
B E L T , het eerde in Gelderland.]
Verwenfching van Her*
tog K A R E L . [Geflraft met eene boete van honderd Goud-

guldens, De verwenfching w a s , dat hij zoo ver mogt zijn ,
als een eendvogel in zeven dagen vliegen kon.] Sneek.
Dit fyn etlicke Articulen , Privilegiën , Vryheden, die
de Borgeren ende Inwoneren der ftadt Schneeck folden begeeren,
offt faecke waer dat fy folden eenige TraSlaet ofte
foen aengaen mit eenige Furften off Heeren.
[De Heer
VAN

bij:

HASSELT

voegt aan het einde dit tot opheldering er

Dit opftel bevindt zich in een bundel met Brieven ,

genomen in der ilacht vur Gellemuyden, en wij weten uit
de Historiën,

aan wien die van Sneek toevielen.."] J O O S T V A N

[Stukken, rakende deszelfs gevangenneming
en ontflag, onder Hertog K A R E L . De Heer V A N H A S S E L T
verwijst naar de Gefchiedenisfen van A . V A N S L I C H T E J N ÈURMANIA.

1 1 0 / S T , bl. 4 1 0 . ] Nieuwe infitutie van Veljuwe, waardoor Kinderen zullen flaan in plaatfe van hunne Ouderen.
[Uit het Gerigtfignaet van Voirst van 1 5 4 4 . ] In zijne posfesfte op Feluwe met een finger ingeworpen.
[Een geheel

ongepaste titel, daar het ftuk zelf leert, dat de Wet iemand bij zijne bezitting handhaafde, tot dat hij er met
regt int gewonnen of gefloten wierd. E r had een voorbeeld moeten aangehaald zijn, dat iemand, om zijn regt
op eenig goed aan te duiden , daarin met een' "flinger
wierp.] Ridderboek van Gelderland. [Stukken, rakende
verfchillen'omtrent wettigen Adel ,

in 1 5 6 5 . 1 5 7 0 .

en 1 5 9 2 . Van geen algemeen belang.]
Registeren

en Handelingen,

Alle

1575,,

fchriften?

hij tijde van JOHAN V A N N A S -

S A U voorgeloopen.. [Deze ftukkèn zijn, op last der Staten' van
Gelderland, onder toezigtvan den Leengrifher E V E R H A R D T
V A N R E I D T , in 1581 en 1 5 8 a . gekopieerd, en in vier
Deelen gerangfchikt, terwijl de origineelen op bevel deg
Prinfen naar Dillenburg
gezonden wierden.]
Bijbel.
[Stukken, aangaande deszelfs overzettingen en drukken in
onderfcheiden tijden.]
Pfalmen.
[Over onderfcheideii
drukken der oude, en over de nieuwe berijming, en de
benoeming van A . V A N D E N B E R G , wegens Gelderland ,
tot het in orde brengen der laatfte.] Catechismus. TBelooningen, in Gelderland toegelegd aan Schrijvers en Uitgevers van Verklaringen van den Heidelbergfchen Catechismus.] N . D E vooGHT. [Bewijzen, dat deze befaamde
Bian niet is_ geweest Burgemeester van Amersfoort, zoo
als N O M S Z in zijn Treurfpel: O L D E N B A R N E V E L D , zegt
jaaar van dmkm.'X L A U R E N S D E S I L L E , [Eenpaar briey

ve'*
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-yen Van dezen aan de Regering van Arnhem, gefchïèVen in i ö i S e n i ó i p . uit den Haag, en behelzende eenige
bijzonderheden omtrent de verandering der Magiftraten in
de Hollandfche Steden, door Prins MAURITS , en omtrent
de gedelegeerde regters van OLDENBARNEVELD : alsmede
drie andere ftukken, betrekkelijk dezen DE SILLE, in
1622. benoemd tot Advokaat Fiskaal van de Generaliteit.]
HENRICK VAN ESSEN. [Met den voornoemden DEVOOGHT
wegens Gelderland regter over OLDENBARNEVELD , en in
1 6 2 4 . met den Heer VAN NOORTWYCK als gezant naar
Frankrijk .benoemd.] Des Graven H. VAN DEN BERGE
inval in de Veluwe in 1624. [Bewijzen, dat de terugtogt
•van den Graaf over den Tsfel niet , gelijk WAGENAAR
(X. 486 en 4 8 7 . ) verhaalt, op den 2 1 . maar op den 1 3 .
van Sprokkelmaand voorgevallen is.] HENR. CAENA•RIÜS. « - DANIEL SANTERIUS. [Belooningen, aan deze
beiden toegelegd voor het vervaardigen en toezenden van
fchriften.] NATHANAEL COTONIUS. [Request der Predikanten van Arnhem

aan het Hof van Gelderland,

oui

aan den genoemden COTONIUS, een' geleerden Griek, in
1645. hier te lande aanwezig, om eene'nadere vereeniging tusfchen de Griekfche en Gereformeerde Kerken te
bevorderen , tot zijne terugreis eenig geld toe teftaan^
waarop hem ƒ 4 0 is gegeven.] Confiderabelcn toeloop voor de
H. School van Franequer,
onder G. NOODT.- [Brief Van

dezen, waarin hij zulks in algemeene termen te kennen
geeft. Uit dezen brief, die anders niet veel bedtifctr,
willen wij de volgende woorden, affchrijven : , , Tot
Leiden is eindelyck enen VITRI of VITRIARIÜS van Geneve beroepen, tot Profesfor Juris maer die i s , als ick
hore, by niemant bekend; wat die'voor meraculen doen
lal, fal de tyd leeren."] J. A. BERNIERA. _.[Belooning,
aan dezen toegelegd in 1.701. yoor zijn Tijdver haaf der
Nederlandfche
Gefchiedenisfen enz.]. De Stadhouder WILLEM IV in Engeland'.
[Verhaal van FREDERIK ROOSEEOOM, behoorende tot'bet'gevolg Van gemelden Vorst,
toen dezelve in Engeland w a s , om zijn huwelijk te voltrekken. Het verhaal bevat volmaakt hetzelfde, wat
WAGENAAR.(XIX. 1 6 2 . ) kortelijk opgeeft. Het overige ,
dat daarin voorkomt, is van geen belang.] H E N R . CAN?
NEGIETER,
[Stukkeu , betrejdteiijk deszelfs aanftellmg'
?

:

totConreStor-te Arnhem?

vervolgens tot Profesfor,

Trans-

lateur der Hoogduitfche Brieven- voor liet Hof -enReken?
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kamer, en eindelijk tot Historie - fclirijver van Gelderlahg.
Aan het Hot belooft de Heer V A N H A S S E L T in het vervolg
nader over het derde Deel van 't Geldersch Placaat-boek ,
door dezen C A N N E G I E T E R uitgegeven, te gelijk met die
van V A N L O O N te zullen fpreken. Wij hebben daarom*
trent in de volgende Nommers, zoo ver die hier boven
aangeteekend ftaan, nietè gevonden.]
Wilden wij op deze wijze voortgaan van die volgende
Nommers te fpreken, wij zouden voor ons bellek te uitvoerig worden. Aan den anderen kant is de bloote opgaaf
der titels van de onderfcheidene Artikelen van geen het
minfte nut voor den Lezer. Hierom zullen wij het hierbij
laten berusten, alleen in het algemeen zeggende, dat de
Heer V A N H A S S E L T zich volkomen gelijk blijft in het le«
veren van eene bonte rij van ftukken , nu en dan
door hem met een enkel woord opgehelderd.
Zoo
als dit Werk nu gefteld i s , kan alleen de naauwkeurige
beoefenaar en grondige onderzoeker der Gefchiedenis er
gebruik van maken; en daar het getal van dezen natuurlijk niet groot i s , vreezen w i j , dat de Uitgever er zijne
rekening niet bij zal gevonden, en dus de verdere voortzetting geftaakt zal hebben. Meer oordeel in het fchiften
en ranglchikken der ftukken , en meer duidelijkheid in
liet ophelderen derzelve, zou dit mogelijk hebben kunne»
voorkomen.

De Vaderlandfche Historie vermakelijk voorgefteld, door A. FOKKE SIMONSZ. Ifle Deel.
(Beginnende
met de aankomst der
Batavieren
hier te Lande, 100 jaren vóór de gemeent'Tijdrekening , en eindigende met den aanvang der Grafelijke
Regering aldaar,
in den jare 923.) Met Platen.
Te Amfterdam, bij J. van der Hey. 1809. In gr. %vo. a<5a Bladz.
buiten het Voorberigt.

D

e Heer FOKKE SZ. is bij het lezend gedeelte zijner Landgenooten genoegzaam b e k e n d , ook door zijne Boertige
Historie van Engeland en Frankrijk, de eerfte de Paketboot
en de tweede het Heekje van den Haard genoemd. Htf
heeft het thans gewaagd, op dezelfde wijze de Gefchiedenis
van ons Land te behandelen. Het Werk zal (naar gisfing)
beftaan uit zes Deelen , waarvan het eerfte, dat wij thans
aankondigen, het tijdvak, op den Titel vermeld, behandelt;
zullende het tweede bevatten
96
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B e Gefchiedenis der Graven van het Hollandfche Huis;
het derde i
ii ..
" •' • '• — der overige Huizen; het vier*
de en vijfde
a*., i ...a
•
der Stadhouderlijke Regering ; ett
het zesde Deel
• •»
der Omwending.
D e Schryver geeft zich vrij wat moeite , om zijnen arbeid
voor 's hands te verdedigen en er de gepastheid van aan te
toonen. Het Werk van WAGENAAR is zoo uitgebreid. Velen
ontbreekt het aan vermogen tot aankoop van zulke groote
Werken, en mede aan geduld en tijd, om dezelve dbor te
lezen. Kort- Begrippen, heel fchrale Skeletjes, zijn er in me
nigte , doch die zijn niet voldoende genoeg. Hij gelooft
daarom, dat dat al te groote Werk en die al te kleine Werk
jes geene genoegzaam algemeene. kunde vaji *s Lands Gefchie
denis onder alle klasfen van Inwoners kunnen verfpreiden. Het
groote Werk is van te wijden bevang. Hierdoor moet de A u 
teur bijna kronijksgewijze verhalen. Dit maakt hem droog;
door kortheid (wordt hij) duister, e n , wegens het aaneen
geschakeld verhaal van niet dan Oorlogen, vervelend. Het
Werk is meer kronologisch , dan eigenlijk historisch, en de
groote ruimte, die de'Schrijver overzien moet, belet hem
de Historie wijsgeerig te behandelen.
De redenering van den Heer FOKKE szi, die wij eenigzins
verkort hebben opgegeven , wordt, voorzoo ver de zwarigheid
van het omflagtige, vervelende en niet algemeen verkrijg
bare van het Werk de» Heeren WAGENAAR. betreft, reeds op
de eerfte bladz. van het Voorberigt door hemzelven wederlegd door de aanmerking, dat het beste (en wij mogen er
bijvoegen zeer bruikbare) uittrekfel van de Vaderlandfche
Historie 'van WAGENAAR in vier Deelen te Harlingen is uitge
komen. Doch — dit is het niet alleen. De Historie , zon
der verdichting of opfiering voorgefteld, heeft weinig aanlokkends voor zulke L e z e r s , welke het niet altijd o f alleen
te doen is om te leeren, maar die lezen om zich aangenaam
bezig te houden. Hieraan hebben wij te danken ? de groote
menigte van Romans en verdichte Gefchiedenisfen.
Wil
men n u , dat de algemeene meerderheid des Volks bij hare
m'tfpanning wezenlijke zaken in het geheugen zal bewaren,
dan dient men zich in het fchrijven derzelve daarnaar te rigten, en zoo te fchrijven ^ dat het verhaal van vare gebeurte
nisfen even opwekkend z i j , als de Romans en verdichte Ver
halen. Doch daar de voorftelling van ware gebeurtenisfen
geene verdichting of opfchik. duldt, is er niet anders o p , dan
dezelve derwijze en op dien toon voor te ftellen,als gefchlkt
i s , om alle eenigzins te vermaken, enz.
S 3
Wat

A. F O K KE , S Z .

W a t n u o n s o o r d e e l over dit Werk b e t r e f t , — fchoonde Béér
FOKKF. zijn eigen vonnis reeds geveld h e e f t , door te z e g g e n , dat de voorftelling van ware gebettrtetiisfen geen opfckik
duldt, meent Ree. echter zijn gevoelen in dezen duidelijk t e
moeten.opgeven: daar hem deze onderneming van-den-Heer
FOKKE zeer ongelukkig voorkomt.
Het doet hem inderdaad
l e e d , dat een Man van kunde , vernuft, oordeel en belezenheid , gelijk FOKKE , zich verlaagd heeft tot het fchrijven van een W e r k , dat den fmaak'onzer Eemve ( z o o het
eens algemeen behagen, mogt,, waaraan wij echter met redeiv
meenen te mogen twijfelen) tot- fcliande zoude verftrekken,
d e Gefchiedenis jammerlijk verknoeitj e n het nut, dat het
verftandig beoefenen v a n dezelve ftichten kan , voor h é t
groottle gedeelte wegneemt. De Heer FOKKE fchijnt zooda-;
iiig een oordeel reeds vooraf verwacht te hebben: waneniet,alleen in ' h e t Voorberigt, maar ook-ïn liet Werk zelve
zoekt hij zijne zoogenaamde luchtige voordragt der gebeurtenisfen te verdedigen.. Is het wonder, d a t hij hiertoe n u e n .dan,
genoodzaakt w o r d t , om de Gefchiedkunde zelve regtftreeks
aan te vallen, h e t h o o g gevoelen,, d a t m e n . v a n deze'weteufchap heeft,, tegen te g a a n , en d e . onzekerheid en on-;
belangrijkheid, v a n . dezelve breed uit te'meten ? Voorzek e r niét! dewijl 'dit toch het eenige middel moest zijn ,
o m zijnen arbeid voor zijne Lezers te regtvaardigen. Daas
de Recenfent nog onder die ouwerwetfche Lieden behoort,
welke eenen zekeren ernst en achtbaarheid in de wijze
v a n voordragt en geheele behandeling v a n de Historie onmisbaar houden, .kan h i j ook niet o n t v e i n z e n d a t de losfe
eii luchtige manier,waarop de Heer FOKKE over de Gefchiedenis,en de verdienftelijke Mannen, welke haar'te boek gefield hebben (waaronder onze WAGÉNAAR- e e n e vereèrende
plaats bekleedt) niet op een" fcfieri jenden toon, maar in goedefi
ernst,. fpreekt hem gevoelig heeft g e ë r g e r d . Het is hiér echter; p e t eene enkele penneftreek niet te. doen, eri FOKKE zal
ondervinden, d a t onze Natie, over het geheel genomeir,
tjóg t e veel ftlidit'eit bezit j dan ..dat-zij-Zich door zijne paradoxe Hellingen en drogredenen van eene ernfiige beoefening
d é r Gcfcliiedenis , m e t name d e Vaderlandfche, z o o als d e *
z é l y e door WAGÉNAAR is behandeld, zoude laten aftrekken.
V e r is het er .nogtans van af, dat R e e . zoo zeer met WAGENAAU zoude zijn, ingenomen-, dat h i j denzelven van alle ge»
b r e k e n zoude'wijlen-vrijpleiten, — e n d a t hij h e t plan, omotfr
ze Landsgefchiedenis o p eene andere - W i j z e a n meer wijs;
geerig te behandelen., s^nde -.afkeuren-.. Integendeel — zulk
eene. onderneming z o u d e , vooral in dezeni tijd-, wezenlijk
belangrijk zijn. D ö c i de Heer FOKKE zal zich toch wel n i e t
verbéélden , d a t zijne quafi. vermakelijke Historie , zijne
•aóêgenaamdé liiclitige voordragt ecragè aanfprnak heeft op
eene
?
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«ene wijsgeerige behandeling ? Zoo hij onze Gefchiedenis op
zoodanig eene wijze had bearbeid (waarvoor h i j , naar Rev's
oordeel, wel berekend zoude zijn) zoude hij de goedkeu
ring van tie verftandigften onder zijne Landgenooten hebben
weggedragen; maar deze laten zich des Schrijvers onvolle
dige compilatiën, veelal in eene platte ftraattaal voorgedra
gen , voor geene Vaderlandfche Historie in handen Moppen.
Dan — laat ons de gronden, waarop FOKKE zijne flelling,
dat de Gefchiedenis geene ERNSTIGE voordragt vordert, zoekt te
fcouwen, wat nader onderzoeken.
Volgens hem is de Gefchiedenis geene zoo hoogst ernftige
wetenfehap, als fommigen wel meencn: omdat zij niet op de
zekerfte waarheden fteunt, en omdat de perfonaadjen, in de
zelve voorkomende, meer endeek niet behooren onder de braaffte
en verftandigftc' zedelijke wezens. Doch wat hebben hier de
onzekerheid van de Gefchiedenisfen en de flechte Karakters-,
in dezelve voorkomende , met ernst en fcherts gemeen?
Mag men dan over iets dat zeker en niet flecht is in het ge
heel niet fchertfen? en mag men dan opzigtelijk alle din
gen, dieniet volkomen zeker zijn, op eene p\zt-komifcke wijze
fpreken — alle menfchen, die niet braaf zijn, tot voorwer
pen van fpotternij maken? Immers geven niet altijd de meer
dere of mindere zekerheid, maar dikwijls! de aard en het
igewigt van hét een of ander onderwerp , aan hetzelve eene
zekere waardij', en overeenkomftig met die waardij moet ook
ëe behandeling, de wijze van voordragt w e z e n ; terwijl men
platte fcherts en boert het minst kan dulden, wanneer men
flechte perfonaadjen befchrijft, en derzelver gruwelen en onHienfchelijkheden, ter afgrijzing en een waarfchuwend voor
beeld voor anderen, met een deelnemend gevoel vermeldt.
Doch niet alleen, dat eene fatyrieke of liever platte boertende voordragt (want deze gebruikt FOKKE) met den aard
en de eigene acntbaarheid der Historie weinig ftrookt, men
zal ook liet d o e l , dat zich de Gefchiedenis voorftelt, met
zoodanige voordragt geenszins bereiken.
Het beflek eener gewone Recenfie laat niet t o e , dat wij
het nüt , dat een vlijtig en waardig gebruik der Gefchiede
nisfen kan opleveren, a'antobnen. Hetzelve is zoo z e k e r ,
zoo gewigtig, zoo uitgebreid, en zoo menigmaal door de
beste Schrijvers voorgefteld en a a n g e d r o n g e n d a t men het
niet in twijfel kan trekken, zonder de nuttigheid van'alle op
voeding tevens in twijfel te trekken. CICERO , die misfehien wel
wat te veel aan de Gefchiedenis heeft toegefchreven, noemt
liaar met regt: lux veritatis, magiftra vitte. Wie toch (om
flechts iets aan te (lippen) kent niet de kracht van het voor
beeld ? en waar is de fchool, waarin men door hetzelve zulk een
^uitmuntend onderwijs kan erlangen, als in de Gefchiedenis?
Zouden wij te veel z e g g e n , indien wij haar boven d t onderS 4
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vinding den voorrang gaven ? Wij leeren er brave en fiedm
karakters in kennen. De liefde voor het Vaderland ( o v e r
.hetwelk de Heer FOKKE zich al vrij zonderling uitlaat, hetz e l v e , naar Recenfent's inzien,zeer ongepast met een huurhuis vergelijkende) wordt in deze fchool g e k w e e k t , gevoed
en aangevuurd, en geweldenaren en onderdrukkers, geduren*
de hun leven gevreesd en gevleid, worden in de Gefchiedenis ontmaskerd e n , door de vrije pen van den Historiefchrijver met eene zwarte kool geteekend, voor de Nakomelingfchap ten toon geiïeld.
Doch deze en zoo vele andere niet min gewigtige voordeelen, welke de Gefchiedenis kan aanbrengen, verdwijnen g e heelenal, wanneer de gebeurtenisfen en lotgevallen van Volken en Staten op eene boertende wijze worden voorgefteld.
M e t om CICERO na, te praten, niet uit eene dwaze pedanterie ,
jnaar op zeer gewigtige gronden, vorderen wij , dat ieder
Schrijver de Gefchiedenis, welke hij te boek ftelt, met z e leere achtbaarheid voordrage. Welk eenen indruk kan men
anders van zijne voorbeelden verwachten? Zoo b. v . de karakters van NERO en ANTONINUS PIÜS nooit anders, dan in den
fmaak van FOKKE waren voorgefteld, zoude men dan wel zoo
algemeen den eerften als een zedelijk monfter (en daarvoor
fclijven wij hem houden , fchoon FOKKE zijne ondeugden
zoekt te bewimpelen en hem eenen Gek noemt) verfoeijen,
den laatften als een' weldoener der Menschheid zegenen.?
Juist omdat het doel der Historie zoo ernllig, zoo edel, z o o
achtbaar i s , moet zij ook op eene ernftige wyze worden
voorgedragen. Zoo dit op eenen bmiesquen , plat - komifchen
trant wordt gedaan, zal haar doel nimmer bereikt worden.
D e belangrijkfte voorvallen in de Gefchiedenis zijn van z o o danigen aard, dat men er niet over fchertfen mag. Het gevoel van het betamelijke, de goede fmaak, ons eigen hart
verbieden zulks om ftrijd. Stijl en voordragt moeten zich
fchikken naar de zaken, die men verhandelt. Wie zal over
de verfchrikkelijke rampen, die een Volk geteisterd hebben,
eene luchtige Vaudeville opdreunen? Wie zal iv't de menigte
van treurige tooneelen, die ons de Gefchiedenis aanbiedt,
de ftof voor een Khichtfpel ontleenen? Zoude men het dulden kunnen, dat men ons den moord van CICERO op eene
fatyrieke wijze verhaalde? en zal FOKKE ons al de tooneelen,
welke hem nog te befchvijven ftaan, wanneer er flechts domme of flechte perfonen in voorkomen, op eene vermakelijke
wijze voorilellen? Zal hij ons den dood van OLDENBARNEVELD
en DE WITTEN al fchertfend euop zijne manier vertellen? Wie ,
die niet geheel van gevoel ontbloot i s , zal niet, alleen op
de gedachte hiervan,het B o e k , vol van verontwaardiging, uie
de handen werpen? Neen! de Gefchiedenis mag niet vermaken ia
imi gin, als FOKKE vermaakt. Haar karakter is deftigheid en
waar»
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waarheid,, haar voorkomen achtbaarheid en ernst, haar doel
deugd en gelukzaligheid, — zij is „ eene wijsgeerte, die
door voorbeelden leert."
Wïjvgeveu gaarne aan den Heer FOKKE t o e , dat de Historie een verhaal is der handelingen van feilbare en dwalende
ïtienfchen, en niet van Engelen of hoogere Geesten, en wij
erkennen tevens, dat men de daden van die feilbare en dwalende menfchen, voor zoo ver dezelve dwaas en belagchelijk zijn, ook wel belagchelijk mag voordellen; doch wij
ontkennen, dat men zulks in de Gefchiedenis mag doen. Dat
de Heer FOKKE (en wie ook anders daartoe lust moge hebben) het een of ander wezenlijk belagchelijk voorval, de
eene of andere belagchelijke perfonaadje uit het dagelijksch
l e v e n , o f ook uit de Gefchiedenis neme, voor zijn oogmerk
bearbeide, en in eene Verhandeling of Voorlezing eens regt
vermakelijk en' Ironisck-Comisck voorftelle, zullen wij nimmer
afkeuren: maar dat hij eene geheele Landsgeschiedenis, de
Gefchiedenis van zijn eigen Vaderland, wier ernflige beoefening, vooral in deze dagen, niet genoeg kan worden aangeprezen, op zulk eene vermakelijke
wijze behandele — dit
druischt aan 'tegen de achtbaarheid der Historie, welke een
eigen ernftig en edel doel heeft; dit verlaagt haar tot den rang
der grappige vertellingen; dit geeft den Lezer onbepaalde,
verwarde en niet zelden geheel verkeerde begrippen vaa
perfonen en zaken, die zij ons wil leeren kennen; dit beneemt haar alle de heilzame, gevolgen, die door de kracht van
het voorbeeld uit een waardig gebruik van hare voorftellihgen noodzakelijk moeten voortvloeijen, en dit moet den
Schrijver altijd de feil doen begaan, dat hij nu en dan de
belangrijkfte ftukken vlugtig en ter loops behandele ,om daardoor voor nietsbeduidende dingen, doch die uit hunnen aard
voor eene fatyrieke voordragt bijzonder gefchikt zijn, ruimte
te vinden.
De Heer FOKKE hoopt w e l , dat elk beoprdeelaar van zijn
Werk in acht zal nemen, dat hij in hetzelve fpreekt tegen
cngeletterde Lieden,
Vrouwen en Kinderen,
en dat het niet
Voor ernftige Wijsgeeren en Geleerden gefchreven is. Doch
dit maakt de zaak nog erger, Geleerden, die met de Ge*
fchiedenis reeds bekend zijn , mogen de aardigheden van
FOKKE gerustelijk lezen. Zij mogen zich, al eens over den
tijd beklagen, welken zij met die lektuur hebben doorgebragt, en zich fomwijlen over het een en ander eens duchtig ergeren — daarmede houdt het ook o p : maar ongeletterden, kinderen, die nog niet weten wat Vaderlandfche Gefchiedenis beteekent, zullen zich door de lezing van deze vermakelijke Historie zonder twijfel van onderfcheidene zaken en
perfonen verkeerde en geheel valfche , althans bijster verwarde , voorftellingen maken. Neen ! het opkomend geflacht moet niet bij FOKKE ter fchole gaan, om de GefchiedeS s
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nis van' het' Vaderland te leeren kennen. Het is te beklag e n , dat de beoefening van die Gefchiedenis zoo zeer worde
verwaarloosd;doch wij houden het nog beter, er geheel onkundig in te zijn, dan dat men de Historie als een Roman
l e z e , blootelijk om tot uitfpanning en vermaak te dienen, en
om zijne eerwaardige Voorouders eens te kunnen uitlagchen. —— En dan nog dë manier, waarop de Heer FOKKE
vermaakt! Die met 's Mans fchriften bekend zijn, w e t e n ,
dat hij voornamelijk werkt door het Contrast. Hoe deftiger en
achtbaarder eenig perfoon i s , hoe beter de Schrijver er partij vari weet te.trekken. Met de Heidenfche Godheden kan
men dat geroezemoes nog al verdragen; maar omtrent perfonen in de Gefchiedenis, die om hunne deugden aanfpraak
hebben op onzen eerbied, of om hunne ondeugden onze
verachting verdienen, is eene dergelijke fatyre altijd kwalijk
geplaatst.
Het beste van deze vermakelijke Historie is nog, dat dezelve inderdaad- niet zeer Vermakelijk is. Er komen nog al
vele ftukken in v o o r , wélke de Schrijver ernftig behandelt,
én deze hebben den Ree. het meest voldaan.
Daaronder
Ontmoet • men 'liet een en ander, dat belangrijk i s , en der
aandacht van den Oudheidkundigen niet onwaardig mag worden g'eï'ëke'rid.; Het Dichtftukje van de XlVde Eeuw heeft
ons irffiönderfceitt behaagd, en doet inderdaad der kunst
vari deri Heer FOKKE eere aan. Maar het zoogenaamde
vermakelijke, 'dat' men hier aantreft, verveelt fchielijk. FOKKE heeft reeds zoo veel in dezen trant g e f c h r e v e n , dat
Ree. zich' zeer'zoude bedriegen, wanneer dit Werk zoo algemeen beha^gde,, als d e s Schrijvers vroegere Stukken wei
behaagd hebben. Alles is zoö los en luchtig, ja fomtijds
ftc^dig ^ v é r k t ; ; . ' men ontdekt gemakkelijk, dat de Heer
r ' o K K E »ijne aardigheden niet zelden zoo maar in het wilde
hier en daarheen werpt, en dikwijls treft men blijken aan, dat
dë" Schrijver dén- behoorlijken tijd asln de befchaving van zijn
Werk niet "h'èéfï "hefteed.. D e uitdrukking b. v. het bekwam
Rem, ah het 'hondje de worst, komt in een kort beftek ten
itiHiftè driema&n voor. Aan dezelfde overhaasting meent de
Rei. te m'öftiA 'toefchrijven, dat de Heer FOKKE onderfcheidene ohriaairwkèurigheden begaat.' Zoo noemt de Schrijver
óp de eeir'c. plaflts NERO en op eene andere DOMITIANUS den
laatften der €aïfar*s, o f opvolgers van JULIUS CAESAR; z o o
vfftdên wij' AWÓNIUS in plaats van OCTAVIUS , WILLEBRORD
vóór BONït'ACfus, en nu en dan ee-n volzin, die zeer gebrekkig
is', ja zelfs- géén' zin oplevert, — ongelijkheden en flordigheid in taal en fpeilïng eüz.
Ree. vertrouwt genoeg gezegd te hebben, om deze vermakelijke' Historie te doen 'kennén en op den regten prijs te
ftel;

:
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ffellên, Het' dbët hem inderdaad l e e d , dat een"Man, als d é
Heer FOKKE, wiens kunde en bekwaamheden hij waardeerti
zijnen tijd aan zulk eenen arbeid verfpilt, en hij hoopt, dat
onze TMatie nog niet zoodanig zal zijn verbasterd, 'dat de
fmaak voor Werken van dezen ftempel algemeen heerfehend
worde.

De Man in de vier Tijdperken zijns Levens;
door,A. LOOSJES
PZ. Met Platen.
Te Haarlem,
bij A. LooSjes P z . 1800,
In gr. 8vo. 302 Bl.
De Vrouvf in de vier Tijdperken haars Levens,
zelfden.
Met Platen.
29Ö Bl.

daar en

bijDen^

B

ij het inzien der bovenftaande Titels zal het niemand on*
eigen voorkomen, dat wft beide deze Boekdeelen in ons
verflag te zamen paren ; gelijk dezelve duidelijk van den
Schrijver tot één Werk beftemd zijn. De Man is wel het
eerst door de vlugge pen en pers van den Heere LOOSJES ter
wereld Ingezonden; doch toen reeds beloofde hij deszelfs
levensgezellinne, de Vrouw , 'te zullen g e v e n , en liet hein
inderdaad z o o korten tijd alleen, dat wij kwalijk zijh aanwezen vermogt'en , aan te kondigen in ons Maandwerk, aleer zij
in de Vaderlandfche Bibliotheken als gehuwden daaYftonden.
Wij hebben dus wederom eene nieuwe proeve,, der bngemeene vaardigheid en werkzaamheid van dezen vermaarden
Schrijver, in meer dan éénen zin onder onze Lahdgenoöten.
beroemd, en welken niemand der onzen welligt efènaart in
gezegde Vlugheid van vernuft en ohvermoeiden ijver. flet i$
wel z o o ,
het m e e i t e , dat uit zijne handen en"'van zijne pers komt, draagt doorgaans, gelijk 'wederom deze Befpiegelingen;
het merkteekeh van zulkeh fpoed, Waarbij heé
maugélt aan eene nette en"naauwkeürige béfchaying, en des
Meesters laatfte hand ontbreekt. Maar dé béValHgiiejd en losheid van voordragt, benevens de kracht, verscheidenheid e i
rijkdom van beelden en bijjleraden, de eigenaardige uh>
vloed eener vruchtbare vinding, vergoeden liet gebrekkige
in het oog dés kunstkenners, o f doen hem althans hetzelve
te eerder 'over het hoofd zien. N o g toeer wedérhoüdt ons
eene andere en belangrijke r e d e n , o m over dezen 'arbeid des
Heeren 'LOOSJÈS eeaigzins öhguhftig te öordeelen :_ zij i s , de
zaak dei- D e u g d , der goede Zeden en van den Godsdienst^
waartegen hij niet alleen nérgens zondigt, in zijne befpiegeling en fchetfe van het Menfchelijk l e v e n , zoo vari de beminnelijke als verachtelijke zijde ; maar wèlkè hij fteeds
uitnemend begunftigt door kieschheid van uitdrukkingen en
beelden, gelijk door nadruk van vermaan en voorftel. Wijd
:

J
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LOosjes,PZ.

en zeer uitgebreid Was het v e l d , dat onze Schrijver over t e
Zien en te doorloopen had, (trekkende van de wieg tot aan
het uiterst perk van during, welk de eene en andere der
Sekfen op^ aarde bereiken mag. Haren zoo onderfcheiden
aanleg, ontwikkeling en (pelen; hare Jeugd, met al wat dez e ten aanzien van ligchaamsfchoonheid en geest bekoorlijks oplevert; de valftrikken, waaraan dezelve door zinnelijkheid en verleiding is blootgefteld; gelijk mede de bemoeijenisfen , waarmede zij zich in de verfchillende (tanden der Maatfchappije , ter bereiking van het doel harer
beftemming , onledig houdt.
Haren Mannelijken en.Huismoederlijken ftaat, beider wijdverfchillende , dan t o c h ,
tloor den Echtelijken band en Ouderlijke betrekkingen, tot
één doel zamenloopende bezigheden des levens, veelal gewijzigd naar den kring, waarin de Voorzienigheid hen geplaatst heeft, of wel door zamenloop van middeloorzaken
verhief of verlaagde; en het gedrag, w e l k , dien ten gevolg e , den Man en de V r o u w , zoo jegens eikanderen als hun.
g e z i n , ook omtrent den Naasten en het Opperde W e z e n ,
ietame. Eindelijk het afgaand leveii des Grijsaards en der
Bejaarde V r o u w e ; de raadgevingen, om waardiglijk, en met
vermijding^ der zedelijke gebreken en zielszwakheden de»
Ouderdoms, hunne dagen te voleindigen, nuttig en bemind
te blijven bij het opkomend gedacht, en zich voor te bereiden tegen den aanfnellenden overgang in de Onfterfelijkheid.
Ziet daar hetgeen elk ligt bevroeden zal dat rijke ftoffe ter
befchouwing in een tweetal Deelen mogt uitleveren aan de
welverfneden penne des Wijsgeerigen , en tevens van de
Goddelijkheid der Christelijke Openbaringe doordrongen
Schrijvers. Men verwondere zich dus niet over den omvang
e n het gewigt dezer B o e k e n , waarvan wij alleen den ruwen
omtrek gefchetst hebben, achtende zulks voldoende wegens
de bekendheid van dit onderwerp, waarbij zich niets eigenlijk gezegd nieuws verwachten laat. Ieder van 's Levens tijdvakken beftaat in dezelve bijkans een gelijk getal van bladzijden , hoezeer LOOSJES wel 'hèï langfte bij de
kindschheii
vertoefde, en wij niet zonder, vreeze z i j n , of zijne breedvoerigheid over dezelve wel zoo algemeen behagen z a l , dat
men ten haren koste niet gaarne iets meer over den Ouderdom zou wenfchen gezegd te SUJn. Wij althans hadden ook
de befpiegelingen der Bejaarde Vrouwe niet ongaarne iets beter bewerkt gezien , en gevielen ons te dezeu'die over den
Grijsaard ruim zoo goed : ook vonden wij luttel genoegen in
de flaauwe befchrijving der Maagdelijke Schoonheid; een onderwerp , waaraan zich voormaals een HOMERUS zelfs niet
waagde. Deze aanmerkingen (en meer van gelijken aard konden wij voordragen) vloeiden ons ter penne uit, eer wij bedachten , om boven gezegde reden, ons daarvan te willen onthouden. Wij vergoeden het, door, uit den overvloed vart
fchoo-
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fchoone en tevens nuttige plaatfen, in dit Werk voorkomende , onder andere, de tafereelen van de gevolgen van den.
Wellust , in ieder B o e k d e e l , met gepaste en ondoricheidea
kleuren j zoowel als ftijl, gefchetst, der Jeugd van beide
Sekfen aan te prijzen ter lezing en geftadige herinnering ,
Wanneer de verleiding haar met den bekorenden gifbeker
nadert. Trouwens men kent genoeg, en herkent hier weldra
de fikfche hand des Schrijvers, om ons ontflagen te houden
van eenig bijzonder ftaal uit dezen zijnen arbeid over te nemen. Het jammert ons alleen, dat de uiterlijke tooi, waarmede zijn Man en Vrouw in het licht verfchijnen, zoodanig
i s , dat zij zich te zeer als leden der zoogenaamde Groote
Wereld voordoen, en eeniglijk, althans voornamelijk, daardoor beftemd fchijnen tot een fieraad voor de boekzaal der
Aanzienlijken en Rijken.^ Gedrukt op fchrijfpapier, met een
fchoon vignet op eiken titel, ên bovendien beiden uitgedost
met een viertal platen van VINKELES , dragen zij te weinig
den ftempel des tegenwoordigen tijds , waarin de zieltogende welvaart van dit R i j k , helaas! ten gronde dreigt te gaan.
Hoezeer wij d u s , als kunstminnaars, ons verblijden zouden
en roem willen dragen op keurigheid van uitgaven, die onze
Vaderlandfche pers voortbrengt ( * ) , thans zijn wij eenigzins
verontwaardigd over die volftrekt noodelooze praal bij een
Werk als dit. Is het niet te verwachten, dat,hoewel anders
de lagere ftanden ook nut en leering halen mogten uit deze
Befpiegelingen der vier Levensperken,
ja fchoon zij zelfs mede
voor hun fchijnen gefchreven te zijn, dezen zullen afgefchrikc
worden, om met eenen zoo zwierigen Man en Vrouwe kennis te maken, dien z i j , wanneer bezuiniging en fpaarzaamheid nog Vaderlandfche pligten z i j n , niet te hunnent ontvangen mogen. Hartelijk wenfchen wij den Heere LOOSJES t o e ,
dat zijn verdienftelijk Gefchrift toereikenden aftrek moge
hebben onder onze vermogende Landgenooten; dan meenea
wij tevens, ten (lotte, het grootst getal onzer Medeburgerea
omtrent deze en foortgelijke pracht-drukken te moeten herinneren , dat welligt meerdere wijsheid en even nuttige levenslesfen voor hun te halen zijn uit oudere en onverdiend in
een' hoek gefchoven Boeken.
C*) Aleer wij nngtans den Heer LOOSJES of andere Drukkers in dezen
volmondig prijzen, moeten wij wenfchen, dat de uitwendige fc^oonheid
van papier en druk vergezeld ga met de aloude Hollandfche nauwkeurigheid in het nagaan der proeven en wgnemen van zinftorende fouten
en taalgebreken.
aarne fJbrijven wij deze toe aan 'g Mans overhaasting , waarvan aireede een woord gezegd is. Wij.houden ons dus ontflagen van ee >ige hier aan te duiden,die bij nalezing Tan dit zijn Werk
hem niet ontgaan zullen. Alleen , gelijk een fcnoon en opzien verwekkend kleed te eerder de oogen doet vallen op zigtbare, doch ander*
misfehien niet opgemerkte ligchaamzgebreken, of kleene ongevallighe1

den, zoo waren ons, vertrouwen wij, d« bedoelde nüsflagea meer tea
WmAo»t bij de pracht ó«z«r uitgave,
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TENTOONSTELLING.

He Tweede Openbare Tentoonfielling der Voortbrengfelen van de
Hollandfche Natisnale
Vlijt te Am fier dam in 1809. In drie
Zangen , met Bijlagen.
Amfierdam
, bij Schalekamp en
vaa de Grampel. 1809. In gr. 8vo.

E

en zeer gepast Dichtftuk, waardig de gelegenheid, waarbij het werd vervaardigd, als verheffende den roem der
Koninklijke Inrigting ter bevordering der nationale nijverheid.
Hoe zeer een aantal kunsttermen en eigen namen van perfonen en goederen, natuurlijker w i j z e , maat en rijm belemmerden, heeft de Dichter, echter, dit bezwaar aan zijne kunst
onderworpen, en zijn vers rijst ver boven het dagelijkfche
en middelmatige van vele gelegenheids - dichten. Zeer gepaste Ophelderingen en Bijlagen leveren, bij eene korte fchets
van de vroegere aanleiding tot het invoeren der Iiedendaagfche Tentoonftellingen in het algemeen en van Holland in 't
bijzonder, een naauwkeurig verilag wegens de uitgedeelde
Eerprijzen van 1808 en 1809, met vermelding van den v o e t ,
waarop het Gouvernement deze zaak heeft ingerigt. Zeer te
regt is dit Stuk aan Z. M . den Koning, als eerften Oprigter
dezer aanmoediging, opgedragen.

Taferèelen uit het Nonnenleven.
Zamengejleld
uit de papieren
der vernietigde
Beijerfche Kloosters. Naar den tweeden verbeterden druk uit het Hoogduitsch vertaald.'
Te
Amfierdam,
hij j . F . Nieman. 1809. In gr. %vo. 159 Bl.
»
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duizend jaren) de ruïnen der Abdijen omtrent met hetzelfde gemengde gevoel naderen , als waarmede Wij thans de puinhoopen der oude roofkasteelen
befchouwenf
dit is mogelijk; evenwel het is zoo de loop van 's
menfchen geest, misfehien dat men in die, toekomende tijden
het nu algemeen, of liever het nu nog niet eens algemeen
verfoeide terug wenscht;het heilige Kloosterleven heeft toch'
zoo w e l eene bekorende als eene affchuwelijke z i j d e , en
wat zou men niet al kunnen zeggen ten voordeele van een
gezelfchap van menfchen, d i e , hunne rust en geluk in de tegenwoordige wereld niet kunnende vinden, zich van dezelve afzonderen, om het in eene betere te zoeken? terwijl
zoó menige daadzaak bewijzen kan, dat ook het Klooster
niet zelden eene veilige fchuilplaats was voor de ongelukkige
vervolgde d e u g d , en daarenboven, in de hand der Voorzienigheid, eeu middel geweest is ter bevordering der bewaring
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jfïng- en beoefening van geleerdheid en de fraaije, letteren.
Intusfchen doet dit zeer weinig af, en men heeft, immers
ïn ons o o g , wel weinig kennis van dat heilige Kloosterleven
en geheel deszelfs (trekking, — wel weinig kennis van de
gefchiedenis in vroegeren en lateren tijd , of moet wel zeer
bevooroordeeld zijn, indien men zich over de opheffing der
Kloosters meer bedroeven dan verheugen w i l ; wij voor ons
•althans fchreven niet gaarne voor dezelve eene verdediging.
En. wat de Nonnen betreft: „ Eené goede M o e d e r , eene
„ brave, teedere Echtgenoote, eene arbeidzame, werkzame
, , Huishoudfter, is meer waardig, dan honderd N o n n e n , " — •
ook al konden wij van d e z e , gelijk nu maar al te veel het
geval i s , niet z e g g e n , dat zij „ in eene taal, welke zij niet
, verdaan, tot God bidden, flechts werktuigelijk den mond ia
„ het koor openen en hare longen in beweging brengen, hec
„ hart echter koel en ledig laten; elkander wederzijds ho„ n e n , beleedigen, vervolgen, en,zonder de (tem der rede
„ te hooren en uit eigene overtuiging goed te handelen, zich.
, als werktuigen leiden laten , beheerfchen en beheerscht
„ worden." Deze Taferèelen uit de papieren van zeker Clarisfinnen Klooster bevelen wij der lezing aan van een' i e d e r ,
die met de inwendige gefteldheid van zoodanig gedicht, en
de uit den aard van hetzelve voortvloeijende, o f ook .wel
toevallige, maar vrij algemeene armzaligheden, nader bekend
wil zijn; en wij vonden geene de minfte reden, om aan d e
echtheid van dit verhaal te twijfelen. Het bevat de gefchiedenis van een diep ongelukkig meisje , eene beminnelijke
dweepfter, die de wereld en een haar allezins gelukkig huwelijk opofferde, e n , na vrij wat moeite, (want hare ouders
•waren niet bemiddeld) in het Klooster kwam. Hoe het daar
toeging, wat het onfchuldig fchepfel lijden moest, hoe en
waarom zij mishandeld w e r d , en op welk eene bijzonder g e lukkige wijze hare ellende ter kennis kwam van den menschlievenden Vorst (deze gefchiedenis behoort nog tot het midden
der vorige eeuw) en door hem werd opgeheven, zegt ons
dit treurig en over het geheel eenvoudig verhaal, hetweUc
wij niet zonder aandoening lezen konden; terwijl wij overtuigd zijn, dat, als de gefchiedenis van ieder Klooster eens
aan 't licht k w a m , men een aantal nog rampzaliger flagtoffers
vinden zou. Indedaad de Kloosters, zijn de woningen yan
wanr geluk en inwendigen vrede niet; wij houden diegene
•onder de Sekfe de meest godsdienftige en eerwaardigfte ,-die
(om met eenen Apostel te fpreken) eenes mans vrouwe geweest i s , getuigenis heeft van goede werken,kinderen heeft
opgevoed, gaarne heeft geherbergd, der heiligen voetenheefc
gewasfehen, den verdrukten genoegzame hulp heeft gedaan.-,
en allen goed werk heeft nagetraebt, o f die dit nog werkelijk doet, En wat ds Mannen betreft , zeggen wij met
3
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STERNE (ergens in zijne Leerredenen): „ Laat de logge
Monnik den Hemel alleen zoeken , ik voor mij gun hem voorfpoed, maar ben wel verzekerd dat ik dien op die wijze nim
mer vinden zou." Puuétum.

De Leeuwenridders.
Uit het Hoogduitsch van K. H. SPIESZ. Met
Platen.
Te Amfterdam,
bij C . Timmer. 1809. In gr. %vo.
JIde Deel, 250 bl. lilde Deel, 242 bl.
T "Tit ons vroeger berigt, betreffende het eérile D e e l , kent
onze L e z e r reeds het opzet Van dit uitvoerig en onder
houdend verhaal, en ook daaromtrent ons niet ongunftig ge
voelen. Wij kunnen intusfehen den Schrijver niet verder
volgen ; de gebeurtenisfen vermenigvuldigen zich al te
z e e r , en het geheel is te aaneengefchakeld, dan dat ons
bepaald beftek dit gedoogen zou. Een aantal ongelukken,
verbroedering met een ander verbond van ondeugenden, be
werkt door helfche list en bedrog, deelneming in de Kruistogten naar het H. land, moord aan de Leeuwenridders, ijslelijke wraak, en eindelijk hoe de overgeblevene getrouwen
het verbond van den L e e u w uit noodzake ontbinden, —~
ziet daar ontzettende bijzonderheden; zoo dat ons gezegde,
bevestigd wordt , dat de gefchiedenis dezer Leeuwenridders
een ijsfelijk treurig einde neemt.
Aan ftalen van helden
m o e d , trouw, en liefde voor eer en r e g t , —— aan roerende
proeven van de fterkfte, teederfte liefde, — in één w o o r d ,
aan alles, wat in het eerfte Deel b e v i e l , ontbreekt het ook
niet in den verderen afloop der gefchiedenis; zoo dat men
ook dit vervolg en flot met hetzelfde deelnemend gevoel en
genoegen lezen zal.

Merkwaardige
Voorvallen uit de Algemeene
Wereldgefchiedenh:
Gefchikt voor het eerfte onderwijs in de Historiën;
bijzonder
voor Stads-en Dorps-fcholen.
Door G. G. BREDOW.
(Naar
de derde verbeterde Hoogduitfche uitgave?)
Te Nijmegen*
bij J. C. Vieweg. In kl. Svo.

D

it kinderboekje, der vermeldinge te lang ontgaan, geeft
over de Wereldgeschiedenis een aaneengefchakeld overz i g t , en tevens het merkwaardigfte; hier en daar zeer goede
opmerkingen en voldoende aanleiding om onderhoudend e a
nuttig met de kinderen over de gefchiedenis te fpreken. In
^én w o o r d , de beoordeelaar deed het zich door zijne eigene
Itinderen voorlezen, en bevond dat het aan den titel beant«
-woordt, en • dat ook de Vertaler, voor hetgene hij er aan*
gaande ons Vaderland heeft ingevoegd, dank verdient,
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Gefchiedenis van de Christelijke Kerk in - de Achttiende
Eeuw; door A. YPEY , Dollar en Hoogleer aar in de
Godgeleerdheid enz. te Harderwijk,:
Xde Deel.
Te
Utrecht , bij G. T . van Paddenburg en Zoon. In gr*
8vo, 663 Bi. —- Dit Deel is opk; .afzonderlijk te bekom e n , als het Tweede Deel detGeJckjedenis van de bijzondere Kerk genootfchappen en GodsdienstfeSten der Protestantfche Disfenters in de XVIIIde. Eeuw.
Aan den Hoogleeraar A. YFEY^ 'enz. Te Leyden , bij
J. van Thoir. 181c. In gr. ivo.

C

> ewetensdxvang, Domheid en Qnverfchilligheid, gelijk
J zij doorgaans elkander in dehand werken, zoo zijn
zij ook eenftemmig ter bevordering van overeenkomst int
gevoelens, en ter handhaving van uitwendige eensgezindheid in het Godsdienftige. Het heiïz|n}e van dit uitwerkfel'
fchijnt ftrijdig met het onedele der,ooraken. Wie toch,
die eenigzins nadenkt over onvervreemdbaar regt en dure verpligting, gruwt niet van Gewetensdwang, Domheid en Onverlcnilligheid! Dan het zegenrijke van derzelver nu bedoelde gevolgen is ook flechts fchijn. Zij brengen wel te wege uitwendige overeenstemming en rust,
maar die vergeleken mag worden bij-het onberoerde vaa
ftilftaande modderpoelen , niets dan. ongezonde dampen
doende opftijgen. Immers Gewetensdwang maakt de vrijheid van denken tot misdaad, Domheid .benevelt het redelijk vermogen, en Onverfchilligheid- .verlamt alle veerkracht der ziele. Eenheid des .geestes,,, bevestigd door
den band des vredes, kan, als de vrucht van echte verdraagzaamheid , alleen beftaan door godsdienftige vrijheid.
Intusfehen is deze moeder der verlichting de voedfter tevens van verfchil in.gevoelens. . Waren de onderwerpen;
van den Natuurlijken en GeopenbagrdenrGodsdienst zoo
hélder en eenvoudig, dat geringe mate van fchranderheij
genoeg ware dezelve naar eisch te bevatten, 's ïneufehea
kortzigtigheid zou geene bron kunnen zijn vajj verfchilLETT. 1810. wö. 7.
T
ïen:
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lende denkwijze. Stonden bovendien de driften fteeds
onder de heerfchappij, die haar moet befturen; het verfchil in denkwijze, net Onderzoek en de verlichting voordeelig zijnde , zou nimmer fchadelijk worden voor den
vrede der Kerke. Maar meestal heeft het tegengeltelde
plaats. Vele onderwerpen laten Itoffe over voor befpiegeling. Zij kunnen uit onderfcheiden oogpunten worden
bezigtigd. Sommige, wil men te diep indringen, gaan
de bevatting te boven, en zullen, aan deze zijde des
grafs, voor 's menfcheii kortzigtigheid wel beneveld blijven. Geen wonder, derhalve, dat de gevoelens ongelijk
worden; en wanneer men nu niet flechts belang ftelt in
de begrippen , die men voor de aannemelijkfte houdt,
maar aan dezelve waardij hecht op eene wijze , dat de
geestdrift eenen anderen denktrant met te grooten ijver veroordeelt, dan zijn de fcheuringen meestal onvermijdelijk.
Waar vrijheid van Godsdienst heerscht , elke Gezindte
dezelfde befcherming geniet, en geene geldmiddelen ontbreken , ziet men, bij gebrek aan verdraagzaamheid, van
tijd tot tijd nieuwe Sedten ontftaan.
Hier gaven verfehillende gevoelens over leeritukken, daar onderfcheiden denktrant over de wijze van prediken, ginds uiteenloopende
begrippen over deze en gene Kerkgebruiken, elders geringe beuzelingen aanleiding om de verdeeldheden onder
de Christenen te vermeerderen, die, zekerlijk ftrijdig met
den geest der Evangelifehe leere , echter o o k , hier en
daar, nuttige gevolgen hadden.
Uit genoemde hoofdbronnen zijn opgeweld die bijzondere Keikgcnootfehappèn en Godsdienstfeelen der Protestantfche'Disfenters in de 18de E e u w , welke door den
Hoogleeraar YPEY in dit Deel vermeld zijn. Voor de laatst
emaakte aanmerking kunnen bijzonder de Methodisten ten
ewijze dienen, van welke wij in de eerfte plaats een
gefchiedkundig Berïgt aantreffen. Want buiten het voordeel , dat zij anderen aanbragten, die door hunne dweeerij waardij leerden ftellen in gezonder begrippen, heben zij veel goeds gefticht, door hunne ernftige predikwijze , bii de geringe volksklasfe; gelijk wij zien zullen uit
een beknopt verflagvan 't geen de" Schrijver in zijn Werk
uitvoerig mededeelt.
IOHAN en KAKEL W E S L E Y , zich in 1729 aan de Hoogefchool te Oxford in de wëtenfehappen oefenende, rigttcn,
met tvyee andere Studenten, MORGAN en KIRKHAM", een
Gezelfehap op ter onderlinge volmaking in de Latijnfché
en Griekfehe Létteifcaade. • In hunne bijeenkomften des
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Zondags, lazen zij alleen het Nieuwe Verbond in den
grondtekst.
Dit gaf aanleiding tot godsdienftige gefprekken. Het Gezelfchap groeide aan in leden, (waaronder
zich J A C O B H E R V E Y en vooral G E O R G E W H I T E F I E L D na
derhand onderfcheidden,) hield zich bezig ter onderlinge
ftichting in kennis en godzaligheid, en begon deszelfs nut
tige werkzaamheid naar buiten , door het bezoeken van
gevangenen , en het uitdeden van kleine godsdienfrige
fchriften aan behoeftige menfchen te Oxford.
Hun be
drijf en oogmerk ruchtbaar wordende, behaagde geheel
niet aan hunne Medeftudenten.
Een derzelven, J O H A N
BINGHAM , zeide eens fpottende:
„ Er is hier aan de
„ Akademie eene nieuwe foortvan Methodisten
opgz(mn\"
doelende op toen bekende Geneesheeren , die naar ze
kere Methode hunne zieken behandelden.
Van daar de
naam, het Genootfchap, vervolgens door hen opgerigt,
bijgebleven ; alzoo de Studenten , federt , hetzelve de
Klub der Methodisten noemden.
In de voornaamfte hoofdpunten der leere verfchilden zij
niet van de Episkopale Kerk , waartoe zij behoorden.
Toen deze echter rekkelijker werd in het voorftaan eener
Algemeene Genade, hielden zich de Methodisten te dezen
meer aan de Puriteinen; fchoon zij in de Kerkplegügheden ,
tegen welke de laatftcn zoo zeer ijverden, meer de Epis
kopale Kerk bleven volgen. Maar 't geen de Methodisten
inzonderheid aanfpoorde tot het prediken enz. op hunne
wijze, was de trant, waarop men in de Episkopale Kerk
wel diepzinnig philofophcerde over de voornaamfte ge
loofspunten en voorfchriften der Zedekunde, maar de
Beoefeningsleer vergat , van welke de Predikanten der
XVIIde Eeuwe zoo veel werks hadden gemaakt.
Het
Christelijk prediken had voor het uitfpreken van zedekundige vertoogen plaats geruimd. Dit was droog, on
vruchtbaar , en baarde tegenzin bij het volk , 't welk
daarom dikwijls de kerk verliet, als de Predikant den kanfel beklom om de Leerrede te houden, nadat de gewone
eerdienst, beftaande in bidden en zingen, volbragt was.
Godsdienfteloosheid onder alle klasfen van menfchen,
Vooral bij de geringe,' was van dat misbruik het gevolg;
en ter ftuiting van dit kwaad vereenigden zich de Metho?
disten, die, voor Enthu/iasten uitgekreten, ook wel in 't
dweepachtige vervielen en hier en daar geestelijke beroe
ringen werkten, maar toch het volk, voor 't welk zij in
de kerken niet alleen, maar ook ia de open lucht en oa
!
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de ftraten predikten, meermalen, van ongodsdienftighefdl
en zedeloosheid, op den beteren weg terugbragten.
De openbare tegentland, dien zij vonden, deed de Ge
broeders WESLEY , in 1735 , naar Georgië, in NoordAmerika,
vertrekken, om te beproeven of zij daar meer
nut konden ftichten. Niet alleen aan hunne landgenoot e n , maar ook aan de Heidenen, predikten zij aldaar het
Evangelie. .
Het Gezelfchap der Methodisten,

te Oxford gebleven ,

verminderde. WHITEFIELD w a s , zoo 't fchijnt, de laat
fte , en vandaar, fchoon te onregte, als het hoofd dezer Secle
befchouwd. Ook deze ging naar Amerika, doch keerde ,
even als j . WESLEY, naar Engeland

terug.

Door nader bekend te worden met de Evangelifche Broe
ders, fchijnt WESLEY een voorftander geworden te zijn
van de leer der-algemeene genade; 't welk tusfchen hem
en WHITEFIELD een hevigen penneftrijd veroorzaakte ,
die, eene fcheuring ten gevolge hebbende, de Methodis
ten, omftreeks 1 7 4 1 , in Wesleyanen (ook Univerfalisten
Arminianen)
en Whitefieldianen (ook Partikularisten

en
en

Kalvijnisten genoemd) verdeelde, die zich echter, met
den tijd , tot hun gemeenfchappelijk doel vereenigden.
Eene vereeniging der Methodisten
met de Evangelifche
Broederen was van korten duur ten tijde van WESLEY en
VAN ZINZENDORFF , die, als hoofden v a n twee a a n h a n 

gen , hoe eenftemmig in doel en beginfelen , elkander
te naijverig' fchenen. Sedert zijn de leden dier Genootfchappen weer nader aan elkander door Christelijke liefde
verbonden.
Doe

boete — geloof — gehoorzaam!

was de zinfpreub

van WESLEY , en ook de hoofdinhoud zijner Leerredenen.
Deze leer, en de wijze, waarop zij gepredikt werd, befchouwden fommigen als een nieuwen weg ten Hemel, en
werd veracht van h u n , die meer ophadden met de bevor
dering van kennis en deugd, dan met de opwekking van
enkel godsdienftig gevoel.
Anderen vonden in die leer
het ware voedfel voor het hart, het leven van hun ge
loof, en de kracht ter zaligheid. Wanneer er in de Epis
kopale , Kerk een Methodistisch Leeraar predikte, was de
kerk v o l , anders fchraal voorzien. De tegenftanders be
werkten , dat de kerken voorde MethodistifcheLeeraars ge
floten werden; en .alzoo is dan de aaqhang der Methodist eh
tot het bijzonder Kerkgenoötfehap van dien naam gevormd.
Intusfchen kan men thans niet meer zeggen, dat zij een
af-
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afzonderlijk Genootfchap uitmaken, 't welk eene algemeei/e geloofsbelijdenis en dezelfde gebruiken volgt. Zij vereenigen zich met alle Christenen, die,, naar hunne denkwijze , in waarheid dien naam verdienen. Met de Kwakers vermengen zij zich echter niet. Anders hebben z i j ,
even als.de Èvangelifche Broeders, hunne geloofsgenooten
onder alle Gezindten.
- Na eerst eenigen tijd, toen zij uit de Kerk geweerd war e n , op de openbare w egen of buiten de fteden in het veld
gepredikt te hebben, werd hun het bouwen van Kerken
T

in Londen en elders toegeftaan,

die Tabernakelen

en Ka-

pellen in groote, doch in kleine Iteden of plaatfen Preekhuizen genoemd worden.
Het getal der Methodisten is fteeds toegenomen ; in
3747 werd het op 1 2 , 0 0 0 , in 1787 op 5 0 - , en in 1797 op

meer dan 80,000 begroot, en zal welligt thans boven de
100,000 geklommen zijn.
Na den dood van WESLEY is
er onier de Methodisten van zijne partij in Engeland eene
groote 'verdeeldheid' ontdaan, die hen nog in aanhangen
cnderfcheidt. Het Genootfchap heeft zich niet alleen in
Europa,

maar tevens in Afrika

en Amerika

uitgebreid.

Wat hunnen inwendigen Kerkftaat betreft,' zij waren oorfpronkelijk Dweepers en Enthufiasten, maar zijn mettertijd verbeterd. In 't begin werkte hunne predikwijze Nijkerkfche beroerten, door haren meerderen invloed op het
zenuwgeftel dan op bet hart en verftand. De aanmerkingen,
hierover door den Hoogleeraar YPEY ter nedergefteld, zii'n
zeer juist en fraai, even als de bedenkingen over de heilzame vruchten , die uit dit overdrevene, nadat het tot
de ware kalmte was afgedaald , ontftonden.
Te regt
wordt ook het karakter der Methodisten tegen de verguizing der andersdenkenden verdedigd. Zijn hunne begrippen fomber,- de oefeningen, waartoe zij zich verpligten,
lastig, hunne zeden zijn eerbiedwaardig.
De openbare
'Godsdienstoefeningen zijn eenvoudig en ftichtelijk ingerigt.
Buiten de gewone, hebben zij bijzondere opwekkingsuren,
en bovendien nog ééns iff de maand nachtvergaderingen
bij volle maan, die niet zoo zeer ten doel hebben elkander door godsdienftige gefprekken te onderhouden, als
wel den Allerhoogften en den Verlosfer te verheerlijken —
en die, waren zij niet te langdurig, en voor den ambachtsman , die daags werken moet', ongefchikt, naar het
oordeel van YPEY , zeer heilzaam en navolgenswaardig
mogten gerekend worden.
T 3
O?
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Op het verflag nopens het Kerkbefiuur, het Herdertijk
Opzigt,
de Leer,
en eenige onderfcheidene Aanhangen,
onder de Methodisten,
volgen Letterkundige
en Biographifche berigten van JOHAN WESLEY en GEORGE WHITE-

FIELD. De eerfte, geen Redenaar, verhielp het zwakke
zijner ftem en het ongevallige zijner houding door ernst en
nadruk in de voordragt, verduurde kloekmoedig allen tegenftand, onderfcheidde zich door menschlievendheid, en
toonde zijne geleerdheid in de uitgave eener menigte groo
te en kkinere fchriften van een dicht-, taal-, gefchiedkundigen, wijsgeerigen, geneeskund gen en godgeleerden
inhoud. De laatstgenoemde was in geleerdheid aan WES
LEY niet gelijk, maar overtrof hem in welfprekendheid,
zelfs door BOLINGBROKE, HLME en anderen bewonderd.
Terwijl WfNDEBORN hem als een geestelijken Kwakzalver
aflchildert, geeft HERVEY van hem deze getuigenis: ,, Ik
heb den voortreffelijken Dienstknecht van Jezus Christus
leeren kennen. Waarlijk ik zag geen Christen, die op
aarde den Hemel zoo nabij kwam. Men kent dezen beminnenswaardigen en voorbeeldig' n man niet genoeg; an
ders zoude m e n , in plaats van hem te verkleinen, hem
liefhebben en hoogachten; Wat mij betreft, ik zag nog
geen zoo levend afdrukfel van onzen Heer, geen zoo levend
afbetldfel van onzen Verlosfer, geen zoo veraeven vermaak
in God, geene zoo algemeene welwillendheid omtrent de
menfehen, geen zoodanig geloof aan de Goddelijke belof
ten , geen zoo brandenden ijver voor Gods eer; en dit al
les zonder de m'nfte gemelijke luim, zonder dwang, maar
verhoogd door den innemendften omgang , en beftuurd
door de gezonde rede en.de wijsheid der H. Schrift,"
Weinige en van geen belang zijn de Theologifche fchrif
ten der Methodisten.

In Kritiek

en Exegefe

waren hunne

Leeraars doorgaans vreemdelingen. Hunne Leerredenen,
•waarvan echter weinigen het licht zien , waren geheel
Asketisch.
E t n hunner voornaamfte grondbegmklen i s ,
dat de mensch hier op aarde tot dien trap van zedelijke
volkomenheid ftiigen kan , dat hij buiten het bereik is
van zonde, en onvatbaar voor ongeregelde begeerten. De
ze volmaaktheid wordt, naar hunne begrippen, in één
punt dts t f d s , door de kracht des geloofs gewerkt. Hun
ne kanfelvoordragt is zeer eenvoudig , en alleen (trekken
d e , o m , op een' populairen toon, op grondige verbete
ring des harten aan te dringen , ten einde goede vruchten
van een' goeden boom worden ingezameld. ' Ook hierin
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hebben zij vorderingen gemaakt.
Hetgeen in vroegere
tijden dikwerf wartaal en plat was (te welken opzigte
zelfs WESLEY en WHITEFIELD niet altijd de welvoegelijkheid in acht namen) is in latere dagen derwijze veranderd,
dat de Hoogleeraar YPEY geene zwarigheid maakt te ver
klaren , dat de meesten den regel van QUINTILIAAN vol
gen , die leert om zelf te gevoelen 't geen men anderen,
wil doen gevoelen; zoo dat op hun, Pe&us est quod difertos facit,
wordt toegepast. Van deze Methodistifche
"Leeraars moet men intusfchen de zoogenaamde Leekenpredikers uitzonderen, die doorgaans zeer ongefchikt zijn
voor het werk der Évangeliebediening. De geletterde
Godsdienstleeraars worden meestal aanvankelijk gevormd
in het Inftituut, door WESLEY te Kingswood omftreeks
1768 opgerigt.
Dergelijke vindt men ook te Londen.
Vandaar gaan zij over tot hoogere fcholen,en worden op
de gewone wijze bevorderd. Zulk eene hoogefchool, waar
alles in den Methodistifchen geest is ingerigt, is er door
de Gravin VAN HUTTINGTON , welke tot de partij van
WHITEFIELD behoorde , in het Vorftendom van
Wallis,
alsmede ergens in Schotland, gefticht.
Het verflag, rakende de Methodisten,
wordt door den
Hoogleeraar YPEY befloten met een berigt van de onaan
genaamheden , hun door de Episkopalen aangedaan, doch
waartoe zij zeiven wegens onbetamelijken ijver aanleiding
ga-ven. Zij verachtten de fchriften der beröemdfte Engelfche Godgeleerden. TILLOTSON had, bij v . , naar het
oordeel van WHITEFIELD , het Christendom niet beter ge
kend dan MOHAMMED. Deze en dergelijke fmadelijke oor
deelvellingen vervulden de harten der Episkopalen met
verontwaardiging, en deden fchriften te voorfchijn komen ,
waarin het publiek tegen deze dweepende Piëtisten gewaarfchuwd werd. WESLEY en WHITEFIELD, gelijk reeds
gemeld i s , hebben insgelijks tegen elkander de pen ge
voerd — en door de Evangelifche Broeders zijn ze in vroe
gere dagen uitgemaakt voor valfche profeten , paapfche
ftraatpredikers , zielenverleiders en kinderen des duivels.
Naderhand zijn zij jegens elkander verdraagzamer gewor
den. Na het wegvallen der hoofden, zijn de ligchamen
meer vereenigd; e n , naar gelange hunne begrippen zui-verder zullen worden, zal ook hun doel, om godsdienftigen ernst, door verlichting des verftands en verbetering
des harten, naar de eenvoudig* leer van Jezus, te yerkreiden, ender den zegen van boven te beter gelukken.
T4
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M e n ziet uit dit v e r f l a g , op w e l k eene w i j z e , ook in dit
D e e l , de Hoogleeraar YPEY voortgaat zijne taak te bearbeiden.
Flier en daar wenschten .wij mindere langwijligh i d , hetwelk door beknopter fchrijftrant zou kunnen bevorderd worden.
V a n aile de volgende ftukken dergelijk
ïïittrekfel te g e v e n , hoe aangenaam welligt voor onze L e zers , z o u te veel plaats wegnemen. Blijkens het o v e r zigt van den inhoud dezes D e e l s , vinden wij in h e t z e l v e ,
behalve het berigt van het Kerkgenootfchap der Methodisten, van b l . i - 86 , Èistorisch verflag van dat der Glaspeten ofSandemannianen in Groot-Brittannie,
bl. 86—90. —
van het Kerkgenootfchap , Christ0 Sacrum,
te Delft, b l .
90-146.
Gefchiedenis van de bijzondere
Godsdienstfecten
der Protestantfche
Disfenters in de XVIIIde
Eeuw,
bl.
246-148.
Historisch verflag van de Secte der bedorven
Myflieken,
bl. 1 4 8 - 1 8 3 .
Gefchiedenis der Vuur vjyflick en,
b l . ' 1 8 3 - 3 0 1 . — der overige bedorven Myflieken,
bl. 3 0 1 303. Berigt aangaande de Schwenkfelders,
bl. 303-309. —•
de Getnfpirecrden,
bl. 3 0 9 - 3 2 2 . — de Gichtelianen, b l .
3 2 2 - 3 3 1 . — deButtlerianen,b\.
331-335. —
deEllerianen
of Rons dorpers , b l . 335-368. — de Brugglerianen, bl. 3683 7 3 . — de Borfenianen, bl. 373-376. — de Zionsbroederen,
bl. 376-378. — eenige later bedorven Myflieken,
bl. 3 7 8 388. — de Labadisten,
bl. 3 8 8 - 4 2 4 . — de Hebreeuwen,
Hattemisten , Deurhovianen , en Schortinghuizianen,
bl.
424-429. - eenige Separatisten in Engeland,
111.429-433.
— de Swedenburgianen,
bl. 4 3 3 - 5 1 0 . —- eenige voorname
Mannen onder de bedorven Myflieken,
bl. 5 1 0 - 5 6 9 . Historisch verflag van de Sefle der Dweepers, bl. ^6^-66^,,
W e l k eene menigte Kerkgenootfchappen en Seclen ! V o e g t
hierbij de Aanhangen , w e l k e reeds in de voorgaande negen
Deelen dezer Gefchiedenis der XVIIIde E e u w verhandeld
zijn — w i e kan hier aan d e n k e n , zonder den wensch van
meerdere eenftemmigheid te vernieuwen ? Z a l dezelve
eindelijk vervulling b e k o m e n ? W i j willen ons geene v o o r fpellingèn v e r o o r l o v e n , doch zien met genoegen elke p o g i n g , die op goeden grond wordt aangewend, om de breuxen te h e e l e n , en op onderfcheidene plaatfen ook niet
ongezegend zijn gebleven. Dit fchrijvende, kunnen w i j
ons niet weerhouden nog te gewagen van 't geen wij hier
betreffende het Genootfchap Ckristo Sacrum vinden. W i j
voelen ons hiertoe te meer g e n o o p t , om tevens onze L e zers bekend te maken met den Brief, aan den Hoogleeraar
Y P E Y a over eenige aanmerkingen,
in gemeld verflag voor-
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Jumende. Deze Brief, door Mr. j . H. ONDERDEWIJNGAART C A N Z i u s , Leeraar bij het Genootfchap Christo Sa
crum to-Delft, gefchreven , is in fikfchen ftijl gevat, op
heufchen toon geftemd, en kan, onzes inziens, niet dan
aangenaam en vereerend zijn voor den Hoogleeraar, als
daarin de erkentelijke hulde , voor de fchoone, krachtige
en mannelijke

bewerking

van dit ftuk , openlijk ontvan

gende.
• Christo Sacrum heeft ten doel de bevordering van eenheid
des geestes door den band des vredes, onder het ftaan blij

ven in de waarheid. Het verlangt, uit alle onderfcheidene
Protestantfche Genootfchappen, waarvan zij nogtans leden
blijven, Christenen bijeen te zamelen. „ Z o o dit denftichjp, teren werkelijk gelukt ware," zegt YPEY , , , zou men
, het proefondervindelijk bewezen zien, dat eene dadelij„ ke vereeniging van Protestantfche groote en kleine Gods, dienstgenooti'chappen zeer mogelijk Ware." — „ Dit
„ is , " zegt de Brieffchrijver , „ inderdaad gelukt,
j , Het Genootfchap bevat ongeveer honderd leden uit
3

5

p, Hervormden,

„
„
„
,
.,
„
„
,
s

9

Lutherfchen,

Remonftranten,

Roornfchen,

waarvan niemand ooit poging heeft aangewend, om
zijn Kerkgenoötfehap te veriaten (hoe zeer men van
de Roornfchen kan zeggen, dat, uit hoofde van de geheele Protestantfche inrigting des Genootfchaps, hunne betrekking tot derzelver eerstgemelde hoedanigheid,
als vanzelve, ophoudt) en echter allen zich geftadig,
in den geest des Genootfchaps, aan het Avondmaal laten zien."
Eene andere aanmerking geeft gelegenheid ter ontwikke

ling van het oogmerk van den buitengewonen Leer dienst,

die door het Genootfchap op den 31 December, tot flui
ting van het jaar, plegtig gehouden wordt. Men herinnert
de vergaderden aan het gebeurde met Kerk en Vaderland
en bijzondere kringen der zamenlevinge. Juich- en Treur
liederen worden aangeheven wegens ftoffe van vreugde en
droefheid door elk ondervonden. H e t , door koren, bij
die gelegenheid aangeheven lied wekt eene treffend klim
mende aandacht. De inhoud van hetzelve is eenvoudig
ftichtend, en wordt door den Eervv. ONDERDEWIJNGAART
CANZius in den Brief medegedeeld. — Keurige Gezan
gen wisfelen bij gewone en plegtige Eer- en Leer-dienften
de Gebeden en Leerredenen af,— Gezangen, deels door
ian Medeleeraar j . VAN HAASTERT gedicht, deels over-
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genomen uit de Bundels der Doopsgezinden, uit de Eva&>
gelifche Gezangen, de Liederen van V A N A L P H E N , enz.
Als een wezenlijk gebrek der inrigting van het Genootfchap , merkt YPEY aan, dat er te min gewigt gefteld
fchijnt te worden in de uitlegging des Bijbels bij het houden der Leerredenen •— dan dit wórdt door ONDERDEWIJNGAART CANZius in eene breede aanteekening opgehelderd en wederlegd.
Als Leden van Christo Sacrum zijn dezulken door de Hervormden gecenfureerd, die daarna hunne kinderen niet meer
in de Hervormde Kerk , maar in Christo Sacrum lieten doopen.
Dit wordt ook door den Hoogleeraar YPEY afgekeurd, en
in 't gemeen de bediening des Doops befchouwd als een dier
kwalijk gekozen middelen , welke de belangen des G e nootfchaps hebben tegengewerkt, dewijl alle in het G e nootfchap gedoopten daardoor ééne bijzondere Gezindte
lütmaken, waaromtrent het beter geweest ware, dat, bij
de meerdere vestiging des Genootfchaps, deswege befchikkingen gemaakt waren, die minder tegenftand zouden hebben gevonden; terwijl dan ten minfte het derde artikel der
Kerkenorde bij de Hervormden niet had kunnen gelden tegen den Eerw. j . VAN HAASTERT, een' der Leeraren des
Genootfchaps. — Over alle deze bijzonderheden vindt
men in den Brief van ONDERDEWIJNGAART CANZIUS
juiste en belangrijke aanmerkingen.
Behalve deze, en enkele van minder gewigt, vinden wij
een paar aanmerkingen, bij welke wij onze Lezers nog
een oogenblik willen bepalen.
. De Hoogleeraar YPEY berigt, dat tot het Avondmaal in
Christo Sacrum niet flechts de leden des Genootfchaps,
maar ook alle Christenen, van welke Gezindte dezelve
zijn mogen, die er tegenwoordig zijn, genoodigd worden ,
mits zij vooraf bij beftuurders kennis van hun voornemen
geven, en blijk van lidmaatfehap van eenig Christelijk G e nootfchap openleggen. Dit wordt door ONDERDEWIJNGAART CANZIUS toegeftemd, als ftrooker.de met de wett e n ; doch lekende perfo.ien, fchrijft hij, worden ftaande
de bediening toegelaten.
Men neemt deze voorzorge
"uit vrees voor misbruik. Maar zou deze vrees gegrond
zijn, en het niet met den geest des Genootfchaps en den
aard der Plegtigheid beter ftrooken, dat men elk, bekend
of onbekend , op eigen proeve, aan de Tafel des Heeren,
noodigde ? W i e vermeet z i c h , over de gefchikt- of onge-i
fchiktheid zijns broeders te oordeelen! om nu niet uit te
wei-
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weiden over de mogelijkheid, dat eene deelneming bij iemand , door dadelijke (lichting daartoe genoopt, het beginfel zijn kan eener waarlijk Christelijke hervorming!
Het Genootfchap heeft eene belijdenis, beftaande uit
eenige artikelen, die door den Hoogl. YPEY (bl. 106 en
107) worden opgegeven , en waarbij hij (bl. 1 2 9 ) niet
endienftig eenige andere gevoegd acht. De Hoogl. erkent
w e l , dat, ten opzigte der gevorderde artikelen, de Socinianen van de overige Protestanten geheel afwijken; doch
deze komen, als hier te lande geene bijzondere Gezindte
uitmakende, niet in aanmerking; terwijl alleen den Neoloen deze artikelen tot ergernis zouden kunnen ftrekken. —
laar welke zijn die Neologen? Dezulken (volgens bl. 108)
die zich alleen naar de beoefening der Zedeleer van hC,
Evangelie
Christenen noemen. — Bij deze gelegenheid
weder niet kunnende verbergen onze afkeerigheid van het
gefcherm met het woord Neohog,
zien wij niet dat de
bedenking rakende de Socinianen fteek houde, daar toch
ieder individu zich met Christo Sacrum moest kunnen verbroederen.
Maar is ONDERDEWIJNGAART CANZIUS ook
wèl gedaagd in zijne aanmerking óp bovengemelde woorden des Hoogleeraars ? Immers, zoo men toch artikelen
maakt, gelijk Christo Sacrum gemaakt heeft, waarom dan
niet derzelver getal vermenigvuldigd, en uit alle belijdenisfen allen overgenomen? Dit te vreemd luidende, heeft
men, naar de aanmerking des Briefschrijvers, Christenen
willen oproepen en geen Genootfchap beleedigen, e n , ia het
aanvoeren van geloofswaarheden, het evenwigt tusfchen
het te veel en te weinig bewaren. Recenfent verbeeldt
zich geen Neohog te zijn, in bovengemelden zin dezes
woords; en echter zou hij zwarigheid maken in het onderfchrijven van alle de artikelen van Christo Sacrum, althans
in het vastftellen van dezelve voor eèn Genootfchap, welks
edel doel is vereeniging, langzame herflelling der breuke,
gelegenheidfchenking
tot verbroederen.
Ten aanzien van
de bepaling der leerftukken, zou de Recenfent, des geraadpleegd geweest zijnde, geadvifeerd hebben: Men leggé
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den èènigen grond/lag:

JEZUS DE CHRISTUS.

Elk

zie

tos,

hoe hij daar ot> bouwe! — want de Apostel (wien men
toch geenen Neohgifchen
denktrant zal toedichten) zegt:
Niemand KAN een ander fundament leggen.
Men make
huishoudelijke fchikkingen , die buiten V geweten omlo»pen; maar in een Genootfchap van zulk eene algemeene
Christelijke bedoeling komen geene artikelen, onzes inziens ,
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ztens, te pas. Elke Leeraar predike, befcheiden, naar zij
ne overtuiging , en elke leek volge het licht, 't welk hij
meent te moeten volgen. Dus kan het gebouw des Chris
tendoms op den regten grondjlag worden opgetrokken, in
navolging der APOSTELEN zeiven, die van de eerfte Chrisfenbeiijders ook geenen anderen dan V geloof in JEZUS DEN
CHRISTUS vorderden.
— Hoe zeer wij dus den Brief met

genoegen gelezen hebben , moeten wij in dit opzigt van
Sen Eerw. Schrijver verfchillen; en hoe zeer wij over't ge
heel het Werk van den Hoogleeraar YPEY aanprijzen-,
•kunnen wij onder andere ons zegel niet hangen aan zijne
woorden, bl. 1 0 9 : „ Dat er geen Kerkgenootfchap be„ ftaan kan zonder Geloofsformulieren, en dat, ja zelfs
„ w a n n e e r alle Kerkgenootfchappen zich met elkander tot
^, één Genootfchap vereenigen wilden, er dan nog, ter
„ bevordering van de goede orde , zulk een formulier
„ plaats-zoude moeten hebben."

heer der Gelukzaligheid,
door j . M. SAILER. (In II Dee
len .) Ifte Deel; waarin de ware Gelukzaligheid
des Men
fehen befta. Ilde Deel:
hoe men gelukzalig worden kun
ne.
Te Groningen,
'bij].
Oomkens. In gr. Svo.
Te
zamen 859 bl.

E

en . voortreffelijk W e r k , wcarvan reeds de eerfte Uit
gave in 1 7 8 7 , 1 7 9 1 , in 't oorfpronkelijke is in het
Kcht verfchenen, en waarmede wij, terwijl het nu ook in
een Nederlandsch kleed is te voorfchjjn getreden , ons
verpligt rekenen de Lezers van ons Maandwerk nader be
kend te maken.
: Ik ben; ik zou wel willen gelukzalig worden. Ik heb
ook een denkbeeld van mijn Ik , eene bewustheid van
mijn ftreven naar welzijn. Hoe dieper ik mijn Ik doorzoeke , des te zekerder ontdek ik in mij het denkbeeld
fan het goede, dat men deugd, en het denkbeeld van het
allerbeste, dat men- God noemt. Ook gevoele ik in mij
eene behoefte, om aan het beftaan van het allerbeste te
gelooven, en om naar het goede te ftreven. Even zeker
gevoele ik, dat ik nog niet goed ben, en dat mij ook nog
zuiver, duurzaam xvelzijn ontbreekt. — Met deze Hel
lingen zijn de volgende denkbeelden over menfchelijk goed
ea welzijn, als zekere waarheden, verbonden. Men kan
ze
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ze evenredigheden noemen, i . De ware, duurzame gelukzaligheid van den menfchelijken geest, welke hij hier beneden kan bereiken, is gelijk aan zijnen reinen verheugden
zin. 2. Gelijk deze gelukzaligheid i s , zoo is ook de volkomenheid van den menfchelijken geest. 3. Gelijk het is
met de volkomenheid, zoo ook met de deugd des menfchen. 4. Gelijk de deugd, zoo is ook de waarde' van
den menfchelijken geest. 5. Gelijk, de Waarde, zoo is
ook de goedheid der menfchelijke daden, en de goedheid
des menfchen zeiven. 6. De goedheid der menfchelijke daden en de goedheid des menfchen ftaan juist gelijk met
den goeden, reinen wil. 7. Gelijk de goede, reine wü
des menfchen, zco is zijne eenftemmigheid met alle gekende of gedachte fchikkingen, rigtingen, eifchen, oogmerken des allerbesten , d. i. der onzigtbare goedheid.,
wijsheid en magt. 8. Gelijk de eenftemmigheid van den
menfchelijken wil met den goddelijken, zoo is de wijsheid
van den mensch. 9. Gelijk deze wijsheid des menfchen,
zoo is zijne vatbaarheid en waardigheid, om aan eene 011fterfelijkheid, aan eene eeuwigheid der zuiverde vreugde
te gelooven, en de onfterfelijke, zuiverfte vreugde deelachtig te worden. 10. Gelukzaligheid , volkomenheid,
deugd , waarde , goedheid , reine wil, eenftemmigheid
tusfchen de menfchelijke en goddelijke wijsheid, voor de
zuiverfte vreugde vatbaar en dezelve waardig' te zijn; dit
alles ftaat. ten eenemaal gelijk met den geest der zelfsverloocheninge, welke de hinderpalen der gelukzaligheid, volkomenheid enz. wegruimt, en het licht, dat ons de Allerbeste fchijnen laat, volgt, en met de kracht, welke hij
ons verleent , medewerkt. — .Dit is de hoofdzakelijke
inhoud van het eerfte Deel.
In het tweede wordt dit voortgezet, door de op'osfiiig
der volgende vragen. 1. Hoe kan ik goed, dat i s , voor
de gelukzaligheid vatbaar en dezelve waardig worden? 2 .
Hoe kan ik beter, dat. i s , voor de gelukzaligheid meer
vatbaar en dezelve meer waardig worden? 3. Hoe kan ik
de genoegens, welke mij te beurt vallen, regt genieten
en onder het genot veredelen., en hoe kan ik mij vele ware
genoegens bereiden ? 4. Hoe kan ik ongevallen, die komen, öp eene waardige wijze dragen, en mij vele befpar e n ? 5. Hoe kan ik op eens anderen goed en welzijn invloed hebben?
Elk , wien het om tevredenheid en volkomenheid te
doen i s , zoo verre wij menfchen, in dit leven, daarvoor
vat-
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vatbaar zijn , en die tot dat einde verlangt fteeds wijzer
en beter te worden, ontvangt hier, omtrent deze gewigtige onderwerpen, gepaste inlichting en allerfterkfte aanfporing. Ook wij wenfchen deswege dit ftichtelijk Boek
in veler handen. Geen verftandig Proteftant, zoo hij an
ders Godsdienst en Christendom bemint , zal hetzelve
minder achten, omdat de Schrijver tot de Roomfche Kerk
behoort, 't Geen deze van de Proteftanten afgefcheiden
houdt, komt, bij deze gemoedelijke onderwijzing in de
leer der gelukzaligheid, niet zoo zeer te pas. E n , in zoo
verre, vereenigen wij ons gaarne met den toegezwaaiden
lof aan den Schrijver en Uitgever. Wij kunnen evenwel
niet nalaten, eenige aanmerkingen te maken.
1 . Het Werk i s , onzes inziens, te omflagtig. Onder
die foort van Lezers, bij welken men mag verwachten
dat de onderrigtingen van S A I L E R een goed onthaal zullen
vinden, zijn er niet zeer vele, die lust hebben, om ovej:
de behandelde ftoffe twee Boekdeelen te lezen. /
2. De orde is ook niet overal natuurlijk. Veel gepaster,
bij voorbeeld, zou de geheele leer aangaande de noodza
kelijkheid en wijze der bekeering, hoe kan ik beter wor
den? in het tweede Deel vooraan geplaatst geweest zijn,
bij het antwoord op de voorafgaande vraag, hoe kan ik
oed worden? De overweging des doods (Ilde D . bl. 2 5 . )
ad integendeel voegzamer beneden moeten gebragt zijn
tot de hulpmiddelen, om eenmaal gewortelde deugd en
vroomheid te verfterken en te bevestigen.
3. Ook is ons een voornaam deel der aanwijzingen *-oegefchenen wat te fcherpzinnig, en over 't geheel te wijsgeerig te zijn, om dit W e r k , als Volksboek, bii 't gods
dienftig onderwijs in de beoefeningsleer, aan elk in han
den te geven.
4. Gaarne zouden wij ook vele bastaardwoorden en
vreemde uitdrukkingen , van welke de Vertaler, uit won
dere fchroomvalligheid, niets heeft laten verloren gaan,
weggelaten gezien hebben. Onze taal is zoo w e l , als de
Hoogduitfche, rijk genoeg, om de meening van den Schrij
ver volkomen verftaanbaar uit te drukken , indien rrten
zich flechts de moeite wil geven, om er behoorlijk partij
van te trekken.
5. Men Ontmoet eindelijk ginds en elders vele gezochte
fieraden, ongepaste tegenftellingen , en eene vertooning
van geleerdheid, die deskundigen hier niet verlangen en
de minder geoefende menigte niet verftaat, en voorts niet
zei-
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2ëiden bepalingen, waaraan de vereischte helderheid ontbreekt , bewijsredenen, die onvoldoende zijn om te overreden, oplosfingen van tegenbedenkingen, die geen fteek
houden, en voorfchriften tot bevordering van een gelukzalig leven, wier gepastheid tot zoodanig einde niet zoo
duidelijk in 't Oog valt, immers niet boven andere, die
men met eenige bevreemding weggelaten vindt.
Desniettemin bevat dit Werk zoo veel goeds, zoo veel
uitmuntends, dat men, deze en dergelijke gebreken over ' t
Jioofd ziende, er niet weinig nut uit zal kunnen trekken.
De veelvuldige , op diepgaande menfchenkennis en warm.
Godsdienstgevoel gegronde, aanwijzingen en beftieringen ,
die wij allerwegen aantreffen, zijn veelal zoo onderhoudend , innemend en doelmatig, dat men van de aandachtige lezing niet wel kan terug komen, zonder het ernitig
en bevallig gelaat der deugd beter, dan voorheen, aanfchouwd, en zich als van zelfs gedrongen gevoeld te hebben , om zich op de regte beoefening derzelve ijveriger en
ftandvastiger toe te leggen.

Diatribe in Politices Platonics principia,
quam, Prafide
V . cl. P. G. VAN HEUSDE, ad publicam disceptatio-

nem proponit Auétor j . L . G. DE GEER. Traj. ad
Rhen. 1 8 1 0 . Ex officinis O. / . van Paddenburg et
van Schoonhoven. 8 v o . form. maj. pp. X V I , 1 9 1 .

E

en heerlijk proefftuk uit de Wijttenbachiaanfche School.
Een van derzelver uitmuntendfle Kweekelingen, de
voortreffelijke Utrechtfche Hoogleeraar VAN HEUSDE , die,
voor ettelijke jaren, zijn welbekend overfchoon Specimen
Criticum

in Platoiïem

in het

licht gaf,

doet

ons

in

deze onder zijn opzigt bewerkte en verdedigde Verhandeling zien, hoe uitnemend hij zich zijnen tegenwoordigen aanzienlijken werkkring ten nutte maakt, om die
regte wijze van lezen en beoefenen der Ouden fmakelijk
en belangrijk te maken, waarin hij, in den grooten WIJTTENBACH , zulken onvergelijkelijken voorganger en wegwijzer gehad heeft.
Ons Maandwerk minder gefchikt zijnde voor een gepast uittrekfel uit een Akademisch Strijdfchrift over zoodanig onderwerp, als in dit Werk wordt behandeld, zullen wij ons vergenoegen met den hoofdinhoud flechts aan
on-
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•onze Lezers mede te deelen. Het bevat de grondbegfn-ielen der Platonifche Wijsbegeerte, betreffende de Staatkunde. Deze zijn, uit de fchriften van Plato zeiven,
door den edelen DE GEER, in wien de Heer VAN HEUSDB
den fmaak voor dien goddelijker! Wijsgeer had weten op
te wekken, met de grootfie oplettendheid en naauwkeurigheid nagefpoord, tot zekere hoofdplaatfen gebragt, en
daaruit een wel zamenhangend leerflelfel ontworpen; en
wel in dier voege, dat wij niet weten,' of wij meer ons^
moeten verwonderen over het diep doordringend verftand ,
dan over de buitengemecne fcherpzinnigheid en wijduitgeilrekte taalkennis van den Schrijver. De verhevene Wijsbegeerte van Plato , of wel van Socrates, door denzelven fprekende ingevoerd, wordt daarin zoo duidelijk
en zoo bevallig in derzelver ware gedaante voorgedra-gen, dat het vrij algemeen tegen dezelve opgevat vooroordeel moet wegvallen. Zie hier het kort beloop van
deze keurige Verhandeling.
Zij bevat drie Hoofdftakken, waarvan het eerfte handelt,
over de verkeerde wijsgeerige begrippen, welke, ten tijde
van Plato, in Griekenland, en wel voornamelijk te Athen e , over waarheid en valschheid, over deugd en gelukzaligheid , en over de Goden , door de zoogenaamde
Sophisten voorgedaan wierden , en over den losfen • en
wankelen ftaat van het burgerlijk beftier te Athene ter
zeiver tijd, veroorzaakt door de onbezonnen roekeloosheid
van het volk en de bedriegeüjke kunstgrepen der volkshoofden te Athene. In het tweede worden de Hellingen
en grondbeginfelen der zuivere Platonifche Wijsbegeerte
opengelegd, zoo ten aanzien der Zedeleer, als der Staatkunde.
Op aangenomene grondbeginfelen betreffende
waarheid en deugd, op de onderfcheiding van drie deelen
in de menfchelijke ziel, de rede, de gramfchap en begeerlijkheid , en van vier hoofddeugden, waarin de menfchelijke volkomenheid vervat i s , wijsheid, dapperheid, matigheid en regtvaardigheid , alsmede op deze grondHelling, dat er voor den redelijken mensch geen geluk is
zonder deugd; op deze Hellingen en grondbeginfelen
fcouwde_ Plato zihïe ftaatkundige grondregels, die dan hier
tot eenige hoofdpunten gebragt, en, in eene geleidelijke
o r d e , onderfcheidenlijk verklaard worden. Het derde
Hoofdftuk, eindelijk, handelt over fommige vreemdlriinkende Hellingen der Platonifche Staatkunde, zoo ten aau^
zien der Regeer- als Huishoud-kunde. Van de eerfte,
iöort

DIATRIBJS.

feott zijn deze : dat de Regenten Wijsgeeren, en aan
geene wetten gebonden zijn moeten. Van de tweede:
dat alle, goederen', ook de Vrouwen, moeten gemeen
gijn, en dat deze zoo w e l , ais de Mannen, benoembaar
Sijn tQt. burgerlijke ambten. Hier wórdt ook onderzocht,
waarom Plato, in zijn werk over de Wetten, van deze
gevoelens is afgegaan. •
'
Wij wenfchen de Utrechtfche Hoogefchool geluk met
zulken róemwaardigen Voedfterling, en verblijden o n s ,
met den geleerden VAN HEÜSDE, over deze'buitengemeene
vrucht van zijn uitftekend onderwijs.

Bij-dragen tót de beoefening dér Geneeskunde, 'verzameld op
mijne Reizen door Duitschland, Zwitferland en
Frankrijk,
door ERNST HORN , Doclor in de Genees- en Heelkunde ,
enz. '< Uit het. Hoogduitsch vertaald door A. MOLL , Doctor in de Geneeskunde.
Ifte Deel.
Te Atnfterdam,
bij

\Y. Brave. 1809. In gr. ho. 435 Bl.

;

H

et, doet den Recenfent waarlijk leed» dat de arbeid
van den Heer MOLL , zoo liiet nutteloos, ten minfte, overtollig is geweest." Immers, zoódra eenig Schrijv e r , na verloop van eenige jaren, eetle nieuwe, omgewerkte , verbeterde uitgave zijner hèrfenvruehten geeft,,
heeft eene vertaling der eerde uitgave weinige of geene
jvaardë. . Nimmer kan alzoo dé Vertaler den Recenfent
tón kwade duiden, wanneer hij den Geneeskundigen belïgt, dat Doctor HORN , in den jare 1 8 0 7 , deze zijne in
*799 ujtgegevene Bijdragen, op .nieuw bewerkt, nagezien
en aanmerkelijk veranderd,* onder den titel van Anfangsgriinde der Medicinifchen IÜinik , het licht heeft doen zien ;
en het verwondert dus Ree. zeer, dat eën liefhebber van
liet lezen van HORN'S gefchriften en van de aanwending
zifter leere in. de pracYijk, gelijk de Vertaler ons verzekert te zijn, onbekend is. geweest met deze nieuwe uitgave, .welke in alle opzigten aanmerkelijk van de eerfte
y^rfchift,. en zich vooral ook door de bijvoeging van latere waarnemingen en. oordeelvellingen aanprijst. Ree,
kan zich derhalve met geene 'bepaalde beoordeeling van
$ie voor hem liggende vertaling bezig houden. Dat echter die vertaling naauwkéurig zij , en in alle opzigtea
$»ƒ verdiene, voegt hij ei gaaïüe öevens; wüieade hij tetETT. I8JO,-NO,

Y

tent
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vens tnet verlangen de gelegenheid afwachten, dat de Ver*
taler o n s , in eenig gefchrift, het een of ander tegen H O R N ' S
gevoelen ftrijdig begrip en beredenering (waartoe de nieuwe uitgave, zoo wij meenen, hem ook zal kunnen iiï
ftaat ftellen) zal aanvoeren, mededeele, om hem alsdaö
billijker lof toe te zwaaijen.

Algemeene oordeelkundige Gefchiedenis der Godsdienfien ,
van c . M E I N E R S , Hofraad des Konings van Grootbrittannic en gewoon Hoogleeraar in de Wijsgeerte te Göttingen.
Uit het Hoogduiisck vertaald door \v. V A N V O L K O M , Leer aar bij de Hervormden te Nieuwenhoorn.
Ift&
Deel.
Te Leyden, lij L . Herdingh. 1809. In gr. 8vo.

D

e erkentenis van een. opperst magtig, wijs en goed
Wezen, dat om zijne albevattende grondhoedanigheden door den mensch moet vereerd worden, is eene zoo
onontbeerlijke behoefte voor onzen geest, dat wij o n s ,
zonder deze aanneming, in een doolhof, vol van verwar?
ringen', verliezen. De gefchiedenis van ieder Mensch, eh
hoe veel te meer nog van alle , hetzij min of nieer befchaafde, Volken, hewijst dit ten volle. D a n , deftrevin'g, om deze behoefte te vervullen, is zeer verfchillend e , en eene echte gefchiedenis dezer ftrevinge • is eehej
onwaardeerbare bijdrage tot de gefchiedenis der ontwikkeling van den menfchelijken geest zeiven, daar deze, in zijne overpeinzing van het oneindige en deszelfs vermenging
met het eindige, zoo .Hgtelijk tot dwaal-bij- of on-geloof
overflaat. Het is deze arbeid, dien d é , door eeri aantal
geleerde fchriften zoo beroemde, Hofraad M E I N É R S , ïrt
het alhier aangekondigde W e r k , ondernomen, e n , naar>
zijn gevestigd ftandpunt,
ter vergelijkinge van alle
Godsdjenften der vroegere en latere tijden, meesterlijk'
heeft uitgevoerd. Dit ïïte Deel, welk nog door twee ari-ï
deren zal gevolgd worden, behelst, in drie Boeken, het
Onderzoek wegens de algemeene eigenfchappen dér GédU
dienflen,
de Gefchiedenis yan het Fetijchis'me, en '3ki- Vat»
den Doodendienst en der Vergodinge ytin
levende,:poojfel,
als geflorvene Menfehen.
'

Het ïfie Boek bevat alzoo,. na eene bijzondere ^opgave
van des Schrijvers ontwerp, de nafpor&g.der onderfcheidene algemeene gronden;, d)e,- bij dit uitgeftrekte Onder-
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zoek, in aanmerking komen. Wij zullen die, zoo kort
mogelijk, mededeelen. — De Godsdienst is zoo oud, als
het menfchelijke Geflacht zelf. — Er beftond nooit een Volk
zonder Godsdienst. — Dezelve had zijnen grond in het
onvermogen van onbefchaafde menfchen, om de ware oorZaken der natuur - verfchijnfelen op te fporen. - - Het
Veelgodendom was de eerfte Godsdienst van den onbefchaafden natuur-mensch. — De eerfte Godheden waren
Huis- of perfoonlijke Befcherm-goden, en deze werden,
naderhand, tot Volks - goden Verheven. — Men fchreef
denzelven allerlei menfchelijke behoeften , ongevallen,
hartstogten , ja zelfs gebreken toe, wier willekeur gevreesd , wier genade gefmeekt en wier ongenade moest
worden afgewend.
Deze Godsdienften hadden nadeeligen invloed op der menfchen verlichting en geluk, vooral
ten aanzien, van onverdraagzaamheid, vervolgzucht en bekeerings-ijver. — Het Veelgodendom verwekt, over het
geheel, onder gelijke omftandigheden, minder Godsdienstijver , dan het Eengodendom. — De oorfpronkelijke Godsdienst vermengde zich wel ras met andere bijvoegfelen,
naar gelang van plaatfelijke reizen en behoeften, vooral
uit Egypte, Phenicië, Klein Azië en Thracië in Griekenland., —* Leerftellingen en gebruiken vormen zich naar
de ftaatsinrigting en zeden van elke Natie, en er is alzoo
geene eenheid des geloofs_ te hopen: gelijkheid alleen in
aanleg en uiterlijke omftandigheden brengt Volleen en Godsdienften nader tot eikanderen. —- De Godsdienften werkten meer op het hart, dan op het verftand, en worden
door de verlichting verbeterd.
Het Ilde Boek befchrijft het aanbidden van gemeene,
dikwerf walgelijke , voorwerpen der natuur, doorgaans
met éénen naam Feiifchen genoemd, bijzonderlijk de vereering der Dieren van allerlei foort, des Vuurs, van den
Phallus en Liagam en der onbekende en allegorifche o£
verbloemde Godheden, waaronder alles behoort, wat aan
bekende en onbekende werken van natuur en kunst hoogere krachten toefchreef, en gewone en ongewone gebeurtenisfen als gewrochten aanmerkte van hoogere wezens.
In het lilde.Boek, eindelijk, is begrepen de gefchiedenis van de vereering der afgefcheidene zielen van Voorvaderen, van de aanbidding van Levenden of Geftorveneti,
van de verfchijning, vermenfchelijking en rangfehikking der
d o d e n , ook der Heiligen met derzelver overblijffelen. _
De twee'laatstgenoemde Boeken,gansch en al gefchiedSV 2
kun-
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kundig zijnde, laten geene gelegenheid over van verkorte
jnededeeling, en moeten derhalve zelve worden ingezien;
gelijk wij ook dat gefchiedkundige met ftilzwggen moesten
voorbijgaan , welk door den Schrijver, tot bewijs zijner
gronden des eerften Boeks, in het breede is aangevoerd.
Onze Lezers zullen ligteüjk uit den aard dezes Werkszeiven afleiden , dat hetzelve voor zeer onderfcheidene
oogpunten vatbaar i s , en alzoo gewisfelijk, hier en daar,
van den Schrijver verfchillen. Dit zelfde had ook, onder
het lezen, bij den Recenfent plaats; ook de kundige Vertaler heeft, door zijne geleerde Aanteekeningen, zulks
dikwerf doen blijken. Dan, waar het aankomt op zoodanige bewijzen, die het aanzijn van gevoelens en gebruiken bevestigen, moet men inderdaad de uitftekende belezenheid , geleerdheid en getrouwheid, des Schrijvers roerden , daar hij telken reize de bronnen aanvoert, waaruit
hij zijne gefchiedkundige berigten geput heeft.
De vertaling i s , voor zoo ver wij, zonder vergelijkinge
van het oorfpronkelijke,kunnen nagaan, allezins getrouw;
fnjl en fpelling zuiver Hollandsch: flechts eene enkele keer
mishaagde ons eene uitdrukking, zoo als op bladz. 1 6 0 :
j , De Sophisten loochenden niet flechts het aanwezen van
een Wezen e n z . , " voor aanzijn,
en het woord relikwie op bladz. 357, hetgeen de Vertaler zelf naderhand,
op bladz. 4 0 1 , door overblijffelen verbetert. —— Wij verlangen zeer naar het vervolg, en wenfchen dit W e r k , ora
deszelfs belangrijken inhoud, gaarne in handen van ieder
onderzoek- en waarheid - minnenden, die het zich ten pligt
maakt , om , uit de afdwalingen en verbijsteringen der
menfchelijke kennis , zijne eigen kundigheden én godsdienst - begrippen, hoe langer zoo meer, te zuiveren.

Üefchiedenis van Oud-Griekenland,
van}, D E L . D E S A L E S ,
in het Nederduitsch vertaald en met Aanmerkingen en
B'tjvoegfelen vermeerderd , door Mr. s. 1. W I S E L I U S .
Ifte Deel.
Met Kaarten en Afbeeldingen.
Te Amfter-

dam,

hij]. AUart.

In gr. 8vo. 353.5/.
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c Heer W I S E L I U S , d i e , door Oudheidsmin gedreven , de zucht voor de Oudheid ook bij ónze dor
geleerde letteren onkundige Landgenooten wilde öp^
wekken, en ta dezen einde de Reise yan den Heer L E
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, vergezeld van zijne Aanteekeningen, on
langs in het licht gaf ( * ) , leende zyne vertaalpenne aan

CHEVALIER

de boven aangeduide Gefchiedenis van Oud

Griekenland,

en verrijkte ook dit Werk met zijne Ophelderingen en Aan
teekeningen.
, Eene Voorrede firekt ter aanprijzing van de beoefening
der Gefchiedenis voor lieden van. allerlei Standen. Bepaalder tot het Werk voorhanden komende, fchrijft hij:
„ Is nu de Gefchiedenis in 't algemeen zoo leerrijk, welk
een geluk dan,, dat er mannen geweest zijn, die de ge
beurtenisfen tot ons hebben overgebragt , van welke
Griekenland het prachtig en woelig tooneel is geweest,
en wier keurige en waarheidminnende veders de lotgeval
len en bedrijven ons befchreven hebben van het beroemdst
en tevens zonderlingst Volk, dat zich ooit op den aard
bodem vertoond heeft, welks jaarboeken o n s , in eene
fterk uitkomende fchilderij, alle die deugden en gebreken
met derzelver gevolgen voor oogen Hellen, die wij elders,
bij deze en gene Volken verdeeld, uit de algemeene ge
denkrollen der wereld moeten nafporen en opzamelen."
De Heer W I S E L I U S noemt het Werk voorhanden „ een
Stuk, dat in zijne foort bezwaarlijk eene wedergade heeft;
Waarin D E S A L E S zijn fchitterend vernuft, zijne uitgebreide
kennis, zijne groote belezenheid, zijnen keurigen fmaak en
genepen oordeel op het treffendst heeft ten toon gefpreid;
waarin h i j , zonder zich aan de gunst der Vorften, of
aan de wufte genegenheid der ligtzinnige Menigte het
minst te laten gelegen liggen, de heerschzuchtige Vermecsteraars en dwangzieke Oppergebieders in het waar
daglicht plaatst, de feilen der Adelregeringen allen Vol
ken , tot affchrikkende voorbeelden, met de best gekoze
ne verwen maalt, en de deerlijke rampen kennen doet,
die onder den, op zichzelven, zoo wenfchelijken vorm
van beftuur, in welken de eenige alleen wettige Souverein, H E T V O L K namelijk, zijne oppermagt onmiddellijk
uitoefent , bij mangel aan kennis van het waarachtig
ftaatsbelang, uit de fpoorloosheid der hartstogten, en uit
een verkeerd begrip van de Gelijkheid en Vrijheid, op
welke de mensch een onvervreemdbaar regt heeft, en
«onder welker genot eene Burgermaatfchappij noch geluk
noch
* (*) Zie onze Aankondiging in het vorig Jaar, bl. 634.
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noch bloei mag verwachten, de Staten zoo dikwerf heb
ben gefchokt en van een gereten."
Allezins gelukkig onderfcheidt zich de Heer WISELIUS
van het gros der Vertalerén. Tijdruimte en bekwaamheid
ftellen hem in ftaat om aan een Werk regt te doen erva
r e n , en zijnen Landgenooten ook dit Werk te leveren,
waaruit zoo véél te leeren is. Wegens zijne Aanteekeningen en Bijvoegfels verklaart hij, dat de meesten niet
voor de Geletterden in ons Vaderland, maar voor h u n ,
die niet bekend zijn met de oude talen, en voor de ge
leerdheid oefenende jeugd, gefchreven zijn. Hoe zeer
WISELIUS den oorfpronkelijken Schrijver geprezen hebbe,
is het er echter vérre af, dat hij niet fomtijds van hern
verfchüle, en dit in zijne Aanteekeningen doe blijken.
Daar de Heer' DE SALES , in de Inleiding, gelijk hij het
uitdrukt, „ voor een oogenblik, het penfeel der Ge„ fchiedenis varen laat, en dat der Wijsgeerte in de hand
neemt, als gefchikter om den aardkloot en de menfchen
„ in 't groot te fchilderen," heeft de Vertaler, kennis
hebbende aan Dodlor j . E . DOORNIK'S, ten tijde zijns
fchrijvens , nog onuitgegeven WijsgeerigNatuurkundig
Onderzoek

aangaande

den oorfpronkelijken

Mensch

(*),

zich daarvan bediend in zijne aanmerkingen op dit gedeel
te des Werks. — De Schrijver is vrij ruimfchoots in zijne
veroi;derftellingen; de Vertaler merkt dit te meermalen
o p , doch toont , niet min dan zijn Voorganger, wel
een gewaagden ftap te durven doen, den Aardkloot uit
een Geologisch oogpunt befchouwende.
Van DE SALES
hoofddenkbeeld zal men zich een begrip kunnen vormen
uit dit- weinige ten voorbedde : , , Veranderingen van
groot belang hebben er plaats gehad in de ingewan
den van den aardkloot en op deszelfs oppervlakte, en dit
is een gevolg der wetten, door welke het geheele ftelfel
der werelden beftuurd wordt. De natuur behoudt de ftof,
doéh fpeelt met de vormen; en in de daad er is niets
zonderlings in gelegen, dat de beweegbare woonplaats
van wezens, die zich 's ochtends ontwikkelen, om des
avonds te fterven, aan eenige wisfelvalligheid onderworpen
zij. — Deze groote grondbeginfelen zijn miskend géwor
den door, alle Schrijvers , die hunne nachtrust aan de
beoefening der hooge oudheid hebben toegewijd: en zie
daar,
(*) Zie onze Faderl. Letteroef. voor 1808. bl. 556.
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«Jaar, waarom, in weerwil van zoo vele boeken, die den
weidfchen tjrel van Algemeene Gefchiedenis dragen, de
Wijsgeer op alle plekken van Europa, waar de kunften
bloeiden, te vergeefs eene Gefchiedenis van den Mensch
gezocht heeft. — Aan alle de bekende Algemeene Gefchie
denisfen ontbrak in de eerfte plaats een eerfte deel. De
wijl men de Gefchiedenis van den Aardkloot niet met die
der Volken, die denzelven bewonen, hand aan hand heeft
doen gaan, is hieruit voortgevloeid, dat de plaats des
tooneels geheel onbekend is gebleven, en dat gevolgelijk
niet dan het kleinfte belang wordt genomen in de helden,
die men op dat tooneel eene rol doet fpelen." — W I S E 
L I U S voegt hier, in eeneAanteekening, bij: „ Z i j hadden
nog een tweede gebrek, dit namelijk, dat men geen onderfcheid maakte tusfchen eene Natuurlijke Gefchiedenis
( P H Y S I O G O N I A ) en eene Natuurlijke Befchrijving ( P H Y S I O C R A P H I A ) zoo wel van het menfchelijk gedacht als van
den Aardkloot. Ware men daar op bedacht geweest,
men had niet de eerfte op de tweede gebouwd, maar
den tegenovergeftelden en beteren weg gevolgd."
Voorts is deze Inleiding ingerigt, om den toeftand des
Aardkloots, naar zijn begrip, te doen kennen, in dat
voor altoos gedenkwaardig tijdperk, met welks gefchiede
nis hij den Lezer zal bezig houden. Dit wijsgeerig tafe
reel keurde hij noodzakelijk, om onze denkbeelden te be
palen op dat Volk, 't welk, onder alle de bekenden, zich
aan het menfchelijk gedacht het meest verdienftelijk ge
maakt heeft.
'
In de Algemeene Aardrijkskunde

van Griekenland

heeft

de Schrijver zich bediend van de beste oudfte en nieuwfte
Werken. Eene Kaart, daarvolgens opgemaakt, wordt
den Lezer voorgelegd, daar hij eerst Klein Azie behandelt
en eene Plaatsbefchrijving levert. De Vertaler is niet al
toos eenftemmig met den Schrijver; en niet vreemd, daar
er zoo veel in de oude Aardrijkskunde te ontwarren valt,
waartoe de een en ander hun best doen.
De vaste kust van Griekenland trekt voorts beider aan
dacht; en 't is daar,dat de betoovering van der Inwoneren Gefchiedenis de droogheid der naamlijst van de plaat
fen minder dan elders doet gevoelen. Zoo des Schrijvers
als des Vertalers denkwijze over Volksvrijheid en Slavernij
kan uit dit kleine ftaaltje blijken. Van de Galerij der
Perzen, ten tijde van P A U S A N I A S geroemd, gewaagd heb
bende, vermeldt D E S A L E S . : . „ De m a r k t w a a r men de
V 4
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Galerij der Perzen had opgerigt, werd in Volgenden tijd
verjiefd met twee tempels, eenen aan CAESAR, den anderen aan AUGUSTUS gewijd. Deze twee gedenkzuilen van
flavernij fchenen intusfehen weinig gefchikt, om te ftaan
tegen over zegeteekenen , die den moed der Lacedemouiers, en inzonderheid derzelver onafhankelijkheid, in het
geheugen terug riepen." — Op het woord verfierd, indeze zinfnede, maakt de Vertaler deze aanmerking: „ Ik
zou liever zeggen ONTSIERD.'
Of kan het laaghartig
vleijen van Dwingelanden en Volksverdrukkers ooit tot
eer ftrekken ? Hetgeen onze Schrijver zelf er onmiddellijk
op volgen laat, toont, zoo zijne vrijheidlievende denkwijze anderzins al niet bleek, dat hem het woord DECORÉ
bij vergisfing is uit de pen gevloeid."
De befchrijving van den Archipel aanvangende, merkt
DE SALES op: „ Het valt bezwaarlijk, den geest een
naauwkeurig denkbeeld voor te ftellen van de menigte van
Eilanden, die den Archipel van Griekenland vormen, wanneer men dezelve niet rangfehikt op eene wijze, die den
Gefchiedfchrijver en den Aardrijkskundigen tevens voldoet. Alle de verdeelingen, welke men tot hier toe gegeven heeft, zijn, als te zeer vermenigvuldigd, onvoldoende; het fchijnt dat er fledits twee noodig zijn. De
eerfte rang moet de Eilanden bevatten, die Klein Azie
omringen, en de tweede die, welke, aan het Westen van
Griekenland gelegen zijnde , meer tot- de aardrijkskunde
van Europa fchijnen te behooren." - - Naar deze voorftelling van de fchikking, welke hij in de befchrijving dier
Eilanden zou in acht nemen, gaat hij te werk.
Griekenlands oorfprong op te delven , is de taak, welke
DE SALES vervolgens aanvaardt. Deze brengt hem tot
de Pelasgen,
die diepe fporen in het geheugen der menfehen hebben nagelaten. Na verfcheïden afleidingen, den
ïiaamsoorfpong betreflénde, vermeld te hebben, zegt onze
Schrijver.: ,, Door eene onbegrijpelijke zonderlingheid
is de eenvoudigfte en natuurlijkfte gronding van het woord
Pelasgus juist de éénige, die zoo wel aan de Ouden als
5an de Hedendaagfchen ontfnapt is. Niemand heeft tot
hier toe vermoed, dat hetzelve Van het Griekfche woord
Pelasgos,
dat -Zee beteekent, konde afftammen. Ondertusfenen ftrookt deze gelukkige uitlegging en met de natuurkunde en met de gefchiedenis." Dit toont hij vervolgens, met de Phoeniciers, die de Pelasgen
oï.Menfchen
vttn de Zee bij uitnemendheid waren, derwaarts te doen
treb*
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jrekken, en derzelver 'vroegfie gefchiedenis op te geven.
Trekken , doormengd met feherpe aanmerkingen over
Priesterlist en Dwingelandij, welke de Vertaler niet nalaat
op te hoogen, met aan te merken, dat zulks niet alleen
plaats grijpt ten opzigte der eeuwen', voor de verlichting
ontoegankelijk gerekend, maar ten allen tijde, ja ook in
onze zoogenaamde verlichte eeuw, op het Menschdom
toepasfelijk is; onder andere vragende: „ Heeft het ge
rammel der ketenen, welke Griekenland en Rome, door
hunne inwendige verdeeldheid, door hunne weelde en ze
denbederf, zich om den hals haalden, de hedendaagfche
Volken , bij het genot van burgerlijke en ftaatkundige
vrijheid, wijzer gemaakt ? Neen! de menfchen zijn fteeds
dezelfde , omdat de hartstogten dezelfde zijn, en deze,
ongebreideld, fteeds dezelfde ftrekking en dezelfde gevol
gen hebben. Het fchouvvtooneel verandert niet , maar
verwisfeit nu en dan van fieraadjen; dezelfde rollen woiv
den er fteeds op vertoond; de vertooners hebben alleen
eene andere kieedije. Dan eerst zullen de menfchen uit
de voorbeelden van hun, die reeds beftaan hebben, wij
zer worden , wanneer de wensch van P L A T O vervuld
wordt, en de Wijsgeeren Volksbeftuurders en de Volksbeftuurders Wijsgeeren zijn zullen."
- De grondvesting der eerfte Alleenheerfchingen in Peloponfkfiis houdt den Schrijver vervolgens bezig. Volgens hem,
kan de Gefchiedenis van Griekenland befchouwd worden
onder drie Tijdperken.
Het eerfte, 't welk de Tijdtafels
van Paros voorafgaat, behelst den oorfprong, van Klein
Azie en van Peloponnefus: deze is de Eeuw der Geschied
kundige fprookjes, en men heeft veel Wijsgeerte noodig,
om de kern der waarheid op te fporen onder de driedub
bele fabelachtige fchors, die haar omgeeft. Het tweede
Tijdperk, waarin de Goden plaats beginnen te ruimen voor
menfchen, dagteekent van den Tijdwijzer van Paros; en
de geloofwaardige Gefchiedenis van het beroemdfte Volk
der aarde klimt, zoo als VARRO dacht, niet hooger o p ,
dan tot de tijdrekening der Olympiaden.
• In de opgave der Koningen van Sicyon vindt de Schrij
ver veel oudheids te ontwarren; dan meent hij, dat zijne
hier ontvouwde grondbeginfels, omtrent de befpiegelende
Natuurkennis van den Aardkloot, hem den weg banen, om
den ouderdom der Alleenheerfchingen van Griekenland uit
te vinden. —- Of deze maatftaf bepaald genoeg zij, lijdt
billijken twijfel.
V5
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De begirffels der Alleenheerfching van Argot zijn métt
Vele tijdrekenkundige duisterheden omgeven.
Te regt
noemt hij de geleerde haarkloverijen dorre heiden der Gefchiedenh.

De groote Watervloeden van Griekenland', en inzonderheid die van OGYGES en DEUCALION, houden DE SALES lang bezig. Ten aanzien van dien van OGYGES brengt
hij FRERETS gevoelen bij en geeft het zijne o p , te lang
ter overnemingen men moet het Werk raadplegen, gelijk
mede wat den Zondvloed van DEUCALION betreft.
Hierop laat de Schrijver de Gefchiedenis van Argos volgen , federt den Zondvloed van OGYGES tot aan den dood
van DANAUS; 't geen hem voorts gelegenheid geeft om
van DANAUS en de Danaïden te handelen. — Wij verwonderden ons , bij het vermelden der Infcheping der
Vijftig Dochteren van DANAUS , te lezen, „ dat dit een
weinig vreemd, doch niet onmogelijk fcheen;" met bijvoeging: ,, Daar men in onze verbasterde eeuwen ééne
moeder twintig kinderen ziet ter wereld brengen, zal men
zonder moeite gelooven kunnen, dat in eenen tijd, die
de eerfte jeugd van den aardkloot nabij komt, een held,
onder den brandenden hemel van Aegypte geboren, bij
een groot getal vrouwen zich vijftig maal vader zien kon.
Het ftaat niet aan ons, zwak en verlaagd ras, het vermogen der natuur, ten tijde harer veerkracht en vruchtbaarheid , te bepalen." — Die krachtige jeugdige Natuur
moet ook werkzaam geweest zijn, toen AEGYPTUS , Broeder des Konings van Argos, vijftig Zoons verwekte. —
Dit fprookje wordt toegelicht.
De Gefchiedenis van Argos, tot aan deszelfs Vereeniging met de Rijken van Sparta en Mycenen, houdt voorts
de aandacht gaande, en wordt dezelve wijders gevestigd
op de Gefchiedenis van PERSEUS en de Gorgonen.
Te
fegt merkt DE SALES o p : „ De leenfpreuken zijn de geefèïs der Gefchiedenis: zij brengen er een geest van onzekerheid in , die alle hare geloofwaardigheid vernietigt.
Met dat al zijn er gelegenheden (allerzeldzaamst het is
waar) bij welke de verlichtfte oordeelkunde ze kan aannemen. Dit heeft plaats , wanneer het bewezen i s , dat
de eerfte Gefchiedfchrijvers van een Volk Dichters geweest zijn, en vooral dan, wanneer de fluijet der leenfpreuk zoo ligt te doorboren valt, dat door de uitlegging
van een enkel woord al het wonderdadige der gebeurtenis verdwijnt."-- Zoo meent hij den fleutel tot eene eenvou:
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Voudige verklaring der verdichtfelachtige gevallen van PER
SEUS gevonden te hebben. —- Het fchijnt in 't eerst niet
gemakkelijk, aan een wijsgeerigen Lezer te verklaren, wat
het hoofd van een Gorgo zij. Dit blijkt uit de veelvul
dige vreemde en belagchelijke uitleggingen, hier aange
voerd. Onze Schrijver houdt zich aan het voorgedragen
gevoelen van DIODORUS. Na het vermelden van de ove
rige lotgevallen en heldendaden van PERSEUS , wil hij dat
men geen geloof hechte dan alleen aan het eenvoudig en
van het wonderdadige gezuiverd verhaal van DIODORUS
en PAUSANIAS , met verwerping van de dichterlijke en
wijsgeerige vertellingen, waarmede men het heeft opgefierd, waarvan een klein getal op een gefchiedkundigen
grondflag rustte; waar op hij zijne gisfingen van een ge
fchiedkundigen aard mededeelt.
Tot gelijkmaking der Deelen is in dit Eerfte gevoegd
Azie,

ten tijde van de vroeg-

fte bevolking van Peloponnefus;
van.

de Befchouwing

van Klein

met eene Kaart daar

De Tooneeldichtkunst, in zes Zangen, door A. L . BARBAZ.
Te Amfterdam, hij W . van Vliet. 1809. In gr. ivo.
Buiten het Voorwerk 96 bl.
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e Heer BARBAZ meent uit hoofde zijner langdurige
.beoefening der Tooneelpoëzij niet geheel onbevoegd
te wezen, om den jeugdigen aankomeling in die kunst zijne
inzagen deswege te openbaren, en eenige, zoo als hij
vertrouwt , niet onnutte voorfchriften aan te bieden,
vooral daar hij dezelve door goede voorbeelden heeft trach
ten te ftaven. Hij kent vele der belangrijkfte gefchriften,
welke omtrent de Tooneeldichtkunst zijn uitgegeven, en ,
fchoon hij dezelve niet volledig achtte voor ons land en
onzen tijd, heeft hij dikwijls zijne grondftellingen en op
gegeven regels daaruit geput, echter ook dikwijls nieuwe
gedachten van zichzelven daarbij voegende, enz. Hij
heeft wel het meest BOILEAU nagevolgd; doch BOILEAU
heeft eene Art Poetique
geene bijzondere Art Dramatique gefchreven. Dit wil de Schrijver vergoeden. Hij
wil beproeven, of hij zoodanig een geheel in onze taal
zou kunnen leveren, iets dat eenigermate nuttig voor de
kunst en tevens niet onbehagelijk voor de lezing mogt zijn.

A . L. BA R B A Z

Uit dit etftigermate nuttig voor de kunst en niet onbehagelijk voor de lezing ziet men, dat de Hr. BARBAZ van

zijnen arbeid zelf niet hoog denkt. N u , 's Mans befcheidenhe'id en nederigheid bevielen ons zeer. Deze deugden
ipreidt hij ook in het ftuk zelve ten toon. Zoo lezen wij)
reeds op den Titel:
'k Poog niemant mijn begrip heerschzuchtig op te dringen."

en zoo zegt.hij tot den jongen Dichter:
„ W e l ! oefen u dan ftaag, niet enkel door te lezen
Het geen mijn zwakke kunst u hier heeft aangewezen:
L e e s ARISTOTELES , BOILEAÜ, HORATIUS , (*)
Ook LESSING, D'ALEMBERT, LA HARPE, en elk die

dus

Met geest en oordeel fchreef van treur- en blijfpelwetten;"

en vervolgens:
„ Maar, wil een' grootennaam fchroomvallignietverëerert:
Met eigen oordeel moet ge altoos te rade gaan;
Beoordeel zelfs de geen wier fpoor gij in zult (laan;
Kruip nimmer flaafsch hen na, verbeter hun gebreken,
En maak dat ge , op nw beurt, van u met lof doet fpreken.
Verfmaad mijn lesfen niet, .maar wik ze en toets ze v r i j ,
E n , vind gij dat ik dwaal, blijf mij geenszins op z i j ;
Vertrouw een weinig mijn langdurige ondervinding,
Maar acht mij niet bevrijd van alle geostver'olinding;
Vraag telkens aan u z e l v ' , zo gij tot twijfling helt:
Heeft wel BARBAZ gelijk in 't geen hij heeft gefield?"

Hoe nederig ! Hoe weinig Leermeesters fpreken zo®
op(*) Men zou kunnen aanmerken, dat HORATIUS vóór BOIÏÏAU-had moeten geileld zijn, — e n , om de waarheid te
z e g g e n , ;wij begrijpen ook niet, welke reden de Dichter
gehad heeft, om aan BOILEAU den voorrang te g e v e n , o f
het moest voortkomen uit dankbaarheid jegens de bron,
waaruit de Schrijver het meest geput heeft. Doch in dit
«pzigt heeft hij-ook toch vrij wat verpligting aan den R o mein , waaruit de Franschman , op zijne beurt, heeft geput. De dwang van het rijm, het us en dus, kan er even
min de reden van zijn. Immers had de Dichter even fraai,
even l o s , even welluidend kunnen rijmen:
;

„ Lees ARISTCTELIS, HORATIUS, BOILEAU,
Ook LESSING , D'ALIMBÏRT, LA HARPJS en elk die zti''

enz. ï

D E TOONEKLOICmTKVNST.
©pregt over limine éigene feilbaarheid! En het is toch
maar zoo: wat A R I S T O T E L E S , B O I L E A U , H O R A T I U S , L E S SING , D'ALEMBERT , LA HARPE en BARBAZ ook voortreffelijks mogen keren, het zijn toch geene godfpraken; men
moet een' grooten naam fckroomvallig

niet vereeren.

Men

•behoort wel de" lesfen dezer meesters niet te verfmaden r
doch als men tot twijfeling helt,'komt het er toch maar
op aan, om telkens de vraag aan zichzelven-te doen t
„ Heeft ARISTOTELES , heeft HORATIUS , heeft BARBAZ;
wel gelijk?"
Dan — om wat nader ter.zake te.komen. *- wij kunnen
bezwaarlijk gelooven, dat de jonge Dichter, die ARISTOTELES en allen, die na hem over de Tooneeldichtkunst
met geest en oordeel gefchreven hébben,leest niet alléén,
maar tevens met vlijt en oordeel beftudeert, eenig nut uit
het Werk van den Hr. BARBAZ zal kunnen trekken. De
Schrijver behandelt toch zijn onderwerp zeer oppervlakkig.
De echt" wijsgeerige geest fchijnt hem te ontbreken. Het
komt ons voor, dat hij het Treur- en Blijfpel der Grieken
Hechts ten halve, en dan, nog meest uit Franfche beoordeëlingen, kent. Hetgeen hij er althans van zegt, is zeer
fchraal en gebrekkig, en fomtijds niet juist. Met het Franiehe Toöneél is hij beter bekend. Vandaar, misfehien,
jdat hij hetzelve zoo zeer boven het Grrekfche verheft:
„ Des- Franfchen meesterwerk bezit.een kunstwaardij,
Verheven bóven all'.wat Griekenland, ~öj R o m e n ,
Of Spanje, of Engeland, of Duitschltnd voort deed komen."
;

Wij zouden dus deze Dramatifehë foiristregelen, wanneer dezelve in proza waren uitgegeven-, als geheel'overtollig, e n , in eenige opzigten,zelfs als fchadelijk aamnérken; doch wij moeten in het oog houden, dat wy ecit
Dichtfluk beoordeelen, en dat hetzelve, als zoodanig,
zoo vele fchoonheden kan bezitten, dat m e n ten gevalle
daarvan , gebrék .aan eene grondige kennis /der Ouden,
fcheeve en eenzijdige: -oordeelvelHngen en eenè oppervlakkige behandeling den Dichter zoude kunnen vergeven,ten
nnrrfte met minder gefk-ëngheidi-beoprdeélen. - M « r . « f c
te dezen aanzien kunnen wij geene* guaftige getuigenis van
dit Dichtftuk afleggen. Het behoort xpi>het'Leerdicht lr*
de Schrijver zegt" het zelf; en offchoon wij geenszins in
hetzelve dé hooge vlugt van de 'Ode vorderen, levert de
poëzij toch fchoonheden en fieradeh op^ waarmede' deze
foort
t

A»

BARBAZ

foort van dichtftukken moet worden verrijkt en verlevendigd. Het ftuk van B A R B A Z houdt echter doorgaans eeneg
geheel prozaifchen gang. Eene drooge lijst van Schrijvers
en Tooneelftukken geeft hetzelve eene vervelende ftijfheid. Het bevat geene enkele Epifode, is arm aan beelden en vergelijkingen, en geheel ontbloot van fraaije wen*
dingen. Zoo nu de verificatie dit alles nog eenigzins vergoedde ! Maar, helaas!- Men oordeele uit de volgende ftalen:
„ Wees op hunne achting flechts, die niet hard fchreeuwt,
hovaardig."
„ Reeds voor zijn twintigst jaar door menfchenkennis praalde."
„ Waar' flechts het eene of'tandre een bijverdichtfel; maar
't Zijn twee gevallen ,* niets noodzaaklijk voor elkaêr."
„ 'k Walg van de beuzeltaal des Franfchen dramaas, dat
Veelal min' zotternij, maar ook min' geest bevat."
„ Mij fmaakt geen Deferieur, geen Zoé; even min
Zijn oök de Jagers en de Herfstdag naar mijn zin:
Die ifukken,niet ontbloot van menschkunde en van oordeel,
Bevatten, in hunn' ftijl, véél dat hen ftrekt ten voordeel',
Doch van langwijligheén zijn zij geheel niet vrij;" enz.
Zulke verzen treft men in menigte aan; doch het lust
ons, niet er meer van af te fchrijven. Had de Hr. B A R B A Z
flechts aan zijne eigene uitfpraak gedacht!
„ "Gerijmde prozaftijl kan nimmer voordeel geven,
E n zaf de losheid min' bevordren dan weérftreven."
'sMans ftijl toch is doorgaans niet aUeengerijmd proza,
zoo als uit de gegevene ftalen en de zoo even gemelde
uitfpraak zelve kan blijken, maar fomtijds zulk plat proza,
als men in eene goede verhandeling in-proza over des
Schrijvers onderwerp niet zoude kunnen dulden. B. v.
„ B/tf zicfi geenszins uw moéd ontijdig neer LAAT' flaan;
Wanneer gij teïkens hoort, dat ze u verhindren moeten,
Wijï-zi} u-reeds het graan wegmaaiden vóór de voeten,"
e n z . e n z . terwijl men van deze platheden fomtijds geheelonverwacht fluit op eenen regel, die weder vrij brommend
luidt* Zoo'lezen Wijs
„ M i j komt, v$n 't hooren naauw, het water in den mond;
't Mijaauwen van een kat, of 't janken YAN een' bond,
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Is mij zó "walglijk niet als zulk een boertig klappen,
Hoe ook de Schouwburg dreun' van 't lagchen om die grappen.
Vrees niet dat eene lijst dier prullen zonder tal
Mijn dichtwerk oneer doen en u.mishagen z a l :
Ik ijz' flechts op hunn' naam, ja op hun bloot herdenken,
En ( N B . ) zal ze »an Lethes vloed gerust ten offer fchehken."

Met het woord te voren (in den zin van voorkomen,
voordellen, ten voorfchijn brengen enz.) fchijnt de Dichter
vrij wat op te hebben. Menigvuldig is althans het ge*
biiiik, dat hij er van weet te maken.
„ Wat in uw fchrijfvertrek u treffend komt te v o r e n . "
,, En niets dan fcheemrend licht kwam noChzijnoog tevoren.'*
„ Stelt ge uwe zedeleere onfeilbaar u te voren."
„ Stel, in uw eerst tooneel, of eerst bedrijf, te voren."
„ Hij brengt flechts woordenfpel, gemaakten zwier te voren."

en zoo op meer plaatfen.

-»

Offehoon wij ih gemoede verpligt waren' een ongtfnftïg
oordeel over deze Tooneeldichtkunst te vellen, behooren
wij echter geenszins onder de genen, die alles, wat uit dé
pen van BARBAZ vloeit, voor Barhaarsch uitkrijten en ber
neden de kritiek ftellen. integendeel, wij erkennen gaarne
Hukken van den Schrijver gelezen te hebben., die niet. ge*
heel verwerpelijk zijn; en. ook in dit Leerdicht koraea hier
~ëti daar régels voor, welke eenige onderfcheiding verdienen. De onpartijdigheid eischt van o p s , dat-wij oök daarvan eene kleine proeve mededeeleh. Wij kiezen daartoe
's,Dichters aanroeping in den eerften• zang: •
„ G i j , Melpomcen', ThaKë, ö tweetal zanggodinnen,
Ontvonkfters van mijn' geest, bekoorfters mijner zinnen!
Verleent uw' invloed m i j ! ik heilig u mijn lier;
Schenkt mijn eenvotrwdig.die.hjt fomtijds een weinig z w i e r !
Geeft dat geen dorre fflji mijn vaerzen doe ^mishagen!
Uw glans beftraal' het fpoor waarlangs„ik -\r&\ ga wagen!
' k W e e t d a t mijn zangnimf hier g^enweidfebe praal betaamt;
Doch gunt haar kieithen fmaak, die 't al veraangenaamt!
W i l t , beurtlings, uw gebloemte aan baren fluijer hechten
En haar djarvan een' krans in 't zedy; hulfel v l e c h t e n ! "

9

Ook de befchrijving van Melpomene (ih het begin vaa
den tweeden zang^wèlke eindigt met -dezeregels:
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•„ Z i j , die de boosheid ftraft, vertroost de deugd i n ' t w e e ;
Ze ontftelt, ontroert, en fticht: zie daar Melpomené."

is nog al gelukkig uitgevallen. Jammer flechts, dat deze
en andere regels dóór zoo vele lamme, platte en ftoofende
verzen worden verduisterd!

Brief en Dichtmatig

Iets aan den Heere j . F. HELMERS , bij de
uitgave van het Eerfte Deel zijner Gedichten.
Amfterdam,
bij J. S. van Esveldt - Holtrop. In gr. êvo. 29 Bl.

D

at de Heer HELMËRS, bij de uitgave zijner Gedichten,
met den fcherpen toon, • waarop hij de ftaatkundige Omwenteling van den jare 1795 en derzelver Voorftanders zonder
uitzondering gispt, aanftóot moest geven aan alle de z'oodanig e n , die, ter.goeder trouwe en. niet zonder fchrander bel e i d , hun Vaderland in dien tijd dienden, toonde reeds onze
beoordeeiing van dat zelfde w"erk(*). Het is aizoo geenszins
vreemd, dat één dier Voorftanders, die z i c h , aan het einde
van dezen aangekondigden Brief, uit Amfterdam 13 November 1809, onderteekent s. 1. z. WISELIÜS, thans openlijk daartegen in het harnas verfchijnt en zich , met de zijnen,
verdedigt.' Deze verdediging is mannelijk en opregt ; zij
kenmerkt den man, die reder, geeft van de gronden zijner
handelingen, en daarom, zelfs indien hij gedwaald had, eerwaardig is, Wat het eigenlijke dichtmatige dezer vrijfpraak
betreft, kunnen w i j - z u l k s , ©ver 't geheel, niet even zeer
Toemen. Er zijn wel'eenige Geraden van vergelijking en tegenoverftelling gebezigd ; maar zij zijn
naar de kortheid
van het dichtftuk, onzes oordeels, te lang gerekt. Ook is
4e wending der volzinnen te profaisch; de echte Dichter
fpreekt meer bij gevoel,..dan bty eene Helkundige redener i n g , en het is déze laatfte fout, welke wij vaak opmerken
in befchrijvende Gedichten.
De Brief, welke voorafgaat, kent den billijken lof toe-sari
den Dichter, maar berispt 'alleen de fpe'lling van eenige Griekfche en latijnfche Naamwoorden, w e l k e , naar het oordeel
van den Heere AVISELIOS , de vers-maat verminkte; zijnde
Zulks bijzonder tpepasfeHjk op de woorden Pompea voor
Pompeium; Dedóna'v'öói Dodona; Delphos voor Delphi;
Iachus
vtn twee lettergrepen voor Iacchus van drie lettergrepen,
enz. Gewis zijn eenige dezer aanmerkingen allezins gegrond;
<!och, aan dén anderen kant, is het nog in lang na niet beilist , welke de echte Hollanofche fpelling zij van woorden,
uiï
C*) Zi* onze lm.

«te» rongen J w « , M., »2»
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tifc vreemde, bijzonderlijk oude, talen af komfiïg. — Ook
die berisping des dichtwerk» geldt niet, waar.de Heer HELUIERS Pygmalion zelf zijn eigen kunstwerk laat bezielen, offehoon oe fabel zulks aan. Venus toëfchrijft. Immers, de Hr.
WISELIUS erkent zelf dit laatfte als verdichtfei: eu welke is nu
de grond van hetzelve ? Gewis niets anders, dan de verbeelding en kunstsHftding des beeldhouwers , die zijn Tchoon
ideaal dermate bezielde, dat hij er zelf op verliefde.

Bij

bet Graf des Christen - Leeraars p. VAN DER WOLX , ge'fto*-ven den aojlen der Hooimaand i8op, te Groot - ammers.
Te
Dordrecht,
bij Ai Blusfé en Zoon* 1809. In gr. Bvo.

egt hartelijke, broederlijke ontboezeming , bij welke wij
R
zoo wel het gebrekkige der. kunst, als des juisten oordeels , toegevende, over het hoofd zien. Wat al te fterk,
echter, is de verbijstering des Dichters, die zich onderteekent A. DE KONING , wanneer hij, zijnen Broeder van den kant
zijner edele hoedanigheid , als Leeraar van gezonde waarheid , verheffende, aldus fchrijft:
Hij ftelde Jezus reine leere,
Gezuiverd yan het fehoalfchc fchoon,
Ontdaan van menfchelijke wijsheid,
In alle hare kracht ten toon.
Immers, wanneer de Leeraar nog datfchoone,nog die wijs*
welke ' i a h e t fckoalfche overig is, bij zijn onderwijs laat
varen, dan blijft er waarlijk weinig anders over, dan — onziir.
Doch de DiCht^heeft dit gewis anders gemeend, en de overle*
dene VAN DER WOLK was al, te guhftig bekend van de zijde
zijner godgeleerde befchaving en godsdienffige braafheid,
dan dat eene verkeerde uitdrukking zijnen naam zoude kun*
tien bevlekken. Eerezij eiken Leeraar des Christendom?»
wiens asch zao welmeenend geheiligd wordt!
keid,

fezus Komst in het Vleesch, Vrede op Aarde. Eene
Overdenking
bij het onlangs gevierde Christen Kersfeest.
Uitgegeven ten
voordeelt van eenige ongelukkige Inwoners van Vlisfingen ,
door-tem
VRIENDIN VA» LIJDENDEN. (Zonder naarn van Uk*

gever.) In gr. 2vs.

J

ezus Verfchijfling i» — vrede met ons gemoed,
ftrij*
dig met oorlog, — overwinning van den d o o d , — vretft
fcETT. l810. N O . 7.
X
filgt
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met onzen R e g t e r , •— alles toepasfelijk óp het geteisterde
Vlisfingen. — L i e v e , gemoedelijke overdenkingen en troost,
gronden van eene jonge Schrijfïter, die haren eerileling, uit
Leiden Jen wden van Louwmaand 1810, aan het Publiek in
handen geeft! Wij twijfelen geen oogenblik, of deze jonge
Juffer heeft eenen vollen vrede des gemoeds, voor zoo ver
die uit fchoolfche voorftellingen, vrome oefeningen of ftichtelijke predikatiën, geboren wordt. Maar, of derzelver uitboezeming, die even goed tot een boek in folio, als tot een
gefchrift van 16 bladzijden,-had kunnen uitdij gen, bij het
Publiek belang genoeg w e k t , tot afzondering van gereede
penningen, twijfelen wij zeer.

Karakterfeilen
der Mannen, gegrond of menschkundige waarnemingen.
Eene Wederga van de Karakterfeil ets der Vrouwen. Door c. F. POCKELS, Geheimraad van den Hertog van
Brunswijk- Lunenburg.
Uit het Hoogduitsch vertaald.
Hide
en laatfte Deel, in 2 Stukken. Te Groningen en Amfterdam,
hij W. Wouters en J. F. Nieman. In gr. Svo. 310 Bl.
"
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levtnsbeginfel van bevattings- en doordringingskracht
in den Man , dan in de Vrous»,
aanwezig
„ is, — dus iets werkelijk oorfpronkelijks en karakteriflieks in de
„ binnenfte geestigheid van den Man zelf voorhanden zij ? '*
D e z e vraag wordt in dit Deel door den Schrijver, hij zegt
het zelf, niet zonder huivering beantwoordt^en toeftemmend
beantwoord. Wij gelooven gaarne , dat hij huiverde,- 'wij
voor ons huiveren hier niet: want het is ons vast befluk, wij
mengen ons niet in dien twist, en willen zélfs bij de opgave
•bijzonder kort zijn. Het eerfte Stuk van dit derde Deel handelt over de mannelijke Genie, als oorfpronkelijkheid .van de
hoogcre zielskracht van den Man. In de wijze van denken
verklaart de Schrijver, dat de Vrouw den M a n , als een haar
volkomen gelijk w e z e n , evenaart, met alle die regten en
voortreffelijkheden, welke de menfehen tot de,rede verheff e n , en eeuwig van de wereld der dieren zullen afzonderen;
maar tevens meent h i j , dat eene grootere bewegelijkheid vaa
den mannelijken geest zigtbaar is. Hij geeft voorts de beteei e n i s van Genie in eenen negativen zin; vierderlei onderfcheiding maakt hij: i ) Enkei leerzame, ligtbevattende,leergierige knnftenaars. 2) Vurige, vrijmoedige, onftuimige vernuften; zelfdenkers zonder uitvindingskracht.
3) Zoogenaamde kracht - genie , geforceerde origineele mannen.
4)
Geestige vernuften. — . Hierop geeft hij van de ware door
hem bedoelde G e n i e , die hij der Vrouwen weigert, deze
Ibepaling: de vrije fpontaniieit
van den geest, in de normale,
uit-
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uitvinding
en voortbrenging
van nieuwe werken.
Hare hoofdvcreischten zijn d a n , i ) Vrijheid van haar inwendig ftreven én
werken, s ) Spontaniteit, — zeifkracht en zelfïïandigheid
van den geest. 3 ) Aanwending der vrije zelfskracht tot uitvinding van het nieuwe, voornamelijk van het fchoone, . 4 )
Normaliteit van voortbrengfelen der Genie. Een Aanhanglel
(_zoo willen wij het noemen) over Gènievolle, Romaneske en
Ilumoristifche fchrijverij,
volgt hierop. Wij kunnen niet ontkennen,, dat wij hier zeer veel g o e d s , over het geheel zeer
veel waarheids vonden.
Maar nu het tweede Stuk dezes
Deels! Over de vrouwelijke Genie. Die is van eene pasfive natuur.
Hier willen wij alleen den inhoud affchrijven:.
„Zij
,5 kan het geestig gefchapene gevoelen, zonder de. genie van
,-, den Man te bereiken. Dwalingen van zoogenaamde Vrouj , wen van genie in haren huis- en moederftand, als ondeu„ gende opvoed-fters, in hare zedelijkheid als fchrijffters. — „ Dichteresfén. Beoordeeling harer talenten hiertoe. Oden„ dichteresfén;, KARSCHIN. Fouten der vrouwelijke Oden. —
••„ Klaagliederenelegien. Oorzaken van derzelver groot gej , tal in de vrouwelijke Dichtwereld. Derzelver beoordee„ ling. Smachtende, verlangende gedichten. Vrolijke vrouwelijke poè'zijen. Derzelver waarde. KARSCUIN , Ê U S A ,
„ RüDoLVHi.
Landfchaps-, natuurtafereelen van allerlei foort.
j , Derzelver gewone fouten, en zenuwzwakten. — Gevoeli, , ge en gevoelende gedichten. Verfcheidene foorten van
, poëti.fche gevoeligheid, in zoo verre zij zich werkelijk in
„ gedichten uitdrukt. •— Vrouwelijke gezangen der liefde.
„ G e b r e k harer kieschheid. Voorbeelden. SAPPHO. — Vrou>,, welijke imaak in de prozaifche fchrijverij. Romanfchrijffters. Smaak in de moden en in de kunnen." —
Wij
zullen ons w e l wachten om aan dit gedeelte van des Schrijvers Werk denzelfden lof als aan vorige deelen te geven.
Onze lieve vrouwtjes mogen lezen en herlezen, en het liefst
hooren wij eene wederlegging uit eenen fchoonen mond. Om
al de wereld nemen wij voor den Schrijver geen partij; maar
omgekeerd zoo zouden wij ons ook niet aanmatigen den
Schrijver in alles te wederleggen; en gelijk Asmus bij het
g e z e g d e : Das Weib musz nicht zu JVort kommen, den dasf ist
eine fchreckiiche Sache, voorzigtig aanteekent: 1st nur von den
Weihern in Griechenland zu verftehen; z o o zeggen wij overal,
waar wij den Heer POCKELS ZOO geheel en al geen ongelijk
kunnen geven: 1st nur von den JVeibcrn in Deutschland zu
verftehen.
En iets dergelijks houden wij voor den Heer Vern i e r , wanneer onze Vaderlandfche Vrouwen en Meisjes tegen hem optreden, ook de beste verdediging.
e
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van den Heere WILLEM ERFSTEE. Met Platen.

Te Amfterdam,

Te zamen
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beoordeelen,

dient het tafereel

volledig

te

zijn," hierin zijn wij het nagenoeg eens met de Dich
teres van dézen welgefchrevenen Roman, die zich bij het derde
Deel bekend maakt , Mejuffrouw PETP.ONELLA KOENS , wier
naam door hare vele gefchriften zints lang reeds geenen g e 
ringen en welverdienden lof verwierf. Wij behoeven ons
dan ook niet te verontfchuldigen, dat wij niet tijdiger de
vroegere Deelen van dit Werk hebben aangemeld; en ook nu
kan deze aanmelding kort zijn. Met volkomene overtuiging
mogen wij z e g g e n , dat dit Werk het vernuft, den fmaak,
het oordeel en het hart der Schrijffter eere doet, en dat wij
geenszins twijfelen, o f zij erlangt ook n u , bij een groot
aantal Lezers, eene vrij algemeene tosjuiching; en wij voor
ons bewonderen zoo veel te meer nog hare voortreffelijke
talenten, daar het gemis van het dierbaar zintuig des gezigts haar eene gereede verfchooning zou doen vinden bij
ioderen bevoegden beoordeelaar, wanneer zij nu en dan ia
de befchrijvingen der fchoone natuur en tooneelen der wer
kelijke wereld ongelukkig hadde misgetast; terwijl ons ech
ter ook in dit opzigt, bij het doorlezen van dit verhaal,
niets heeft gehinderd.
Hare bedoeling geeft zij zelve op: den invloed te frhilde*
ren op geheel het leven van eehe verfiandige, godvruch
tige opvoeding, en de zegepraal der deugd, na vele beproe
vingen en rampfpoeden. Haar held, WILLEM ERFSTEE , ge
noot het eerstgenoemde voordeel bij uitnemendheid, in dea
fchoot der lieve natuur, door de waardigfte ouders en in
het beminnelijkst huisgezin. Het goede zaad deed bij hem
eene uitnemende werking; en de beproevingen, waarin hij
k w a m , zijn van dien aard en dat belang, dat hij in waarheid
alle de kracht dier goede beginfelen LseLoef.'e,, en darzelver
invloed treffend i:i zijn voorbeeld betoonen kon. De Roman
js gefield in Brieven, en l e v e n een groot aantal onderfchei.
dene belangrijke portonen en wel volgehoudene karakters.
En eindelijk neemt geheel de gefchiedenis. een voortreffelijk
einde; de Lezer wordt over het lot van ieder, waarin hij
belang nam, vrolijk gerust gefield; terwijl de rampzalige g e 
volgen der boosheid levendig gevoelen d o e n , wat de on
deugende maaijcn moet.
Eeniglijk fpeet het ons, dat de brave WILLEM ERFSTEE
evenwel niet, zoo als men z e g t , tot përfeclie kwam; wij
hadden gaarne g e z i e n , hoewel wij ons over zijn huwelijk

har-
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ïarteKjk Verheugen,
dat hij zijne frudien^ had mogen
voortzetten en voleindigen , o f dat de Dichteres voor
't minst den edelen jongen mensch geplaatst had in een*
of anderen kring, als een nuttig werkzaam lid der Maatfchappij. — O o k , dsar het verhaal geplaatst wordt in onzen tegenwocrdigen leeftijd, geven wij der Schrijffter in bedenking,
of het noemen van namen van plaatfen, en het vermelden
van deze en gene trekken van on/erbeterlijke domheid of
nog iets ergers, geene aanleiding geeft, voorzeker tegen hare
bedoeling, tot hatelijke vergelijking en toepasfing. Wij hebben vooral het oog op het een en ander omtrent Predikanten en hunne Leerredenen. Gemakkelijk ware zulks te verhelpen geweest; ook zien wij niet, dat zoo iets en op die wijze in een' Roman voorgedragen (zonder de minfte perfoonlijke bedoeling, dit fpreekt van z e l v e , ) ergens iets kan doen
tot verbetering. In het voorbijgaan wilden wij dit aanfttppen. Overigens durven wij den Vaderlandfchen Lezer bij
het lezen van dit oorfpronkelijk Vaderlandsch opftel, indien
bij anders een liefhebber zij van deze foort van gefchriften
nut en vermaak beloven. Hetgene ons vooral hier heeft bekoord, is meer dan eene regt naive en getrouwe kopij van
huisfelijke gelukzaligheid en eenvoudige hartelijke deelnemende liefde : ziet hier hoe WILLEM'S lieve oudfte
Zuster hem het gevoel over zijn afzijn teekent , toen hij
caar de Akademie vertrokken was.
„ Gij ziet uit deze algemeene droefheid hoe hartelijk gij
bemind wordt, niet alleen van onze lieve ouders, van uwe
bloedverwanten", maar ook van alle overige menfehen en
fceesten: in waarheid alle vrolijkheid fcheen wijd van ons verbanden te zijn. Vader was zeer ftil, en dwong zichzelven om
te vrede te fchijnen. Onze lieve moeder zocht de eenzaambeid, om aan hare tranen een' vrijen loop te geven. MIETJE
•weende , wanneer ze uwe plaats ledig zag ftaan. Koos en JAN
vertroostten zich door de goede voornemens, om alle deboomtjes en bloemen, die gij geplant hebt, getrouw te begieten;
en zelfs het onnoozel lhappend LETJE beloofde uwe lieve
duifjes dat zij hun eten zou g e v e n , tot haar zoete broeder
WILLEM dat weer zelf deed: ook de getrouwe Fidel liep telkens uwe kamer fnuffelend rond, en klaagde ons dan huilend (gij weet ik verfta Fidel van woord tot woord) uw
ffzijn.
Ik mag niet vergeten ook de oude JACOBA , die u
heeft leeren loopen, en de goede KATRIJN, onder de opregte deelgenooten van onze droefheid om uw vertrek oj»
te noemen: ik zwijge van den angst , dien wij uitgeftaan
hebben, toen het zoo vreesfelijk ftormde." enz.
„ Dat was een l e v e n , toen broer KOO met u w brief aan.
kwam vliegen! Hij had luide over land en zand aan fchaaphertïers, koewachters en allen, die hij maar bereiken k o n , toe?
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gefchreeuwd: hier heb ik een brief van WILLEM ! zie eens dit
opfchrift heeft hij zelf gefchreven.
Nu 'vergaderde dan ook
eene geheele menigte voor de pastorij!" enz.
. „ Wat is het toch fchoon, lieve WILLEM! de hoogachting
van zoo vele g o e d e , eenvoudige zielen te bezitten. Doch
word maar niet trotsch , mijn beste jongen! want hoe vele
verdienften mijn hart u ook moge toekennen , ik ben toch
overtuigd, dat de brave lieden van ons dorpje u , z o o wel als
mij, en alles wat tot de pastorij behoort, de meeste liefde
toedragen om onze brave ouders , welke de wellust zijn van
allen, die hen kennen." enz.

Codsdicnflig Handboekje, bijzonder voor de Jeugd. enz. Aan
alle welgezinde Kinderen toegewijd door j . L . EWALD. Uit
het Hoogduitsch.
Te Amfierdam,
bij J. van der Hey. Ta
gr. 8v0. 168 Bl.
met den geest van den waardigen EWALD bekend ' i s ,
Dievoelt
reeds vooraf, wat bij van opftellen te wachten
heeft, door dezen, opzettelijk voor zijne leerlingen, ver
vaardigd , opdat hun de Godsdienst dierbaar en gewigtig
M j v e j en met welk eenen hartelijken drang iedere godsdienftige herinnering door hem wordt aangebonden. Zijne eigene
leerlingen had de Schrijver op het o o g , en daardoor is zijn
boek zoo vol g e v o e l , dat iederen Lezer uitlokt en roert.
T e regt zegt hij: Wanneer men voor velen.iets treffends wil
fekrijven,
dan moet men eenigen in het oog hebben, die men
kent, die men bemint, en van welke men weet, dat zij naar
onze woorden horen, dat die iets bij hen gelden. Intusfchen is
de inhoud zoo algemeen, dat die allen geldt, en aan iederen
Christenbelijder durven wij dit klein gefclirift, als een bij
•uitnemendheid ffichtelijk en nuttig handboek, aanprijzen. On
derwijs in den Godsdienst is het niet; maar het ftemt het
liart tot godsdienftig g e v o e l , in EWALD's geest, wiens Gods
dienst zoo geheel voor het hart, en tevens zoo geheelenal
praktisch is. Het werkje bevat opwekkingen of overdenkin
gen , voor den morgen en avond, op zondag en iederen dag
der w e e k , voor verfehillende jaargetijden, bil de Christelijke
feesten, het doen van belijdenis, het H.Avondmaal, andere
plegtige gelegenheden , in zieke en gezonde dagen, enz.
enz. en hier en daar een eenvoudig maar aandoenlijk lied.
Wij achten de zoodanigen onzer jonge lieden gelukkig, die
deze opftellen met graagte lezen en herlezen, en al wederem
herlezen met nieuw genoegen; bij dezen valt het zaad in
eenen goeden akker en draagt overvloedige vruchten. Ieder
Leeraar prijze het daarom zijne jonge Lidmaten aan, en ieder
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o u d e r , wien het blijvend Christelijk gevoel van zijne Kinde
ren dierbaar i s , geve het hun in handen, Eene proeve van
BWALD'S fchrijfwijze is niet meer noodig voor ons godsdien
ftig publiek;des Schrijvers bedoeling met deze opfteilen wil
len wij met zijne eigene woorden afichrijven:
„ Aan ulieden ailen wordt dit Boekje opgedragen , die
langs den w e g van het Christendom eerst goed en vervolgens
zalig wilt worden. Het is beftemd dat uwe Ouders het voor
ulieden koopen, zoodra gij in het Christendom onderwezen
wordt door uwe Predikanten, en voorbereid wordt tot het
Lidmaatfchap. Leest in hetzelve alle morgens en alle avonden
eene Overdenking, welke die dag met zich brengt, of wel
ke gij in den Inhoud opzoekt. Er zal niet ligt een geval of
gelegenheid plaats hebben , bij welke gij iets ftichtelijks
wenscht te lezen , waarover gij hier niet iets vinden zult.
Het zal u bijzonder dienftig zijn bij het aannemen en bij het
gebruik van het H. Avondmaal; en het meeste in hetzelve
door uw geheele leven. Als gij het eens hebt, zoo laat geen
dag voorbijgaan , op welken gij er niet iets in leest. Dt*
goede gezindheid heeft haar dagelijksch voedfel noodig, z o o
goed. als het ligchaam. Eerst dan, wanneer gij dit een jaar
gedaan hebt, zult gij ondervinden, wat de leer van liet Chris
tendom geeft en werkt; hetwelk gij zeker door elk Christe
lijk godsdienftig en ftichtelijk b o e k , maar allerbest door den
Bijbel zelven ondervinden kunt."
Wij bidden over deze eenvoudige, maar treffende, opftei
len Gods overvloedigen z e g e n ; wetende met den waardigen
Schrijver , dat het beste niets werkt zonder Hem , en dat het onbeduidendfle woord alles werkt door Hem; en dat, in den allereigenlijkflen zin, dan Zijnen zegen alles gelegen is.

Handleiding tot een goed gezellig leven. De Hollar.dfcht jeugd
van beide Kunne aangeboden. Naar V Fransch. Te Ley den
bij D . du Mortier en Zoon. In 8vo. 143 Bl.
t

Jk weet zeer wel, zegt de Vertaler, dat er andere Franfche
werken zijn over dit onderwerp, veel fchooner, uitvoeriger.,
ja, waarvan dit zelfs een uittrek fel is; maar is dit, als klei
ner en beknopter, daarom te verachten? Hoe men deze vraag
ook beantwoorde , zekerlijk bevat dit boekje zeer goede
lesfen; maar er wordt over zoo veel en zoo velerlei in ge
handeld , dat wij vreezen of men uit al dat oppervlakkige wel
veel leeren zal. Wilden wij de opfchriften der onderfcheidene kleinere afdeelingen opgeven, onze Lezer zou inde
daad verwonderd zijn, hoe men zoo veel in zoo weinige
bladzijden, en dat dan nog met eene niet zeer kleine let
ter,
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t e r , leveren kon. D e vijf Hoofdafdelingen laten het feed*
eenigzins gisfen. De Inleiding (die ook de ifte Afdeeling
wezen zal) handelt over welvoegelijkheid o f beleefdheid in
het gemeen; de 2de bevat algemeene en bijzondere denk
beelden over de welvoegelijkheid; de 3de handelt van de
welvoegelijkheid bijzonder eigen aan de kunne; de 4de geeft
voorfchriften van welvoegelijkheid; en de 5 d e , eindelijk,
©ver de welvoegelijkheid in den Godsdienst.
Het fchijnt,dat deze vertaling door eenen jongeling onder
nomen w e r d , t o t uitfpanning en eigene oefening; dit is prijsfelijk: zij wordt nu aan het licht gebragt op raad van eenen
vriend; dan, daar het Fransen onder ons zoo algemeen gele
zen w o r d t , en dit werkje, in ons o o g , geene bijzondere
onderfcheiding verdient , had deze vriend , meenen w i j ,
zijnen raad welvoegelijk kunnen terug houden.

Engehch Leesboek voor Eerstbeginnenden,
benevens een Woordez.
boekje, ter verklaringe van alle daarin voorkomende IVoor*
den. Uit het Hoogduitsch van Dr. FRIEDRICH GE DIKE , Befluurder
van het Gymnafium te Berlijn.
Te Zutphen,
bij
H . C . A . Thieme. 1809. In kl. Svo.

De naam van

den Heer GEDIKE i s , in het vak van taal-on»
derwijs, zoo algemeen "met roem bekend, dat 'zijne w e r .
ken, die tot ons Holland overkomen, geene meerdere aan
prijzing behoeven. Zij bevelen doorgaans zichzelven ge
noegzaam , door den belangrijken inhoud. Ook ditzelfde ij
het geval met dit aangekondigde Leesboek. Hetzelve is
eenvoudig, bevattelijk, verfcheiden, aangenaam en nuttig.
Waar het alhier voornamelijk op aankomt, is de naauwkeuligheid van druk en fpelling, en deze moeten wij in het
algemeen,-vooral in het bijgevoegde Woordenboekje, zeer
roemen. Slechts enkele fouten zijn ons voorgekomen; z o o
als bl. 257 to fuckle,
zingen,
hetgeen moet zijn zogen; beroemjle voor beroemdfie; fubjeHi S. de onderdaan, 2. het voorwerp, waarover men fpreekt of fchrijft, het fujet, de mate
rie. Waartoe deze bastaardwoorden fujet en materie? Ook
moest het zijn : 2. het voorwerp o f onderwerp , waarover
gehandeld wordt; en dit was genoeg. Doch foortgelijke

kleine fouten zullen, bij eenen herdruk, iigtelijk verbeterd
worden.
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LETTER-OEFENINGEN.
Godsdienftig
GËORG

Handboek voor lijdende. Christenen , door
Predikant en Hoogleeraar te Zurich,
Uit het IToogduitsch vertaald.
Te Amfter-

GESZNER,

ïfte Stak.

dam, bij J. Tiel. 1809. In gr. 8yo. 199 Bl.
't X Veelvuldig lijden, 't welk onder liet gehengen der
V Goddelijke Voorzienigheid op Aarde plaats heeft,
heeft van alle Eeuwen de opmerking der Wijzen en Vromen bepaald, aanleiding gegeven tot het onderzoek aangaande de bedoeling van den Rampfpoed der Godvreezenden , en ftoffe opgeleverd tot eene menigte Schriften ,
bepaaldelijk ingerigt om Ongelukkigeii te troosten, 't Is
waar, men zou kunnen aanmerken, dat deze Schriften
niet altijd komen in handen der genen, voor welke dezelve
eigenlijk ontworpen wierden; dat een groot aantal Lijders niet in de gelegenheid i s , öm zich die Boeken eigen
te maken, of de vereischten bezit, om zich van dezelven
gepastelijk te bedienen. Van hier dat zekerlijk de gemoedelijke waarneming der herderlijke bediening, aan't Christelijk Leeraarambt verknocht , de voorrang is toe te
kennen, en het te wenfchen ware, dat vete Predikanten
fcich meer onledig hielden met dit allernuttigst gedeelte
van hun eerwaardig beroep. Desniettegenftaande is de
vermenigvuldiging van Troostfchriften, ten behoeve vari
godvreezende Lijders, geenszins te .wraken, alzoo wel
ingerigte Schriften van dien aard allezins gefchikt zijn om
heilzame waarheden in omloop te brengen, het lezen der*
zelven in dagen van gezondheid en welvaart {trekken
kan om zich Voor den Rampfpoed. te bereiden, en ook tót;
een leiddraad kan dienen voor dezulken, die in het geval zijn om met Zieken of andere Lijders te moeten verkeeren.
Onder de menigte fchriften van dezen aard verdient daj
van den Hoogeerw. GESZNER eene bijzondere aanprij*
zing.
— De Schrijver, wien het lijden zijner Natuurge*
L E T T . 1810. N O . 8.
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nooten fteeds ter harte ging, en die ambtshalve met vele
Rambfpoedigen van nabij bekend werd, ontwierp, zonder voornemen om een Handboek voor lijdende Christenen te fchrijven, enkele kleine ftukjes, welke hij deze en
gene Zieken, derzelver habeftaanden, ,huisgenooten en
oppasiers ter hand ftelde. 't Heilrijk uitwerkfel dezer
proeven deed hem ten laatfte befluiten , dezelven in
eene gevoegelijke orde te rangfchikken en der wereld
mede te deelen. Zijn Werk is verdeeld in vier Afdeelingen, -waarvan de eerfte in het Stukje voorhanden vervat is. Dezelve vervat Mengelftukken, voor verfehillende omftandigheden berekend. In de tweede zal men
vinden Verhalen wegens Christelijke Lijders , volgens
de eigene opmerking van den Schrijver.
In de derd e , eene kleine verzameling van Gebeden; in de vierde , kleine opftellen bij het Ziekbedde , bij het fterven en begraven. Dit verdere heeft men te verwachten
in nog twee Stukjes, elk iets kleiner dan dat, 't welk
wij aankondigen. — Uit het gemelde zal men kunnen
opmaken, dat het Werk,hoewel ten opfchrifte hebbende,
Handboek voor lijdende Christenen, echter meer bepaaldelijk voor ligchamelijk Zieken gefchreven werd, welke
zekerlijk een groot aantal onder de Lijders uitmaken,
hoewel de algemeene benaming ook aan anderfoortige
Rampfpoêdigen denken doet. — Dit Stukje, dan, vervat
opftellen van onderfcheiden inhoud, deels in proza, deels
in poëzij; meestal zeer kort en gepast om door Zieken
gelezen of aan dezelven voorgelezen te worden.
De
denkwijze , daarin heerfchende , is echt Evangelisch,
vreemd van het fyftematieke zoo wel als van het dweepaebtige. Wij althans hebben het Boekske met genoegen
gelezen, en kunnen onze goedkeuring niet weigeren aart
de denkbeelden, daarin voorkomende, wegens de oorza*
k e n , de bedoelingen en de nuttigheden van ligchamelijke
ellende. Zoo, bij voorb., wil de Schrijver de krankheid
in 't gemeen hebben aangemerkt als bijzonder dienftig tot
opwekking van godsdienftig gevoel;
voor zoo verre zij
het natuurlijk gevolg is van onmatigheid, enz. als eene
eigenlijke ftraf, hoewel met het weldadig oogmerk van
verbetering; doch voor Godvreezenden als eene heilzame
beproeving.
Sterk dringt hij ook aan op de pligtmatige
bezorging der tijdelijke aangelegenheden , zoo in dagen van gezondheid, als bij het vooruitzigt van den
naderenden dood. Maar hoe zeer wij over het geheel
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de denkbeelden , in dit Werkje voorgefteld en ontwik*
keld, goedkeuren, kunnen wij niet nalaten, maar'achten
ons in gemoede verpligt, aan te merken, dat'wij het
vooi'ftel W e g e n s 'ingeving en verzoeking des Satans, zonder nadere bepaling, zeer gevaarlijk achten. Eenmaal
hebben w i j die uitdrukking bij den Schrijver gevonden
in e e n f u i k j e , getiteld: een woord over de verzoeking tot
Zelfs/noord, doch meermalen in een Bijvoegfel van den
Vertaler t o t dat fuikje, welk Bijvoegfel ook om andere
redenen wel had m o g e n achterblijven.
"Wij verkiezen
n i e t , ons te dezer plaatfe over het zoo zeer betwist leerftuk wegens het beftaan en de werkingen des Duivels
uit te laren. Maar te beweren , dat dit booze Wezen
onmiddellijken invloed op de gemoederen der Menfehen
zou oefenen, althans dat zulks nu nog plaats zoude hebben, komt ons geheel onfehriftmatig voor. Doch zoodanig
yooritel is niet alleen valsch, en ftrijdig met de gezonde
woorden van onzen Heer Jezus Christus, die uitdrukkelijk geleerd h e e f t , dat uit VMenfchen hart opwellen b o b ge bedenkingen, doodflagen, enz.; maar tévens ten uiterfte verderfelijk, als ftrekkende ter aankwecking van een allerfchadelijkst Bijgeloof, 't welk de Menfehen lusteloos
maakt in pligtsbetrachting, en het Geweten wegens dadelijk misdrijf verhardt.
Stijl en Taal is doorgaans g o e d ,
enkele Germanismen uitgezonderd, bij v. verweftng voor
verrotting , en door lijden volmaakt bewezen, voor door
lijden tot de volmaaktheid gebragten , enz. De Dicht-

stukjes , fchoon niet uitmuntende, laten zich echter wel
lezen.

Jtewf Christus,
de Heiland der Wereld, ons alles.
Een
ftichtelijk
Huisboek
voor den Christelijken
Burger
m
Landman.
Door c . G . F R O H B E R G E R , Predikant te
Rem; ers dof f.
Ijle Stuk.
Uit het Hoogduitsch
vertaald,
door een Hervormd Leer aar.
Te Amfterdam,
bij J. ï i e l .
J809. In gr. 8vo. 1 5 1 Bl.
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n dit Boekje worden 's Heilands verdienden als Leeraar, als Voorbeeld en als Verlosfer, duidelijk en tref;
fend voorgefteld. Onder de véle Werkjes, gefchikt ter
bevordering vati Godsdienftige kennis en deugd, is het
een der besten.
Bijbelsch regtzinnig , vindt men \ti
Y a
het-
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hetzelve niets van de bepalingen der twistende Godg&«
leerdheid: weshalve het door Christenen van onderfcheiden Gezindheden met vrucht kan gebruikt worden, en
bij gemoedelijke Belijders gewisfelijk ftrekken zal tot verlevendiging van godvruchtige gemoedsbewegingen.
De
voordragt is populair, naar de vatbaarheid van eenvou<digen, doch niet plat of onbehagelijk voor meer geoefenden.. Alleenlijk hadden wij den titel eenigzins anders gewenscht.^ De uitdrukking , Jezus Christus ons
alles, zal misfchien bij fommigen een dweepachtig voorftel doen vermoeden; doch de inhoud wederfpreektzulks:
het Werkje ademt niet anders dan redelijke Godsvrucht,
en de hoofdbedoeling is klaarblijkelijk de bevordering van
Evangelifche Pligtsbetrachting. Desniettegenitaande zouden Wij liever op den titel gelezen hebben: De verdienfien

van Jezus

Christus

als den Heiland

der

Wereld.

Want hoewel wij Jezus Christus met volle overtuiging
eerbiedigen als eene oorzaak der eeuwige zaligheid voor al-

len, die Hem gehoorzamen, zijn wij echter niet minder
overtuigd , dat , volgens de Leere d e s Nieuwen Verhonds , het heil, den Menschdomme door zijne tusfchenkomfte geworden, moet worden toegekend aan de voorafgaande ontferming van God den Vader, die de wereld zoo
lief had , dat Hij zijnen eeniggeborenen Zoon zond en
overgaf; Joan. Ill: 1 6 ; 2 Kor. V: 1 8 . Zoo d a t , naar
ons 'inzien, de flelling dus zou moeten luiden : de Genade van God in Christus — ons alles. — De Vertaler

heeft, in eenige weinige Aanteekeningen, een oordeelkundig gebruik gemaakt van de Aanteekeningen van MIc H A ë u s
bij deszelfs Bijbelvertaling , gelijk ook van
de Werken van j . j . H E S S , HINLÓPEN en andere Godgeleerden.

Redevoeringen en Overdenkingen, naar de behoefte van onzen tijd, voor Vaderlandfche Huisgezinnen.
Het Hoogduitsch vrij gevolgd , door v. KOUMANS BROUWER ,
Predikant te Peperga en Blesdijke.
Te Leeuwarden, bij

J. W . Brouwer. 1809.

In gr. Svo. 218 Bl.
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e Eerw. KOUMANS BROUWER , die ons onlangs een
nuttig boek in handen gaf, behelzende eene vertaling van negen Leerredenen van den Hoogleeraar R O S È N Mül-
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Ï4ULLER, onder den titel van Befchouwing van eenige voor
Godsdienst en Zedelijkheid merkwaardige gebeurtenisfen der

achttiende eeuw, nam reeds bij die gelegenheid op zich,
om twee der toen voorbijgegane naderhand, op een vrijen
trant bearbeid, aan zijne landgenooten mede te deelen,
onder den titel van: Bijdragen ter bevordering van het
huisfelijk geluk. Thans levert hij ze alle drie, met deze
Verandering, dat alleen één derzelven, de vijfde namelijk,
naar de letter vertaald en ganfchelijk van ROSENMULLËR;
i s , flechts eenige onderaan geplaatfte aanmerkingen uitgezonderd ; terwijl bij de overigen, de eerfte en vierde ,
meer vrijheid is genomen, door invoeging van 't geen de
Vertaler niet ongepast oordeelde. Hierbij zijn nog twee
anderen gevoegd, wat den vorm en de woordelijke iukleeding aanbelangt , door den Heer K . BROUWER zeiven
grootendeels vervaardigd ; terwijl de bouwftof uit het
Neues Magazin fur Predigervan
w. A . T E L L E R is overgenomen. Voorts nog, onder den naam van Overdenkingen, eenige uit c . c . S T U R M ontleende en vrij nagevolgde (tukjes, allen, even als de Redevoeringen, zijns oordeels,
zeer gefchikt ter bevordering van huisfelijk geluk, voor welken te voren door hem bepaalden titel hij nu evenwel liever den aan het hoofd dezes artikels medegedeelden heeft verkozen , nadat de Predikant van Dronrijp, w . G . REDDINGIUS , ook met den eerstgenoemden titel, eenige ftukjes
Uit S T U R M had in 't licht gegeven. Met dit werkje Redevoeringen en Overdenkingen te noemen , naar de behoefte van onzen tijd, fchijnt de Uitgever de meerdere gepastheid van zoodanige aanwijzingen, als dezelve bevatten , voor onze tijden bedoeld te hebben, omdat velen,
door algemeene rampen en onheilen ter nedergedrukt ,
'zoodanige opbeuring en teregtwjjzing vooral thans bij uitnemendheid noodig hebben.
De eerfte en vierde Redevoering handelen over hetgene ,
waarop een Christen te denken, ën waarmede hij zich
onledig te houden hebbe, om zijn huisfelijk lijden te verligten j de tweede, over den invloed,van ware godsdienftig»
heid, ter bevordering van het huisfelijk geluk; de derde,
over het treurige en nadeelige van twisten onder huisgenooten en naastbeftaanden,benevens de middelen, om die
Voor te komen of uit den weg te ruimen; de vijfde, in
hoe verre Christelijke hoofden des huisgezins ter Verbeter i n g der dienstboden het hunne kunnen. en moeten toebrengen. De onderwerpen der Overdenkingen zijn: Gods
Y 3
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heftuur is werkzaam omtrent de afwisfeling van geluk en
tegenfpoed der huisgezinnen. Gods heerlijkheid openbaart
zich niet zelden in dejiuisgezinuen der (Christenen. Elk
hoofd des huisgezins zoo wel, als elke dienstbode, kan
zich,in die onderlinge betrekking, niet;, genoeg deze waar*
heid erinneren: ik ben ook een mensch. Waarmede kan een
Christen zich wapenen tegen, en zijne ziel vertroosten
bij de fmart, welke het verfterven van godvruchtige huisgenooten veroorzaakt? De Kerkhervorming der zestiende
eeuw heeft een gezegenden invloed op het huisfelijk geluk
gehad.- Gods handelwijze in de huishouding der- natuur ,
een leerbeeld voor Christelijke huisvaders en huismoe
ders.
Wij twijfelen geenszins,, of de Redevoeringen en Over
denkingen beiden zullen met, genoegen, wij vertrouwen
ook met n u t , in godsdienftige Huisgezinnen gelezen wor
den. Hier en daar zijn gepaste aanmerkingen tot ophel
dering en uitbreiding van 't gefielde , ook verfcheidene
letterkundige aanteekeningen » door den Vertaler bijge
voegd, alle bewijzen van de belezenheid, meer dan dagelh'kfche kennis en juist, oordeel van denzelven. 't Wa
re te wenfchen, dat alle Leeraars van den Godsdienst
den-hun. overfchietenden tijd van hunne ambtsbezigheden,
zoo in de (leden, als op 't land, zoo ijverig en nuttig
befleedden, en dan ook zulke gezonde en heldere begrip
pen , als Jneu hier allerwegen aantreft , aan den dag
legden,

Verhandeling over het nut, hetwelk de reeds aangewende,
pogingen,
ter voortplanting van het
ware'Christendom,
onder onbefchaafde Volken, te wege gebragt hebben.
Te

Dordrecht,
127 Bl.

H

bijA.

Blusfé en Zoon. 1809, In gr. 8vo.

oezeer de Schrijver dezer Verhandelinge ver
klaart , dat dezelve geenszins als eene wederleg
ging van het bekroond gefchrift des Heeren HAAFNER
door hem is ingerigt , zoo erkent hij echter dat hem
dat gefchrift bekend w a s , en hij bij dit zijn opftel daar
gedurig het oog op had; en dit wordt den Lezer ook
duidelijk, want niet alleen het Aanhangfel, maar geheel
de Verhandeling draagt daar blijken van. En alhoewel
vvy

V E R H A N D E L I N G OVER. DE Z E N D E L I N G S C H A P .

31O

wij in het hoofdgefchil geen partij in dit ons Maandwerk
kiezen , zoo moeten wij toch aanmerken, dat niet alleen
den vrienden van 't Zendelingswerk deze poging aangenaam wezen moet, maar ook de voorftanders van des
Heeren HAAFNER'S werk hier meer dan eene redenering
aantreffen, meer dan eene gefchiedkundige daadzaak zullen opmerken, die indedaad de aandacht en overweging
verdient van iederen vriend van waarheid. Het aanhangfel; 't welk flechts weinige bladzijden bevat, moet ten
betooge dienen van des Schrijvers vroeger gezegde, dat
eene opzettelijke wederlegging van het bekroond gefchrift
gemakkelijk, maar tevens zoo onaangenaam als nutteloos
zou;zijn: gemakkelijk, omdat HAAFNER de zaak nagenoeg
geheel alleen van voren beredeneert,, daar de gefchiedenis
vooral, beilisfan.moest, en , in zoo ver hij daadzaken aanvoert , flechts uit weinige bronnen heeft geput, en daarin
nóg:;niet handelde ter goeder trouw; hetwelk aan te wijzen niet veel kunde in de Kerkelijke gefchiedenis zon
vereifchen, maar hoogst vervelend is. Nutteloos, omdat
HAAFNER en die 't met hem eens zijn zich niet laten
overtuigen , daar zij vooronderftellen dat het Evangelie
krachteloos is tegen zoodanige hindernisfen, als men erkennen moet dat hetzelve ontmoeten zal, en daarenboven
de waarheid en het belang van den Christelijken Godsdienst ter vervulling der algemeene menfchelijke behoeften
door han niet wordt erkend: welke aanmerkingen wij ia
derzelver waarde laten; erkennende intusfchen, dat voor
hun , die juist uit tegenovergeftelde beginfelen het Zendelingswerk voorftaan, eene opzettelijke wederlegging van
H A A F N E R onnoodig is, al ware liet ook dat zijne gefchiedkundige bewijzen vrij meer afdeden, dan de Schrijver dezer VerhandeHnge aan dezelve toekent.
Dit Stukje zelve bevalt onder 't lezen, vooral omdat het vr'rj
eenvoudig en duidelijk i s , en men den Schrijver alzoo gemakkelijk volgen kan. Gefchiedkundig tracht hij aan te wijzen : de pogingen, die aangewend worden tot het bewuste
doel, zijn zoodanig, dat men er de gewenschte vrucht van
wachten kan. Hij bepaalt zich (en ons dunkt met goed
regt) tot hetgeen Proteftanten gedaan hebben, en nog
werkelijk doen ; bepaalt het nut, dat men beoogt, en
wijst de bronnen aan, waaruit men het antwoord kan opmaken , en alzoo befluiten , wat men van dezelfde of
foortgelijke pogingen voor het vervolg mag hopen. Hetgeen deze Verhandeling bewijzen moet, is ï ) dat e r , in
Y 4
even-
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evenredigheid van den hefteden tijd en aangewende pogin
gen, een genoegzaam aantal Heidenen voor het Christen
dom gewonnen zijn; a) dat het godvruchtig karakter der
Zendelingen en de echtheid des Christendoms bij de be
keerden door hun uit de Heidenen blijkbaar is. Die met de
fchriften der Zendelingsgenootfchappen, en die der Evangelifche Broedergemeente bekend i s , zal vooraf reeds ge
noegzaam gisfen , welke daadzaken hier herinnerd wor
d e n , en zijne ^ f i n g bewaarheid vinden-. En daar men
hier het voorname bijeen vindt, zoo wordt de vriend des*
Zendelingswerks aangemoedigd; en ieder voorftander van
het Christendom, al kan hij in alles niet inftemmen, zal
zich toch verblijden, dat voor 't minst hier en daar eenig
goeds werd uitgewerkt, en alzoo niet alle moeite en kos
ten verloren was; terwijl hij menigen ijverigen arbeider
zijne hoogachting niet zal weigeren.
Meer zeggen wij van dit gefchrift niet, dat buiten twij
fel zijn eigen publiek vinden zal.

Verhandelingen,
uitgegeven door T E Y L E R ' S Tweede Genoot
fchap. XVIde Stuk; bevattende twee Redevoeringen,
ge
daan door A . VAN DEN ENDE en G. BAKKER, en een
Gefchiedkundig Onderzoek over den uitflag der gemaakte
toepasfingen van Bovennatuurkundige
Grondbeginfeh op
de Natuurkunde.
Te Haarlem, bij j . J . Beets. 1809. / »
gr. 4/0. 256 Bl.

M

et welverdienden lof hebben wij, ten tijde der af
zonderlijke uitgaven, gewaagd van de Redevoerin
gen der Heeren VAN DEN E N D E en B A K K E R , en behoeven
derhalve van deze Stukken dier beide Leden des Tweeden
Genootfchaps van T E Y L E R ' S Stichting niet te gewagen (*).
Voegelijk heeft men het gekeurd, dezelve plaats te geven
onder de Verhandelingen diens Genootfchaps, en daarvan
een Deel te vormen met de uitgave eener niet bekroonde
;

Verhandelinge.

Van deze Verhandeling, derzelver herkomst, lot, in
houd en waarde, valt ons te gewagen. Reeds ten jare
1803 fchreef meergemelde Genootfchap de Vraag uit:
Blijkt

(*) Zie mzzVaderl, Lttteroeff. votr 1805. bl, 114. en 1809»
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Blijkt het uit de Gefchiedenis der Natuurkunde,
dat het
aanwenden van zoogenaamde Bovennatuurkundige
Grondbe
ginfelen ooit iets toegebragt hebbe ter uitbreiding van deze
Wetenfehap ? — of leert zij daarentegen, dat er in de Na*
tuurkunde geene vorderingen gemaakt zijn, dan door Waar
nemingen , Proefondervindingen
, daaruit afgeleide wettige
gevolgtrekkingen , en daar op gegronde wiskundige bereke
ningen en betoogen? — en welke lesfen geeft de Gefchiedenis
der Natuurkunde,
in dit opzigt, aan de genen, die trach
ten , ter uitbreiding van deze Wetenfehap,
met de meeste
vrucht werkzaam te zijn ?

Geheel onvoldoende keurde men de drie in 't Hoogduitsch gefchrevene ingezondene Antwoorden, en hing de
Vraag in 't jaar 1805 andermaal o p , in hope van,een ge
lukkiger (lagen. . Onder de toen ingezondene Beantwoor
dingen was de ééiiige verdienftelijke een Stuk, onder de
zinfpreuk: Qui tractaverunt fcientias,
aut Empirici,
aut
Dogmatici fuerunt. Empirici, formic te more, conger unt tan

tum et utuntur; doch oordeelde m e n , dat dezelve als
Antwoord op de Vrage niet kon bekroond worden, dan
echter verdiende grootendeels door den druk gemeen ge
maakt te worden ; en noodigde men den Schrijver u i t ,
zich bekend te maken, indien hij verlangde dat zijn Naam
voor het Stuk verfchene. Als Schrijver daarvan heeft
zich ontdekt JACOB NIEUWENHUIS , Leeraar der Lutherfche Gemeente te

Utrecht.

Ingevolge hiervan verfchijnt dit onbekroonde Stuk onder
de Verhandelingen des Tweeden Genootfchaps. Het komt
ons voor, dat, fchoon het befluit ter grootendeels door
den druk gemeenmaking ftrekte, dezelve geheel verfchijnt;
doch geen Voorberigt des Genootfchaps, of Aanteekening
vermeldt ons deswege iets. Men zou zulks echter ver
wacht hebben.
Het beloop dezer Verhandelinge i s , dat de Opfteller,
na eene korte Inleiding over den. aard en de toepasfing van
Bovennatuurkundige Grondbeginfelen op de Wetenfchappen in 't algemeen en de Natuurkunde in 't bijzonder,
zich den zin en de beteekenis der Prijsvrage aldus voorftelt; „ Blijkt het uit de gefchiedenis der Natuurkunde,
dat eene wijsgeerige afzondering en befchouwing det
„ Bovennatuurkundige grondbeginfels, die in de Natuur„ kunde voorkomen, en de pogingen van fommigen, om
„ uit zoodanige grondbeginfelen te redeneren , en zoo
, mogelijk een Natuurkundig (telfel op te bouwen, ooit
Y 5
» te»
y

y
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„ iets hebben toegebragt ter uitbreiding van deze weten»
„ fchap; of leert zij daarentegen" enz.
Dit verftand des Vraagftuks leidt den Beantwoorder, in
de eerfte plaats, tot een Gefchiedkundig Onderzoek over
den uitflag der gemaakte toepasfingen van Bovennatuur
kundige grondbeginfels op de Natuurkunde; en behelst
het Eerfte Hoofdftuk een oordeelkundig overzigt van de
voornaamfte Natuurkundige befpiegelingen der Wijsgeeren, tot op de Herftelling der Wetenfehappen.
Hier komt ons voor, de ftaat der wijsgeerige Natuur
kunde in de lonifche School, — de oorfprong en ontwik
keling van het Atomistisch

ftelfel, — het Pythagorisch Ge-

tallen-ftelfel, —- de fcheiding der Rationale en Emfirifche
Natuurbefchouwing in de Eleatifche School,— invloed
der Platonifche

en Peripatetifche

Wijsgeerte op de Na

tuurkunde.
Alles, wat de ftelfels dier oude Wijsgeerte betreft,
weet ieder dat elders breedfprakiger en met opzet behan
deld i s ; de Schrijver fchijnt zelf gevoeld te hebben, dat
hu' lang bij de opgave der Griekfche Natuurkunde vertoef
de , en zeker heeft hij veel aangevoerd, 't geen eigenlijk
niet tot beantwoording der Vrage behoorde, of althans
veel korter zou hebben kunnen gezegd worden. Hier en
daar is ons voorgekomen, dat' de Schrijver aan de oude
Wijsgeeren wel eens te veel de taal van eenigen onzer
hedendaagfche leent.
Geene aaneengefchakelde gefchiedenis der wijsgeerige
Natuurkunde fchrijvende, maar alleen de hoofdftelfels van
dezelve opgevende, om daaruit den invloed der Bovenna
tuurkundige grondbeginfels op de vorderingen der Natuur
kunde te doen kennen, gaat hij de bijzondere gevoelens der
Wijsgeeren, van A R I S T O T E L E S af tot op de herftelling der
Wetenfehappen, met ftilzwijgen voorbij , omdat de tusfchenliggende tijdvakken, zoo wel in het Oosten als Wes
ten , hem geene bijzonderheden voor de Natuurkunde op
leverden. — Eenige kleine wenken behelzen alles, wat de
Verhandelaar des opgeeft.
Hiermede treedt NIEUWENHUIS tot een oordeelkundig
overzigt van de wijsgeerige Natuurkunde , federt de her
ftelling der Wetenfehappen, tot op den tegenwoordigen
tijd ; dit maakt het Tweede Hoofdftuk der Verhandelinge
u i t , en behelst den ftaat der wijsgeerige Natuurkunde,
van de Herftellers der Wetenfehappen tot op D E S C A R 
TES

— Van D E S C A R T E S tOt Op L E I B N I T Z — Vail L E I B N I T Z

tot
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tot op K A N T , — invloed der Kantiaanfche Wijsgeerte op
de Natuurkunde , en fchets der latere Scheltlngiaanfche
befpiegelingen over de Natuurkunde. —- Veel uitweidens treffen wij in dit gedeelte aan; veel, waarop bondige aanmerkingen zouden te maken vallen. —- Zonder zich
aan het gezag van eenen naam te binden , of zich te bekommeren om de menigte van zoo vele aanzienlijke vrienden en vijanden der Critifche Wijsgeerte, beweert h i j ,
dat K A N T op den Critifchen weg- de onzekerheid heeft
uit den weg geruimd, waarin men ten aanzien der toepasfing van de Bovennatuurkunde op de Natuurkunde
verkeerde, en de juiste grenspalen aangewezen, binnen
welke die toepaslïng beperkt moet worden; dat hij verder
het bloot wijsgeerig gedeelte , dat ten grondflage der
Natuurkunde ligt of gelegd moet worden , van dezelve
afgezonderd, tot het vak der Wijsgeerte overgebragt, en;
tot een geregeld ftelfel verheven heeft. „ K A N T toont,"
(dat wij dit gedeelte woordelijk affehrijven, als iets, tot
de groote hoofdzaak in dezen behoorende) „ dat de befpiegelende redebegrippen ter uitbreiding onzer kennis niet
volftrekt onvruchtbaar zijn* Zij bewerken veel meer den
voortgang der empirifche onderzoeking tot hooger gronden en voorwaarden, zoo verre dezelve Hechts gedreven kan worden: en zulk een voortgang i s , voor
de grootst mogelijke eenheid en volledigheid der ervaringkennis , volftrekt noodzakelijk. De tranfcendentale, ,of
alle ervaring overftijgende redebegrippen van het heelal, uit
kracht van welke de rede zich tracht te verheffen tot eene
volftrekte voltooidheid der zamenftelling en deeling van
het ontftaan en de afhankelijkheid der verfchijnfelen, zijn
de aanleidende oorzaken, dat hetverftand op de ladder der
ervaring gedurig hooger ftijgt tot de rij der bepaalde verfchijnfelen , ja zoo hoog klimt, als derzelver fporten reiken:
dat het zelfs op de hoogfte fpprt , waar de ondervinding
ftaan blijft, geenen uiterften grenspaal erkent; omdat de
wereldkundige redebegrippen aan hetzelve eene eindelooze
opklimming tot het onvoorwaardelijke voorhouden."
De Verhandelaar merkt ten aanzien van zijne aankleving van K A N T ' S ftelfel aan: „ Wanneer ik mij hier voor
het ftelfel van K A N T verklaar, vergete men niet, dat ik
alleen deszelfs eerften Critifchen grondflag en het daarop
gevestigd gebouw eener wijsgeerige Natuurkunde hier
befchouw en beoordeel. Of echter deszelfs ftichter, bij
de oprigting van het gebouw der wijsgeerige geloofs- en
«edeleere, in allen opzigte gelukkig geflaagd z i j , zonder
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uiet meermalen eenen cirkel in zijne bewijzen te ma
ken , is eene vraag, welker beantwoording hier niet te pas
komt."
Vreemd, doch niet onvernuftig , klinkt 's Schrijvers
overgang tot het laatfte gedeelte zijner Verhandelinge; wij
fchrijven den aanvang af.
Terwijl in ons Vaderland de
wijsgeerte van K A N T over het geheel nog weinig bekend
i s , ging men intusfehen, federt derzelver verfchijning, in
Quitschland zoo verre, dat men fpoedig allerlei fcheppende
vernuften op het tooneel zag treden , en uit dezelve ftelfels geboren worden , die zoo tranfcendentaal hoog wer
den opgetrokken, dat er fchier een bijzondere zin, althans
een Arendsoog vereischt worde,om de hooge vlugt dezer
ftieuwe Philofophen of Philofbphasters na te gaan en te
volgen tot in de zee des onbegrijpelijken, waarin z e , na
hunne vleugelen aan de zon der waarheid gezengd te heb
ben , met eenen ICARUS reddeloos omkomen.
Eenige
dier luchtreizigers plaatften ook de Natuurkunde in het
bovenzinnelijk fchuitje, waarin zij met hunnen tranfeendentalen luchtbol opftegen, zoo dat DEMOCRIET op dit
gezigt hartelijk zou gelagchen hebben , en zelfs de ernltigfte • onderzoeker der waarheid bij hetzelve naauwelijks
bedaard en koelbloedig_ kan blijven. Als onpartijdig gefchiedfehrijver zou ik intusfehen der waarheid en de verdienften van fommige dier uitmiddelpuntige genies te kort
doen, indien ik hunne welmeenende pogingen in een befpotteiijk daglicht voorftellen_, of ontkennen wilde, dat de
Natuurkunde, hoe verminkt en haveloos ook van deze
vaart terugkomende, op hare reize en het bezigtigen van
zoo vele vreemde gewesten , niet iets geleerd en veel
ondervonden zou hebben. Maar als wijsgeer en natuur
kundige kan ik van dezen koordedans niet gewagen, zon
der allen voor de gevaren van zulke luchtfprongen te
waarfchuwen."
Breed is NIEUWENHUIS in dit gedeelte over SCHELLING ;
genoeg, dat \vij, om er iets van te melden, dit weinige
affchrijven: „ Wat is de ftof anders dan de uitgedoofde
geest? In haar is alle dupliciteit vernietigd. Haar ftaat is
een toeftand der volftrekte Identiteit en der rust. Bij
den overgang uit de gelijkfoortigheid in de dupliciteit
fchemert reeds eene wereld ; met de wederherftelling van
dezelve gaat de wereld zelve op; en wat is deze wereld
anders dan de zigtbare geest ? " Gaarne willen wij, dit
alles van S C H E L L I N G gelezen hebbende, onderfchrijven,
„ dat hij een uitmiddelpuntig genie i s , dat aich verheffen
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wil tot het ftandpunt eener volflrekte
redebefchouwing,
onafhankelijk van alle menfchelijke of bepaalde voorwaar
den van eindige denkende wezens."
Wat de beantwoording der Vrage, na dit doorwandelen
van het uitgeftrekte veld der Gefchiedenisfe , betreft,
deze is kort, en in de volgende woorden begrepen:
„ De onpartijdige waarheidzoeker zal op de Vraag moe
ten antwoorden:
„ i ) De wijsgeerige, d. i. uit mogelijke begrippen en
grondstellingen van voren afgeleide Natuurbefchouwing
heeft, blijkens de gefchiedenis, alleen uit zichzelve, zon
der tusfchenkomst van waarnemingen, proefondervindingen en wiskundige befchouwingen, niet alleen nooit eeni
ge wezenlijke vorderingen in de Natuurkunde voortgebragt, maar zelfs de onmogelijkheid daarvan door veelvul
dige voorbeelden aangetoond, en door de critifche wijs
geerte bewezen.
„ 2) Maar ze heeft toch de aanleiding en geboorte ge
geven aan eene menigte van onderzoekingen , waarnemin
gen , proefnemingen en wiskundige bespiegelingen, die
den voortgang der Natuurkunde bevorderden, dwalingen
en verkeerde begrippen wegnamen, en ons nader bragten
aan de kennis der Natuur.
„ 3) Zij heeft, eindelijk, te allen tijde bewezen, dat
bij alle ervaring - kennis een wijsgeerig gedeelte ten grondflage ligt en noodzakelijk gelegd moet worden; dat het
onmogelijk zij, zoo wel uit dit wijsgeerig gedeelte alleen
de Natuur te leeren kennen,als zonder hetzelve eene we
tenfehap der Natuur te vestigen. De uitgeftrektbeid en
het gebruik van dit wijsgeerig gedeelte, voor de Natuur
kunde , heeft zij door de Kantiaanfche bespiegelingen aan
getoond en gewettigd , en door het krachtkundig ftelfel
der Critifche School den Natuuronderzoeker een rigtfnoer
en de mogelijke grenspalen van alle zijne navorfchingen,
van alle op waarnemingen, proefnemingen en wiskundige be
fchouwingen gevestigde redeneringen over de Natuur aan
gewezen. Terwijl de gefchiedenis bevestigt, dat alle po
gingen, om in te dringen in de keunis der grondkrachten,
vruchtelooze ondernemingen geweest zijn, en wij in de Na
tuurkunde onze taak als afgedaan moeten befchouwen,
zoo het ons gelukt alle natuurverfchijnfelen en werkende
krachten tot de beide grondkrachten te herleiden, welke
de wijsgeer in het bovennatuurkundig begrip van de mo
gelijke ruimte-vervulling der ftoffe moet aannemen."
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Volkomen Memmen wij met het oordeel der Directeuren
en Leden van T E Y L E R ' S Stichting i n , dat de Vraag niet
volledig en naar eisch in deze Verhandeling is beant
woord. — Er heerscht doorgaande eene ftroefheid en
Hoogduitschheid in den füjl, die onbehagelijk is., en ook
op verre na de gewenschte klaarheid niet overal bezit ;
waartoe het bezigen van min gebruikelijke woorden, of
die geen Ned^rduitsch zijn, gewis niet weinig bijdraagt.
Voorzeker ftoot de Lezer zich aan woorden als blendwerk,
aan het hlendend doek der zinnelijke waarneming , en
dergelijken.

Geest der Eeuw , of Gefchiedenis van den
Menfchelifken
Geest in DuitschJand,
op het einde der XVIlfde
Eeuw.
Naar het Hoogduitsch van E . BRANDES , geheime Kabi'
netsraad te Hanover. Te Amfterdam,
bij de Wed. J.

Dóll. 1 8 1 0 . In gr. Svo. 2.20 Bl.
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lke Eeuw heeft haar bijzonder karakter; de beginfelen
der menfehen worden gewijzigd door de heerfchende
meeningen, en veranderen, even als de indrukken , met
de wisfelingen, welke ongevoelig in zeden en gewoonten
plaats grijpen. Nu kenmerken onverdraagzaamheid en bij
geloof een tijdvak, dan laauwheid en onverfchilligheid; de
eene reeks van jaren ftaat geteekend door eigendunkelijke
verachting van oude gebruiken, losbandigheid in zeden
en grondbeginfelen is de fchandvlek eener andere eeuvve.
Aandachtig' te letten op de verfchijnfelen, welke zich in
de zedelijke wereld vertoonen; de gebeurtenisfen op te
zamelen, welke de denkwijze der menfehen wijzigen ; de
gevolgen te onderzoeken, welke daaruit voortvloeijen, en
de karaktertrekken van den geest des tijds hieruit op te
maken — is een werk, den denkenden Vriend der Menschheid overwaardig, en hoogst bevorderlijk voor derzelver
heil.
De Heer E . B R A N D E S , wijlen (*) geheime Kabinets
raad te Hanover, in zijn Vaderland door onderfcheidene
wijsgeerige fchriften met roem bekend, heeft in het voor
ons liggend werkje dit loffelijk doel trachten te bereiken.
„ In
(*) Hij overleed op d e n k e n van Bloeimaand dezes ja rs.
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„ In dit Tafereel," dus luidt het begin der Voorrede, „ van
„ de jongstafgeloopene 40 jaren, vindt men „ de'Vorften
„ en de Volken, de onderfcheidene ftanden der Maat„ , , fchappij, de gedragingen der Regering, Godsdienst,
„ „ Ongodsdienftigheid, Letterkunde, Wijsgeerte, Op„ „ voeding, levenswijze der groote wereld, met één
„ „ woord al wat tot den gang van den menfchelijken
„ ,, geest behoort," voor zoo verre dit alles in Duitsch„ land plaats had."
Vooraf gaat eene inleiding (§ 1—42) tot het werk zelf,
welke grondige aanmerkingen behelst over Duitschland in
't algemeen, over het onderling verband der kleine Sta
t e n , over de vermeerdering der Refidentien van bijkans
onafhankelijke Vorften, over de oplosfing van het Rijksverbond in de grootere Staten, over de gebreken van het
Rijk, en over den invloed, welken dit alles, zoo ten
goede als ten kwade, op het nationale karakter der Duitfchers had.
Het werk is verdeeld in drie tijdvakken, waarvan het
eerfte (§ 4 3 - 9 0 ) van den Zevenjarigen Oorlog tot 1 7 8 0 ,
het tweede (§ 9 1 - 1 9 8 ) van 1 7 8 0 — 1 7 9 0 , en het derde
( § 1 9 9 - 2 8 9 ) van 1790 - 1800 loopt.

In den Zevenjarigen Oorlog had zich eene groote maat
van krachten ontwikkeld, en hiermede ontwikkelden zich
tevens de bloefems der fchoone en wetenfchappelijke
Literatuur in het Protestantfche Duitschland; maar mid
den in het fchoon opkomende zaad lag echter het zaad
van het zich welhaast ontwikkelende onkruid verborgen,
hetwelk gedeeltelijk meer uit de opgewekte denkkracht
zelve fproot, gedeeltelijk uit de in gewigtige ftaatshandelingen aangenomen ftelfels ten voorfchijn kwam, zoo
wel in doen, als in nalaten; hetwelk te zamen onder drie
hoofdpunten gefteld kan worden. 1 ) De groote verande
ringen , die in religie en opvoedingszaken gemaakt wer
den. De vrijheid van drukpers, die zich in de Pruisfifche
Staten niet over het drukkend finantie - fystema, niet over
de karige behandeling der dienaars van het burgerlijk beftuur, noch over de tirannieke behandeling der foldaten,
noch over den gruwel der buitenlandfche werving durfde
uitbreiden, hield zich bezig in het gebied der Theologie.
Het bekende ongeloof van FREDERIK. DEN II breidde zich
uit ; zijn ftaatkundig indifferentismus weerhield het beftuur, om den verderfelijken geest tegen te gaan, zoo dat
de ftrijdende Kerk welhaast de zegevierende werd bij het
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zich eerst vormend jongere deel. De fchadelijke dwaliffgen van ROUSSEAU in het vak van opvoeding werden
door BASEDOW ten uitvoer gebragt. Men leerde de jeugd
niets, dan wat zij volkomen begrijpen kon, waardoor alles , wat op religie betfekking had, van de kinderen verwijderd, en tot dê jaren van rijper verftand verfchoven
werd. Men hechtte groote waarde aan de Philantropinen,
en aan de opvoeding, daarin bewerkt. Deze groote veranderingen , n u , in het theologifche en paedagogifche vak
waren 2) door de vorming van het idéé, dat een Staat
een van de hoogfte magt ingerigt werktuig zij, begeleid.
Het Prügel- beftuur van FREDERIK WILHELM I werd onder deszelfs Opvolgers volmaakt, het militaire mechanismus verfterkt, ja de geheele Staat zoodanig als een werktuig georganifeerd, dat de Levitifche Ceremoniewet geene
groótere, den geest bekrimpende, lasten op de nakomelingfchap van Abraham hoopte, dan deze ftrekking van
den Pruisfifchen Staat. ' Eindelijk deden zich 3) groote
ongelijkheden onder de befchaafde ftanden voor. De Adel
genoot onmatige voorregten boven den Burgerftand ; \
geen voor den geest van beide klasfen zeer nadeelige gevolgen had.
In het tweede tijdvak worden vijf hoofdgebeurtenisfen
opgegeven, als de voorname oorzaken van den toenmalïgen tijdgeest. 1 ) De werking van de Orde der Illuminaten. WEISHAUPT en vooral KNÏGGE namen de fchandelijkfte listen en bedriegerijen te baat, om hunne beginfelen, voor Godsdienst en Maatfchappij even ondermijnend,
voort te planten. Hun invloed was zoo veelbeteekenend,
dat een geest van list en loosheid, aan het oorfpronkelijk
Duitfche karakter vreemd, ook na de ontbinding der Orde,
vrij algemeen heerfebend. was. 2 ) Keizer JOSEPH'S Reforme. Deze Vorst kon flechts heerfchen'.
Regeren,
d. i. de menfehen .leiden, verftond hij niet. Hij wilde op
eenmaal in alle vakken hervormen, en liet zich, bn al het
goede, noch van den geest der eeuwige regtvaardigheid,
noch zelfs van den geest eener ware wijsheid leiden. De
vrijheid van drukpers, door JOSEPH toegedaan , vermogt
flechts idéen van den dag in een' fnellen omloop te brenen. 3) De wederverwekte groote neiging tot afgetrokene Wijsbegeerte. Het ftellige, de ondervinding en gefchiedenis werden veracht; eene ruime zedekunde, eene
onwaardige zaligheidsleer werden in de theorie door de
nieuwe formulen verdrongen, maar Hechts ten voordeele
van
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van het befchouwend verftand, niet van de betering des
fiiwendigen menfchen. 4) De veranderingen in de Pruisfifche Monarchie, na FREDERIK'S dood. De opvolger,
E R E D E R I K W I L H E L M I I , was een Heer, bedeeld met een
zeer goed natuurlijk verftand ; maar zonder een , den
mensch treffend, vriendelijk opflag van het oog, (ohm
treffenden Menfchenblick, zonder diepe menfchenkennis)
en ten fterfefte aan de zinnelijkheid overgegeven, in welker
füjk hij, hoe ouder hij w e r d , des te meer verzonk. -Onder hem vormde zich eene geheime Kabinetsregering,
waaronder hij ten fpel moest verftrekken aan zijne gunftelingen. Eindelijk openbaarden zich 5) de. gevolgen van
het ftijgend genot, geteeld door den vermeerderden welftand en eene ligtzinnige zinnelijkheid. Men zag een vroeg
begin der menigvuldigfte befchaving en des fterkften gemots; eene Hijgende begeerte naar afwisfelend genot werd
iïserfchend; verfcheidene foortèn van genot vloeiden daaruit v o o r t , en een aanzienlijk tegenwigt ontbrak algemeen;
Drie oorzaken waren e r , die inzonderheid in de laatfte
tien jaren der vorige Eeuwe op den tijdgeest in Duitschland werkten. 1 ) De Franfche Omwenteling. Zij bragt
een groot enthufiasmus voor demokratifche ftaatsinrigtingen en grondftellingen voort. Door vele fchriften werd.de
neiging tot woeste vrijheidsidéen gevoed; deze ftemming
deelde aan de bedorvene neigingen den weelderigften wasdom mede, verzwakte de gehechtheid aan den Godsdienst,
de heiligheid van 't huwelijk, eh ontnam alle vastheid aan
den geestelijken mensch. Door het omrukken moest alles
gelijk gemaakt worden. 2 ) Het donkbeeld van het geftadig
vöortftijgen der menschheid, uit eenzijdig welbehagen en
trotschheid ontftaan, tot de gevaarlijkfte verblinding geleidende, en op geen bepaald begrip gegrond, zoo min wat het
fubjekt als het objekt betrof, werd eerst door HERDER ,
en vervolgens door K A N T verbreid. Deze hypothefe >,
eenigzins gelijk aan de droomen van een duizendjarig rijk,
moest bij velen de plaats vervangen van het geloof aan "de
onfterfelijkheid, en diende in het politieke zeer tot onderfteuning der demokratifche gevoelens. Elk opruijer, elk
Vernieuwer, met het voorkomen van goeden uitflag, kon
dien grondflag zich ten nutte maken, ten einde het geloof
te verwekken, dat het ook door hem beter zou worden,
dan het voorheen geweest ware.' Zelfs in een wetenfehappelijk opzigt werd eene belagchelijke charlatanerie daardoor
I.ETT. i8w.
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begutiffigd. Eene hoofdbron der oppervlakkigheid van
den tijdgeest werd 3) de fpoedige verbreiding der gebeurtenisfen en idéen van den dag door tijdingen (nieuwspapieren) , Journalen en losfe blaadjes, die aan eene dorre
Onrust en karakterloosheid ten voedfel en verfterking dienden. Staatkundige tinnegieterij benadeelde den waarheidszin op 't aanmerkelijkfte. Er óntftond de elleftdigfte aller
ijdelheden, nieuws te weten, en rond te dragen, Hoe
sneer de fchriften periodiek werden , hoe Hechter derzelver inhoud zijn moest. Zij werdén nogtans de eenige
lektuur van velen, en werkten verderfelijk op de jeugd.
De overdrevene lektuur der dagelijkfche fchriften' trok
meer bejaarde menfehen bijna geheel af. van het liezen van
klasfieke werken, die alleen den geest en het karakter
kunnen verfterken. Met de nieuwheid gingen ook de indrukken dier fchriften verloren. Alles fcheén flechts voor
dat oogenblik te beftaan; en zulk eene circulatie van momentaneele idéen, die door deze lektuur óntftond, was)
geene vrucht aanbrengende circulatie , niet veel beter,
dan de circulatie van ftraatgeklap.
Men ziet uit deze korte fchets van den inhoud des
boeks, (waarbij wij ons zoo veel mogelijk van de eigen*
woorden des Schrijvers, naar de vertaling, hebben bediend,) dat de tijdgeest op het einde der XVIIIde Eeuw e , in Duitschland, hier zeer ftreng en.ongunftig wordt
beoordeeld. Doch w i e , die zich de merkwaardige reekenen van dien tijd bij onze Naburen herinnert, ja.wie, die
op den geest, federt de laatfte dertig jaren zelfs in ons
Vaderland doorgedrongen, met eenige aandacht heeft gel e t , zal ontkennen, dat het bovenftaande zeer veel bittere
waarheid behelze? Wij zeggen veel waarheid; want het
ligt als in den aard van zulke algemeene en veelomvattende oordeelvellingen, dat de omtrekken veelal te fcherj»
gêteekend worden , en er wel eens .overdrijvingen, en
grootere of kleinere onregtvaardigheden, ontftaanv Vaji
dit gebrek zijn vele voorftellingen van den.Heer BRANDES
gansch niet vrij. Hij febijnt ons de groote gebeurtenijsfen, welke op den tijdgeest krachtig werkten, met eene
zekere gemelijkheid, altijd van de donkere zijde te befchoüiw e n , blijft meestal eeniglijk ftaan bij de nadeelen van .-DEzelve , Zonder op de voordeden te letten, en vermoeit
door zijnen onophoudelijk klagenden toon. Hij vindt Ijet
ideaal van den tijdgeest, dat in zijnen boezem woont, nergens j EN Jiet miiïgt JA de laatfte 'jaren DEI .vorige EEAWE,
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ver^e^en^jla^raaar men mag met reden twijfelen, of er wel
ooif "een 'tijdvak in de gefchiedenis van 't menfchelijk gedacht geweest zij-, of komen zal, waarmede hij- op zijn ftand*
punt te vrede zijn zoude. Wij vergenoegen ons mèt deze algemeene' aanmerking, die de denkende Lezer op .de
bedoelde bijzonderheden zal weten toe te pasfen, dewijl
eene uitvoeriger ontwikkeling van dezelve ons de grenzen
eener beoordeeling zou doen overfchrijden. Verre zijn wij
ér echter af, om aan dit werkje den verfchuldigden lof te
weigeren. Neen; het behoort buiten tegenfpraak tot de
merkwaardige fchriften van dezen tijd; het getuigt van eene
diepe kennis der zaken, door den Schrijver behandeld';
het kenmerkt deszelfs warmen ijver, voor menfchenheil,
en is met een' waarlijk wijsgeerigen geest en krachtige
wellprekendheid gefchreven.
Offehoon voornamelijk op
Duitschland toepasfeujk, behelst het echter zeer vele aanmerkingen, welke ook in ons Vaderland met ijver verdienen behartigd te worden.
Jammer is h e t , dat de Vertaling op vele plaatfen ontiterd is door grove fporen Van het oorfpronkelijk taaleigen,
zoowel in de fchikking der zinfneden, als in de overbren*
ging yan fommige woorden. Ter ftaving dienen.de volgende bewijzen: 'waarde'[chatting — ononderbroken — betrekt zich — verfchillendheden — ontfprongen — overheerende krijg — voorgeworpen — voortrekhare — hefcharen
aangrepen — lijdendheid •— aanftreek. Op fommi-

ge plaatfen heeft de Vertaler den zin van 't oorfpronkelijke niet g e v a t , waarvan in 't bovenftaande uittrekfel
blijk voorhanden -is. Vreemd zijn de zelfftandige naamwoorden ten .-nutter, making

— in orde houding

— toe-

pasfelijkmaking
en vele foortgelijken; en oneigen is de
meermalen voorkomende woordvoeging, bejammerene naaktheid deszelfs-, in de eerfte tijden deszelfs,

enz.

Wij ma-

ken den Vertaler óp eenige zijner gebreken opmerkzaam,
ten einde hij naauwkeuriger toezie, zoo hij het mogt ondernemen , cm ook het laatfte werk van den Heer BRANDES in onze taal over te brengen, dat als het vervolg vaa
bet aangekondigde gefchrift moet worden befchouwd. Df
titel van dat werk i s : Ueher den Einflufs
kungèn des Zeitgeistes auf die h'öhern Stands

und die Wir~
Deutschlands.

Hanover bei den Gebr. Hahn. i 8 ï o .
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Zamenfpraken over de ScJieikunde, waarin de Grondbegin-*
filen dezer Wetenfchap op eene eenvoudige wijze voorge*
dragen en met Proefnemingen opgehelderd worden. Naar
de laatfte Uitgaaf uit het Fransch vertaald door c. VAN
3 B A A L E N , Medicinae
Studiofus.
Met Platen en Aanteeïeningen*
Ijle Deel.
Te Amfterdam,
bij Immefzeel

en Comp. 1 8 1 0 .

E

In kl. 8vo. 466 Bl.

envoudigheid en duidelijkheid zijn de kenmerken dezer
Zamenfpraken welke hier acht in getal zijn, en
tusfehen eene Moeder en twee Dochters worden gehouden; zij hebben de algemeene'grondbeginfelen der Scheikunde in de eerite ten onderwerp; in de tweede en derde
wordt over licht- en'warmteftof, in de vierde ovsr de
eigenaardige verborgene en fcheikundige warmte, in de
rijfde over de zuur- en ftikftof, in de zesde over de waterftof, in de zevende over de zwavel en den phosphorus,
in de achtfïe over de koolftof gefproken.
Zij worden
Voorts door acht Platen begeleid; den pyrometer, den thermometer , picTETS toeftel ter terugkaatfing der warmteftof, de luchtpomp, den toeftel ter bereiding der zuurftoffucht, dien ter bereiding en opvanging der waterftoflucht, de opheffing van de zwavel, den eudiometer, de
ontleding van het water door de koolftof, benevens den
toeftel ter overbrenging van luchtfoorteu uit een ontvanger in eene blaas voorftellende, — en zijn voorzien van
Aanteekeningen, gedeeltelijk van den oorfpronkelijken Engelfehen Schrijver, van den Franfchen Overzetter en van
den Hoogleeraar D E L A R I V E , en eindelijk die van den
Hollandfchen Vertaler. — Waarom nu de Schrijver de
fprekende perfonen, en vooral die perfoon, welke onderwijs geeft, als meisjes en vrouw heeft doen voorkomen,
begrijpt Ree. niet. Zal daardoor de belangftelling in de
Zamenfpraken kunnen vermeerderd worden? Of moet
het liever als een wenk worden aangezien, dat zij, die
eenmaal door huisfelijke bekwaamheden en wezenlijke huishoudkennis het geluk des mans moet uitmaken, zich
ook op de kennis der Scheikunde moet toeleggen? Waarlijk , om als eene Mevrouw B. 'over deze zoo uitgebreide
wetenfchap te kunnen redekavelen, daartoe behoort al
vrij wat oefening; en, wij zouden gelooven , dat, voor
meisjes en vrouwen , de tijd, die daaraan noodwendig
moet
3
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Bioct befteed worden , doelmatiger zou kunnen wor
den aangewend ; zonder dat daarom Ree. -de fchoone
Kunne met geene andere kundigheden zou willen verlierd zien, dan die, welke zich tot de keuken en de
naaikamer bepaalden. Eene algemeene kennis der Schei
kunde en hare voorwerpen oordeelt hij voor haar geens
zins overtollig.- Aan den anderen kant, echter, moet men
daarbij de grenzen niet overfchreden, én alzoo die kennis
niet tot zoodanige voorwerpen uitftfekken, welke alleen
belangrijk zijn voor den man, die zich opzettelijk aan de
beoefening dezer wetenfchap moet overgeven. En voor
den zoodanigen zullen deze Zamenfpraken niets nieuws be
vatten ; terwijl wij al wat eenigermate aan den lust des
onderzoeks , of aan de vermeerdering der kundighe
d e n , bij mingeoefenden of bjj het vrouwelijk genacht,
voldoen kan, reeds volledig in de Werken van den verdienftelijken t e l k e n s , of in het Natuurkundig School
boek van den zoo bekwamen b u y s , beiden door de
Maatfchappij Tot Nut van V Algemeen bekroonde Gefchrif
ten , behandeld vinden. — Ree. voedt alzoo billijken
twijfel, of de Uitgever, die van zijne zijde door eene al
lezins goede uitvoering zich zoo wél heeft gekweten, bij
de uitgave dezer Zamenfpraken, waarvan nog twee Dee
len moeten volgen, zijne rekening wel zal vinden; en het
doet hem ook zijnenthalve leed, dat onpartijdigheid hem
geene gunftiger beoordeeling veroorloofde. De Vertaling
is Ree. vrij goed voorgekomen.

Wandelingen en kleine Reizen door fommige gedeelten van
het Vaderland , door H . P O T T E R . Ilde Deel.Met
Platen.
Te Amfterdam,
bij A.. B. Saakes. 1809. / «
gr. 8vo. 357 Bl.

B

ij de uitgave van dit Ilde Deel van des Eerw. P O T 
T E R ' S Wandelingen en kleine Reizen behoeven wij
ons niet lang op te houden, daar op hetzelve de meeste
onzer aanmerkingen over het Ifte Deel mogen worden toe
gepast (*). Ook zou men kunnen twijfelen, of wel een
oppervlakkig Schrijver, die meer daar op uit fchijnt, om
met zijnen arbeid voordeel, dan Wel eigenlijken roem te be
halen , eene naauwkeurige beoordeeh'ng verdiene en ook
zelf
O Zie Lett, wo? 180$. D. I. bl. 288.
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zelf wenfche van zijn W e r k , dat niet ongelijk aan eene
fehilderije, in haast opgemaakt , weldra wordt overge
zien en in zijne waarde gekend. Laat een o n k u n d i g oog
zich daarbij v e r g a p e n aan verfcheidenheid van kleuren
en eenige gevalligheid van f c h a k e r i n g , den meer ervaren e n , echter behaagt dat bonte coloriet geenszins, en
zekere l o s h e i d van zwier belet hem niet, het gebrekkige
der itOffaadje, o f d e m i s f l a g e n tegen de regelen der doorzigtkunde, Ipoedig t e ontwaren. Maar fchoon wij niet hoog
loopen met dit g e f c h r i j f van den Heer P O T T E R , of blind
zijn voor menigerlei o n n a a u w k e u r i g h e i d , losheid erf leem
ten , welke wij daarin aantroffen, daar is een aantal Le
zers , die enkel uit t i j d k o r t i n g een boek in handen nemen,
aan welken hij gewis behagen zal.
De z o o d a n i g e n ,
geeuwende, wanneer het öp denken aankomt, bijeenen waar
lijk b e l a n g r i j k e n en nuttigen Schrijver, zullen hier ftoffe
tot o n d e r h o u d vinden, voor hunnen geest niet onaange
naam , die zich van het r o n d z w e r v e n v e r p o o s t , bij het
niet fchaars t u s f c h e n i n g e v l o c h t e n Mengelwerk. Zonder
zich.., in hunnen l e u n f t o e l gezeten , eenigzins te vernioeijen , zonder hunne veelal ledige herfenen te kwel
len met lastig nadenken, mogen zij den Eerw. P O T T E R
v e r g e z e l l e n op zijne Wandeling, eerst van Dokkum over
Leeuwarden d o o r een gedeelte der Vr-iefche Zevenwouden,
en het Landfchap Drenthe; daarna bij eene vroegere, d o o r
hem gedaan kort vóór zijn vertrek naar de kusten van
Afrika. Bü deze zal het Vignet op den titel, het Dorpje
Peins, ' s Mans t o e n m a l i g e f f a n d p l a a t s , v e r b e e l d e n d e , hun
b e h u l p z a a m zijn , om zich voor te ftellen, van waar hij
zijnen t o g t begon, dien hij, nu en dan eenen z i j d e l i n g fehen uitflap doende, over de Stéden Bolsward, Workum
en Hindelopen, v e r v o l g d e door de Zuidwestelijke gedeel
ten van Vriesland tot de Lemmer. Evenwel vandaar m e t
hem t e r u g v a r e n d e op Sloten, Sneek, en met de Jaagfchuit
naa* Leeuwarden., ftaan zij niet, g e l i j k P O T T E R , bij Ritzumerzijl, maar over deSchenkefcham u i t g e z e t te worden aan de
trekvaart, om naar Peins w e d e r te k e e r e n . Eindelijk niet
onvoldaan m i s f e h i e n over 's Mans a a n p r i j z i n g en teekening d e r fchoone natuur, m o g e h e t h u n g e l a s t e n , nogmaals
met P O T T E R , v a n zijne laatile w o o n p l a a t s bijAmfterdam,
te w a n d e l e n mar Mulderherg en het Gooiland. En ziet daar
ons met hun aan het einde gekomen van dit Boekdeeltje.
r

?

W i j , evenwel, die mogelijk wat naamver toezien dan
het gros der Lezereu, hebben, onder het wandelen met
POT-
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JPOTTER, hier en daar eenen (leen des aanftoots, die ons
deed ffruikelen, elders miswijzingen ontmoet in zijne opgegeven waarnemingen, waardoor ons geloof in den Reiziger op nieuws verzwakt werd; en leed was het ons ,
dat hij, die Friesland doorkruiste, het oudheidkundige en
meest opmerkelijke in fteden en plaatfen aanteekende,
naauwelijks iets, behalve de namen, van Harlingen en
Franeker in zijn verflag heeft aangehaald; hoezeer hij, in
de nabuurfchap dier fteden gewoond hebbende, voorzeker ook daarvan, om een bekwaam geheel te leveren,
uitvoeriger had kunnen en moeten fpreken, met achterlating van andere, weinig of niets tèr zake doende, uitweidingen. Maar het werkje nemende, zöo als de luim des
Schrijvers ons dat gegeven heeft, kunnen wij niet ontveinzen , dat de geest, om bij wijlen de waarheid naar zijnen
lust, en niet met juiste trekken af te fchetfen, ons, gelijk voorheen, op nieuws gehinderd heeft. Dus fchemerde
ons het gezigt, toen ons zijn Eerw. vergde, op den afftaud van 3 of 4 uren gaans, yan het Kerkhof te Schalzum „ de torens van Bolswarden de om die ftad gelegene
„ groote en kleene dorpen" waar te nemen, „ die alle,
„ z e g t hij, (bl. 1 5 3 . ) in eene verbazende uitgeftrektheid
„ v o o r hem lagen, van Leeuwarden tot aan de uiterfte
, , westelijke einden van Friesland.
Welk een gezigt 1"
maar ook, welk eene vergrooting! of waren dan hier
gelijk elders, geene voorwerpen in den weg, waar achter
vele dorpen en torens fchuil lagen ?
Ook twijfelen wij, of de Amjierdammer wel toeftemmen z a l , dat aldaar veelmalen, zoo niet doorgaans , de
Zomeravond ,, het akelig gezigt oplevert van op ftraat
, , ftervende ongelukkige of bezwijkende ellendigen, of
, , door rijtuigen verbrijzelden."-- 'Van' Muiderberg gewagende , waar P O T T E R den nacht vertoefde, kunnen wij ook
kwalijk in hem verfchoonen, dat hij geenen tijd uitzüinigd e , om de zeldzame Echo te bezoeken , die aldaar op
Rustrijk gevonden wondt.
Dan. toch had hij niet op
eene bloote herinnering aan M A R T I N E T ' S Katechismus der
Natuur daarvan behoeven te gewagen ; bf w e l , door
zich in de opgave omtrent dat zonderling verfchijnfel te
vergisten , gelijk hij doet, eene dporflaande proeve te
geven van zijne losheid en kleenen lust tot eigen onderzoek
van merkwaardigheden (*).
Om(*) Verg. M A R T I N E T ' S Katechismus der Natuur, D. IV. bl.
Z 4
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Omtrent den fchrijfftijl, eindelijk, of liever wijze va»
voordragt, en inkleeding zijner reize , . zullen wij niet
geftreng zijn in ons oordeel; offchoon het ligt valt op
te merken, dat de eenzelvigheid zijner befchrijvingen en
fchetfen der fchoone, of min gevaliige, land- en zee-geZigten,» met veelal gelijkfoortige uitweidingen daarover-,
hem , die zoo druk de pen voert, wel eens tot herhalingen moet brengen, laat het zijn in eenigzins verfchillende bewoordingen. Daar nogtans deze foort van Herveiaanfche befpiegelingen zijn nut heeft en aan velen
behaagt, willen •wij ons daar tegen niet krachtig verzetten. Alleen liet inmengfel van boerterij met zaken, die
geene ten toonfteüing verdienen , of ook door zekere
vroomheid der Vaderen bij het Volk geheiligd zijn, mishaagde ons, bijzonder in eenen Man, die als Leeraar van
den Hervormden Godsdienst bekend ftaat en plegtig optreedt.
Kwalijk mag het dus door den beugel, dat hij (bl. 58)
fchertfend uitweide over de huisvesting , die voormaal»
in Vriesland aan de Predikanten en Ouderlingen, tot dè
Synodale Vergaderingen afgevaardigd , vergund werd,
niet bij de burgers der plaatfe, gelijk hij zegt, maar bij
de ledematen der Kerk.
En zoo wij het bezigen
van het woord inkwartieren in dezen verfchoonen konden, mishaagde ons nogtans zijne half fpottende voordragt der gezegde herbergzaamheid , niets minder dan
welvoegende in eenen Leeraar , die van dezelve erkent eenmaal ondervinding gehad te hebben.
Maar geheel zijn wij verontwaardigd over 's Mans aanmerkin«
gen en laffe, dan tevens ergerlijke, jokkernij bij de aanhaling van een vierregelig versje, dat naauwelijks waardig is om overgefchreven en gedrukt te worden, hoezeer
liet uitgehouwen fta boven den ingang der Kerk te Hindelopen. Ziet hier echter de rijmelarij:
Des Heeren woord
Met aandacht hoort,

|
|

Komt daartoe met noopen
Als Hinden loopen.
Even-

3 7 4 , met P O T T E R , die zegt, „ dat deze echt zoo hij meent
rot zevenmalen herhaalt;'* hetwelk MARTINET aaiiteekeiit
van eene andere in Gelderland op de Hol'ftede de Peil,

bl. 3öp.
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Evenwel verdiende deze , zullen wij zeggen vrome,
of liever ouderwetfche , althans 'onnoozele toefpeling op
den naam der ftad, geenszins die fcherpe boerterij, waarin zich P O T T E R toegeeft.
Althans zijne^ uitbreiding
van de vergelijking buiten de zekere bedoeling van het
gemelde opfchrift; zijn gewagen van „ fpringende domi„ nees, fpringende ouderlingen, en andere, als hinden
„ hopende of fpringende kerkgangers," en wat dies meer
zij, is in onze oogen nagenoeg even laf en ongezouten ,
als het rijmpje.
Daarvan laat zich , uit aanmerking
der tijden , zeggen : Simplicitas proavóm digna favore
fuit.
Maar hoe men het gewawel van onzen POTTER.

voor gezond vernuft en aardig kan uitventen, gelijk door
eenen onzer Ambtsbroeders Recenfenten onlangs gefchied
is , gaat boven ons begrip. Wij dulden zulke beuzeïarije niet in den tijd, waarin wij leven, en omtrent zaken , die in eenig hoe flaauw verband ftaan met het Godsdienftige.
Trouwens laten wij van zijn E e r w . , die zich buiten
het Vaderland gevestigd heeft, ons affcheid nemen, met
den wensch, dat hij in genoegzaam ruime omftandigheden verkeeren moge , om de drukpers niet noodig te
hebben, als een middel van beftaan; vermits wij alsdan
óf geene óf beter bewerkte voortbrengfelen van zijne
hand te gemoet zien, dan hij tot hiertoe ons aanbood.
Alleen ftaat ons nog te zéggen, dat, behalve meteen
Vignet op den titel, waarvan wij melding maakten, dit
Deel met een drietal niet kwalijk uitgevoerde Plaatjes verfierd i s , waarop een Gezigt van Oudeboorn en het Heerenveen, der Hunnebedden te Eext
Muiderberg en \
Qraveland.

HOMERUS , vertaald

Amfierdam,

en Meppol, alsmede van

door F . E . T U R R .

Ijle Deel.

Te

hij Immerzeel en Comp. 1 8 1 0 . In gr.

f>vo. 420 hl.

O

p een tijdftip, dat een voortdurende Oorlog het lot
van vele Natiën in de waagfchaal ftelt, en de aandacht van duizenden tot zichzelven en tot hun Vaderland
bepaalt, is inderdaad een zeer merkwaardig verfchijnfel de
voortgaande bloei der Letteren, en bepaaldelijk de zorg,
in Frankrijk, Duitschland en Holland, aan de twee voorZ 5
naam-

S3S
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naamfte Dichters der Oudheid , Homerus en Vïrgiüus,
toegewijd. Zoo immer iets den echten fmaak kenmerkt,
dan is het de beoefening van deze Dichters, om, tftj een
oorfpronkelijk gevoel, van hun alle die eenvoudigheid en
beraden af te zien, welken de kunst van voorftelling aan
de hand geeft. Op deze wijze verklaart zich gereedelijk
de bemoeijing van Geleerden en Dichters, om alles op te
iporen, wat den oorfprong, de echtheid en den geest,
dier werken kenmerkt, de twijfelingen dien aangaande op
te heffen, en in de verfchillende volks-talen over te gieten. Doorgaansj echter, gefchiedde de navolging zelve
in vers-maat, bij de Engelfehen, Franfchen en-Hollanders in rijm, en dezelve bleef alzoo een kunstmatige arbeid. Aan niemand viel het bijkans i n , om de gemelde
Dichters in onrijm te leveren, ten behoeve van hun, die
de oude talen niet verftaan, en dus niet wel konden be*ordeelen, in hoe ver de oorfpronkelijke fchoonheid bij de
navolging was bewaard gebleven: welke onzekerheid nog
te grooter w a s , omdat de meeste nafporingen of ophelderingen zelve in het Latijn geboekt waren. Het is onze
Landgenoot, de Heer T U R R , die zich tot dezen arbeid heeft
verledigd. Hij levert ons, in dit Eerfte Deel, de eerfte
twee Zangen van den Ilias, niet verduitscht naar onzen
tegenwoordigen, meer verfijnden fmaak, in eenen geestlijken z i n , maar volgens de letter , zoo als de Dichter
zelf, vóór drieduizend jaren, dacht en. fchreef: en deze
overzetting is ons, bij vergelijking, gebleken, in alle opzigten getrouw te zijn, zoodanig zelfs, dat d e , bij Homerus geliefkoosde, bijvoegelijke naamwoorden derGriekfche taal, om de karakters van perfonen en zaken, door
verdubbelde zamenftelling, uit te drukken, even zorgvuldig zijn overgenomen.
Maar het was voor den Heer T U R R niet genoeg, flechts
eene getrouwe vertaling te leveren, hoe gewigtig zulk
eene taak reeds' op zichzelve mogt wezen. Neen; ook
ten behoeve van Ongeleerden, die minder met den geest
van Homerus Dichtftuk bekend zijn, houdt hij eene Nalezing van eiken Zang, waarbij hij het onderwerp, (den
Trojaanfchen Oorlog om de vervoering van Helena, Gemalin
van Koning Menelaus, door Paris,) volgens de eenvoudigfte
zamenftelling, van vers tot vers opgeeft, doorweven met
de opheldering van alle gevoelens, begrippen, godsdienftige, ftaat- en letter - kundige wijzigingen, welke in het
oorfpronkelijke werk, naar tijd en plaatfelijke gelegenheid,
voor-
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voorkomen; zoodat, langs dezen weg, ook het zedelijke
doel van dit oude Heldendicht (de onheilen, namelijk,
die voor een Volk uit de verdeeldheid van deszelfs Opperhoofden voortvloeijen,) allerwegen in het oog ftraalt.
Dan', nog fterker beveelt zich des Overzètters arbeid*
door de bijvoeging van Aanteekeningen op eiken Z a n g ,
waarin dat alles voorkomt, wat en door hemzelven, ea
door vroegere Geleerden, is aangemerkt, ter opheldering
van den tekst, zoo ten aanzien van woorden en uitdrukkingen, dichterlijke beelden enfieraden, gewoonten en zeden, aardrijkskunde en geflachtrekening e n z . , en waardoor dus de echte zin van het Dichtftuk in alle deszelfs
kracht en klaarheid wordt aan het licht gebragt.
Boven alles belangrijk, echter, is de Inleiding tot deze
Vertaling, in welke gehandeld wordt over Homerus en zijm Schriften.
Aanmerkelijk is alhier de rijkdom van voortellingen, dienende ter ontvouwinge en ftavingevan alles,
Wat den perfoon en de lotgevallen betreft van Homerus %
den tijd, waarin hij leefde; de wijze, hoe hij tot zulk eene
hoogte heeft kunnen ftijgen; het gebruik, dat hij van den
Godsdienst zijnes tijds gemaakt heeft; de wijze hoe en het
oogmerk, waartoe hij dichtte, en inzonderheid de beeldfpraak, welke door den goddelijken Dichter is gebezigd,
bij welke de geleerde Vertaler - — e n , zoo ons dunkt,
op zeer duchtige gronden, — beweert, dat,in de Goden
•van Homerus, geen fterre- natuur- noch bovennatuurkundig, noch godsdienftig ftelfel van zijnen tijd, maar de
zinnelijke voorftélling van de handelingen} driften en hartstogten der menfchelijke ziel zelve gelegen i s ; in één
woord ter opheldering van alles, wat tot de echtheid en
het j " s t verftand van dit ftuk der grijze oudheid, ook
voor het tegenwoordige gebruik, noodig is.
Na deze korte opgave van datgene, waardoor zich deze
Vertaling van Homerus onderfcheidt, mogen wij niet flechts
de zoodanigen onzer LandgenoOten , welken het lot der
opvoeding de kennis der oude talen weigerde, en die echter in zich den lust vinden , om hunne aangeleerde kennis uit te breiden, maar onze ganfche Hollandfche Letterkunde geluk wenfchen met het bezit van een Werk, waarin alles vervat i s , wat Geleerden van vroegeren en lateren
tijd omtrent Homerus dachten en fchreven; een Werk,
welks wedergade — het zij zonder vleijerij gezegd! —
niet ééne hedendaagfche Natie of taal bezit; dat alzoó den
roem vernieuwt, dien onze Vaders eenmaal in het gebied
;
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der Letteren zoo regtmatig hadden verworven, en dat wij»
als een nationaal klasnek Werk, van harte gaarne aanbevelen.
Wij verheugen ons in de gunftige aanneming, welke Zijne
Majefteit de Koning, als ijverig voorftander der Letteren.„
aan dit gefchrift van den Heer T U R R heeft gelieven te
fcheriken, en wenfchen den Schrijver alle gelegenheid ter
ijverige voortzettinge, als de uitgelezenfte vrucht van ledige uren, welke voor hem en anderen kunnen dienen ter
verzachtinge van teleurftellingen en grieven. —- Ook verblijden, wij ons in den keurigèn letterdruk en in het kunstkeurige afbeeldfel, welk ons de ftift van den Heer R«
VINKELES , op het titelblad, geleverd heeft.

Liederen van A N A K R E O N en Treurzang van MOSCHUS bij den dood
yan Herder B I O N . Uit het Grieksch,
in de oorfpronkelijke
maat, in het Nederduitsch gebragt door Mr. G. DORN SEIFF E N , Praeceptor aan de Latijnfche Schok te Utrecht.
Amfterdam, bij T. S. van Esveldt-Holtrop, 1809. In hl. 2vo.
Bl. XXVI. p5.
T\e

Heer D O R N S E I F F E N , aangemoedigd door de goedkeu*ring, waarmede zijne vertaling eeniger Lierzangen van
H O R A T I U S , in de oorfpronkelijke
maat, ontvangen i s , geeft
thans eeiie eerfte proeve van eene dergelijke behandeling der
Grickfche Dichters. Na dit in de Voorrede aangemerkt te hebb e n , fpreekt de Heer D O R N S E I F F E N vervolgens over A N A K R E O N ' S l e v e n , genie en dichterlijke verdrenften; over zijne
vertaling,-en wat hij zich daarbij heeft voorgefteld; en eindelijk een enkel woord over M Q S C H U S . Dit alles is fraai gefchreven, e n , bijzonder dat gedeelte , wat over A N A K R E O N
handelt, der lezing en herlezing overwaardig.
Met regt h.eeft de Heer D O R N S E I F F E N niet alle de Liederen, die op den naam van A N A K R E O N gaan, vertaald, maar
eenigen, die ontwijfelbaar niet van hem zijn, weggelaten';
waarbij de Nederlandfche
Lezer niets verliest. Zelfs dunkt
o n s , dat er nog meer had kunnen wegblijven, b. v. het 24
en 25 L i e d , die even zeker niet van A N A K R E O N zijn.
Wij hebben de vertaling naamvkéurig met het Grieksch verg e l e k e n , en moeten erkennen, dat dezelve zeer getrouw,
ja op de meeste plaatfen woordelijk is;zoodat de Heer D O R N
S E I F F E N zijn oogmerk gelukkig heeft bereikt.
En hoe men
ook over deze foort van vertalingen van oude Dichters in het
algemeen denken m o g e , (gelijk wij het daarin met den Heer
P O R N S E I F F E N niet eens zijn, en liever van Dichters eene
dich-
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dichterlijke vertaling hebben,naar ons taaleigen ingerigt, ter
wijl wij voor het oogmerk, door hem bedoeld, eene over
zetting in proza zouden v e r k i e z e n , ) dit is z e k e r , dat in A N A *
K R E O N , en bijzonder bij de bekwaamheid van den Heer D O R N
S E I F F E N , aan beide de begeerten, namelijk om eene getrou
w e , en om eene dichterlijke vertaling te hebben, kan vol
daan worden en bij dezen werkelijk voldaan is. Veel helpt
hiertoe, dat het oorfpronkelijke metrum kan fchijnen bewaard
te zijn, zonder dat men buiten onze gewone klimmende
en dalende maat, of dus genoemde Jamhen en Trochcën, be
hoeft te gaan. Ook zijn wij aan het rijmelooze in deze foort
van verzen fints lang tamelijk gewoon geworden.
Tot eene proeve deelen wij de vertaling van twee der
fchoonfte Liederen mede. Het eerfte is het derde Lied.
OP

EROS.

(*)

Eens omtrent den middennachttij d ,
Wen reeds 't Beergeftarnte wentelt
Langs dé hand des Berenwachters,
E n verwonnen door vermoeidheid
Al 't gedacht der menfchen fluimerti
Stond op eenmaal Eros bij mij
Aan de klirjk der deur te ram'len.
Wie klopt aan de deur, dus riep i k ?
Komt gij mijne dromen ftoren?
Eros z e i d e : doe flechts open,
' k Ben. een jongsken, wil niet v r e z e n ,
Maar ik ben doornat, en dwaalde,
Daar 'k deez' nacht het maanlicht miste,
'k Hoorde dit met mededogen,
E n ontftak terftond mijn lampje,
' k Open, en zie wel een jongsken,
Doch het droeg een' pijlenkoker,
E n een' b o o g , en 't was gevleugeld;
'k Zette bij den haard het neder,
Koesterde met mijne handen
Zijne handjes, en het Water
Drukte ik uit zijn natte lokken.
Toen de kou nu was g e w e k e n ,
Zei hij; kom iaat ons den boog nu
Eens beproeven, in hoeverre
't Natte peesje heeft geleden;.
Hierop fpant hij, en treft midden
Mij in 't hart ( f ) als eene horfel.
C*) Afloer, de liefdegod.
Cf) Gr. rXtt», d« i»ifer; de Qa<ten hisldin teie wsor de ËtplstUk
Verliefd*.
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Hij fprong o p , en lagchte luidkeels,
Juich met m i j , gij gastvriend, zei h i j :
Onbefchadigd is mijn'boog w e l ,
Maar uw hart zal ftnarte voelen.
Het tweede is het negende Lied.
OP

DE

DUIF.

Beminnenswaardig duifje,
Van waar? Van waar toch vliegt g e ?
Van waar verfpreïdt en ademt
G i j , door het luchtzwerk vliegend,
Zovele lekk're geuren?
Wie zijt ge ? — Wat verrigt ge ? —Anakreon verzond- me
Tot den alom beminden
Bathyllus, die een ieder
Tans aan zich weet te boeijen»
Voor„ een klein minneliedje
Verkocht mij Cytheréa:
Anakreon bewijs ik
Z o ongemene dienften,
E n ik ben n u , gij ziet h e t ,
Befteller zijner brieven.
Ook zegt hij, dat hij fpoedig
D e vrijheid mij zal fchenken,
Doch i k , fchoon hij me vrij laat,
Blijf echter bij hem dienen;
Want wat g e e f ik om 't vliegen,
Langs bergen en langs beemden»
Slechts veldgewasfen etend.
Nu toch eet ik de fpijze,
Die ' k pik uit de eigen handea
Van mijnen lieven meester,
Ook geeft hij mij te l e p p e n .
Den wijn, dien hij zelf nuttigt?
En na net drinken fpring i k ,
E n dek .met mijne wiekjes
Anakreon,..mijn' meester.
Wen 'k rusten w i l , dan leg ik
Mij op zijn citer neder.
Daar hebt gij 't a l , ga henen, _
Mijn goede vriend, gij hebt mij
Meer dan een kraai doen fnappen.
Indien men van eenigen dezer Liederen zeker zijn kan,
«lat zij A N A K R E O N tot Dichter hebben, dan kan uien zich ten.

aan-
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tanzien dezer t w e e daarvan volkomen overtuigd houden.
Wij zullen hier eenige weinige aanmerkingen laten v o l g e n ,
Biet om op den Heer D O R N S E I F F E N , uit welke oorzaak daa
o o k , te vitten, maar om te toonen, dat wij inderdaad zijn*
arbeid naauwkeurig hebben nagegaan. Vooraf moeten w i j
echter te kennen g e v e n , dat, indien de Heer D O R N S E I F F E W
wederom lust mogt hebben, om tegen onze aanmerkingeneene Antikritiek te fchrijven, wij dezelve wederom onbeant-»
woord zullen laten.
In het derde. Lied van A N A K R E O N , welks vertaling wij tot
eene proeve hebben o p g e g e v e n , leest m e n , bl. p . reg. 5.
Maar ik ben doornat, en dwaalde

—

Voor dit nadrukkelijke maar is geen grond in het oorfpronkelijke , daar St achter /S^£%oft«t louter "tot verbinding der
woorden dient. De- r e g e l , die op den aangehaald-en volgt:
Daar ' k deez' nacht het maanlicht miste

—

is geheel niet in den geest en de manier van den oorfproakelijken Dichter, maar heeft al het voorkomen van eeneftijve vertaling, zonder het voordeel te hébben van getrouw
te zijn. :
In hetzelfde L i e d , bl. 9 , vinden w i j , regel 9 en 10.
'k O p e n , en zie wel een jongsken,
Doch het droeg een' .pijlenkoker — •
Hier is het p& te veel gedrukt, dewijl.in het Grieksch niets
ï s , 't welk tot dien nadruk aanleiding geeft. Daarom h e e S
de Heer D O R N S E I F F E N er zijn doch ook bij .moeten jdoen-»
terwijl het oorfpronkelijke hetzelve n i e t h é e f t . ' — Aan b e t
flot van dit Lied is even zeer op j«y gedrukt. Wij lezen toch:
Onbefchadigd is mijn boog wel,
Maar uw hart zal fmarte voelen.
Wij gelooven niet, dat de Griekfchê Dichter zulk, eene. b e paalde tegenoverstelling bedoeld h e e ö . . Het / w e n
fcheidt toch veelmeer in het Grieksch de deelen eeher peritr
<fc,dan dat het door wel en doch , o f zelfs in het Latijn -door
quidem en fed',vero, o f autem, altijd naauwkeurig genoeg zoia
kunnen worden uitgedrukt.
Lied 4. bl. i i , en verfcheidene andere; plaatfen, alwaac
ia het Grieksch gelezén wordt ut tuvrh, zét dë Heer D O R N
SS3Ï*
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dit opfchrift o v e r : de Dicker tot ziehzehiH; dit meet
zijn: de Dichter van olop zichzelven.
Nergens is dit tastbaarder, dan in het zestiende Lied, 't welk begint:

«EIFFEN

Gij zingt den krijg van Theben —
Wanneer hier de Dichter tot zichzelven fpreekt, dan is die
Gij zeker A N A K R E O N ; en dit bedoelde de Dichter toch
niet. Aan den misdag, dien de Heer D O R N S E I F F E N hierin
begaan heeft, fchrijven wij een tweeden t o e , die ons in het
12 Lied, bl. 20, is voorgekomen. Aldaar lezen w i j :
Anakreon! de meisjes
Verklaren u voor grijsaard;
Neem eenen fpiegel, enz.
Hier fpreekt inderdaad de Dichter tot zichzelven, terwijl hij
in het Grieksch a l l e e n . ^ » zichzelven fpreekt, en de titel dus,
gelijk van vele andere Liederen, alwaar in het Grieksch shiavToï
gelezen wordt, had behooren te zijn: de.Dichter op zichzelven. Nog hebben wij eene kleine aanmerking* tegen hef
opfchrift van het negende Lied, bl. 1 7 : op de duif\ dit moet
zijn': op eene duif.
In het Grieksch toch wordt gelezen:
«Vff££io"r£$*v,niet: eil T*JV jre^ffregav,
De Heer Ö O R N S E I F F E N heeft, volgens zijn eigen z e g g e n ,
meestal de uitgave van F I S C H E R gevolgd. Op enkele plaatfen had hij liever B R U N K en V A N R E E K E N moeten volgen. B . v.
Lied 1 5 , bl. 25. de vijf laatfte regels waren beter onvertaald
g e b l e v e n , en zijn. door B R U N K en V A N R E E N E N , als waar.
fchijnlijk onecht, tusfchen twee haakjes geplaatst. —— Lieé
1 7 , bl. 28. heeft B R U N K , en na hem V A N R E E N E N , uitHand-fchriften, deze twee regels in den tekst g e v o e g d :

K«I McuvdScts rtyyoSw
ÏLOFET \wiv Sivov <— —<
Deze regels kottfen ons volftrekt noodzakelijk voor. Men
leze flechts deze vertaling in proza: fnijd (liever waak) mij
ep-denzelvtn. een wijnjiok met zijne ranken , en Bacchanten, de
druiven'lezende.
'Maak mij ook éene wijnpers*, en B R O S é»
B A T H Y L L U S enz.
Nu voelt zelfs de niet letterkundige L e z e r , dat deze twee regels ter voltooijing der fchilderij, o f
yan het beeldwerk des bekers, onontbeerlijk zijn. « * • Lied
1 9 , bl. 29, reg. 3 :
Drinkt niet de zee de dampen?

Hier

LIEDEHEN V A N A N A K R E O N , E N Z .

Hier heeft cle Heer

gevolgd.
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zeker de oude lezing:

Beter ware het geweest, met B R U N K en
de gisfing van een' geleerde te volgen:

VAN

•n te vertalen:
Drinkt niet de zee de ftroomen?
Doch de vijf eerfte regels van dit Lied hadden niet vragend
moeten uitgedrukt worden. Voor eene vertaling, zoo al»
de Heer D O H N S E I F F E N zich voorftelt te geven , en ook
werkelijk op de meeste plaatfen geeft , bevat zulk eene
verandering der tournure te veel vrijheid en afwijking van
het oorfpronkelijke.
De vertaling van den Treurzang van M O S C H U S heeft on*
min behaagd, hos getrouw en in hare foort uitmuntend die
over het geheel ook zij. Wij kunnen nu eens voor altijd
geene dus genoemde Hexameters verdragen. Doch, de twist
over het al of niet aannemelijke derzelven in onze taal daargelaten, dan vragen wij nog, of zulke verzen verfchooniyfc
zijn, als:
Bloemen verwelkt ook gij nu op uwe treurende ftelenj
En:
Herder Bion is niet meer; met hem is het veldlied — «-»
Indien men onderftellen mag, dat wij (zonder verwaand»
vergelijking) in onze Dichtkunde de eeuw van A U G U S T U S of
bereikt hebben of nabij zijn, dan zetten dergelijke kreupele
yerzen ons in eens tot den tijd van E N N I U S terug. Doch genoeg hiervan: hoe weinig wij ook met den Heer B I L D B R D I J I
jn den haat tegen alles, wat Hoogduitsch is of heet, deelen.
hopen wij echter, dat de Hemel onze Natie voor dien wanfmaak van kreupele navolging d«r oude metra genadig zal
"bewaren!
De uitvoering van dit Bundeltje is vol fmaak.
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Puntdichten van v. G . W I T S Ë N G E Y S B E E Ê . Hide Boek. Te Amfierdam , bij P . G . en N . Geysbeek. In gr. %vo. 96 Bladz.
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e Heer W I T S E N G E Y S B E E K berigt het publiek, dat het genoegen , waarmede deze kleinigheden, over het algem e e n , bij zijne Landgenootén" ontvangen zijn, en inzonderheid het vereerend aanzoek, hem van onderfcheiden kanten,
E o o fchriftelijk als mondeïijk, gedaan, om dit.werk nog verader voort te zetten , onderfteund door een grooter aftrek,
dan waarmede hij zich had durven vleijen, hem bewogen
heeft, om nog drie Boeken, mede ieder van honderd ftulaJ
Puntdichten, te leveren, die dan o o k zoo fpoedig mogelijk
zullen volgen.
Offehoon wij de twee eerfte Boeken dezer Epigrammen, die
d e Schrijver kleinigheden noemt,inderdaad met genoegen ontvangen hebben, en den Hr. W I T S E N G E Y S B E E K hebben aangemoedigd , om zich verder aan dit vak toe te wijden, kunnen
wij echter niet ontveinzen, dat het befluit, om nog zoo fpoedig mogelijk een driehonderdral Puntdichten te leveren, onï
eenigzins 'heeft bevreemd eh niet aangenaam was. Wij dachten a a n het: fat cito, ft fat bene! Immers, hangt het wélflagen in deze ibort van poëzij voornamelijk af van een gelukkig
oogenblik .en de gunftige luim des Dichters, k a n men dan
wel verwachten, dat driehonderd ftukken, fpoedig vervaardigd en fpoedig geleverd ,. alle voortreffelijk zullen w e z e n ?
Wanneer men een arbeid, als d e z e , tot dagwerk verlaagt,
dan moet het a a n het toeval worden toegefchreven, zoo er
iets goeds ten voorfchijn komt. — Doch het is misfehien
niet zeer welvoegelijk, dat wij dus over voortbrengfelen fprek e n , die nog niet a a n ons oordeel onderworpen z i j n , en het
Z a l ons tot een wezenlijk genoegen verftrekken , door de
ftukken zelve overtuigd te worden , dat wij ons in onze
verwachting bedrogen hebben, 'en dit alsdan te kunnen erkennen.
De Hr. W I T S E N G E Y S B E E K zal ons echter, vertrouwen'wij,
onze befchroomdheid te dezen aanzien niet ten kwade duiden. Zij ontfpringt uit eene zuivere bron. Wij hebben,
namelijk, opgemerkt, dat de Dichter voor dezen arbeid is
berekend; dat hij e r , over het algemeen, gelukkig i n ge»
flaagd i s , en dat lui vele fchoone en waarlijk geestige verzen
heeft voortgebragf. Maar wij hebben tevens niet kunnen
verbergen, dat er onder de reeds geleverde ftukken eenige
middelmatige e n enkele van nog minderen rang werden g e vonden, en wij vreezen.daarom, dat er in de drie volgende
B o e k e n , die geheel ex profesfo fchijnen gemaakt t e zullen
worden, nog meer kaf onder het koorn zal fchuilen. En dit
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ioude ons leed doen: daar dan het lot van den Hr. W I T S E N
S E Y S B E E K dat van zoo v e l e , anders g o e d e , Dichters zal wez e n ; dat m e n , namelijk, met het flechte ook het goede in
hen verwerpt. De meeste, vooral j o n g e , Dichters begaatr
de.feil, dat Zijniet ftreng genoeg jegens zichzelve zijn, en
te veel aan de drukpers overgeven. En waartoe? het komt
hier toch niet op het getal, maar op het gewigt aan.
Wat het derde Boek dezer Puntdichten betreft, dat thans
ter beoordeeling voor ons ligt, de zoo even gemaakte aanmerkingen zijn ook ten deele hierop toepasfelijk. Veel luimigs, veel naifs, veel geestigs komt ook hier weder v o o r :
maar ook nog al iets, dat niet genoeg befchaafd i s ; ook nog
al i é t s , dat niet moest gedrukt zijn. Onder de besten rangschikken wij N o . 2 0 2 , 206, 209, 2 1 8 , 2 2 2 , 2 2 3 , . 2 2 5 , 2 2 7 ' ,
3 2 9 , 236 enz. enz. In N o . 2045-205, 207, 211 en nog een
paar anderen komt ons het onderwerp in eenigen te triviaal, in anderen te veel verbruikt voor. In N o . 215 zouden w i j , in dén eerften, r e g e l , voor niet liever niets gelezen
hebben, om het Latijnfche nihil uit te drukken; waardoor
dan ook de tegenftellirig met het niet, in den laatften r e g e l ,
meer zou,gewerkt hebben. N o . 278 treft, naar ons oordeel,
geen doel: omdat de Dokter zeer wel goede pillen konde
maken, fchoon dezelve juist voor h e m , op dattijdftip, niet
goed waren. Daarenboven doet het woord zes hier eene verkeerde werking: dewel men er bij de lezing bijzonder op
h e c h t , en daardoor, geheel tegen liet oogmerk van dén Maker , op het denkbeeld komt , dat de man , in zijné ijlhoofdigheid, te veel van zijne (anders, misfehien, heilzame)
pillen genomen heeft. In allen gevalle, zouden wij daarom
#en laatften regel liever dus l e z e n :
„ Mijne

eigen pillen ingenomen!

Hetzelfde niet- doeltreffende hebben wij in N o . 293 gevonden: daar de Selling, in de beide eerfte regels voorgedrag e n , valsch is.
Voorts zouden wij nog wel het een o f ander kunnen opnoemen , hetwelk ons ; . . . . haast hadden wij gezegd : niet
behaagde;
doch gelukkig fchoot ons hog in tijds het laatfte
Puntdicht in dit Boek te binnen. Het is ook waarlijk niet
aangenaam, zoo maar voor zot te worden uitgekreten. De
Schrijver fchijnt gaarne de Recenfenten tot voorwerpen zijner fatjre te nemen. W i j , voor ons, hebben daar niet tegeri,
zoo hij het flechts op eene geestige wijze doe , e n niet tegen de Recenfenten in het algemeen, die toch nuttige wezens
zijn, uitvare. Op vele. van deze Heereri (neemtïiet niet kwalijk, Collega's!) valt ook nog al iets aan te merken. Een
ier fraaifte ftukken, in dit opzigt, i s , in enze o o g e n , het
Aa 2
be:
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•bekende ?êrs van C L A U D I U S : Ein alter Truthen enz. EN wij
Tioodigen den Heer W I T S E N G E Y S B E E K n i t , om daarvan eene
goede vertaling of navolging in een van de volgende Boeken te leveren. Wie weet, of niet wel dezen of genen
Hooggeleerden Recenfent in ons Vaderland de fchoenen zouden pasfenj
Ten (lotte deelen wij onze Lezers eenige fraaije ftukje*
uit deze verzameling mede:
DE GR09T-PRIOB DE V * * * AAN NINON DE LENCLOS.

Onwaardig dat ik u mijn liefde ooit heb beleden,
Ontvlugt ik 't krachtloos fchoon, 't welk ik te dwaas aanbad.
Mijn min leende u bekoorlijkheden,
Ondankbre! die gij niet bezat.
Antwoord van Ninon.

Koel voor uw teerverliefde zuchten,
Zie 'k u mijn krachtloos fchoon ontvlugten;
Maar leent de min bekoorlijkheén ,
Waarom dan vraagt gij haar'die niet voor u ter leen?
DE

P R E D E S T I N A T I E .

Verwerp vooral de leer der vóórbefchikking niet,
Die gij aan Stomping zoo klaar bewezen z i e t ;
Hij preekt ellendig flecht, maar houdt hem zulks ten goedes :
Hij was van eeuwigheid, vertrouw dat vast met mij,
Tot h e r d e r vóórbefchikt: 't verfchil is maar dat hij
Een dorpsgemeente, in plaat* van zwijnen, kreeg te hoede».
DE

G E L U K K I G E

M I N N A A R .

o ! Hoe gelukkig ïs Philint,
Dat hü zich zeiven teer bemint!
Hij kent geen kwelling of verdriet;
Want medeminnaars heeft hij niet.
fit

P E T I T - M A I T R E .

Ce windbuil Eduard verfcheen,
Geparfumeerd van top tot teen,
Laatst in 't gezelfchap veler dames:
Zocht dan de windrige Eduard
Velligt zich ook door hare neuzen
EEN* WEG te banen tot haar hart ?

EES

fUHTDtCHTE».
«SN
200

A L S EIL M E N I G

5,0

HUWELIJK
VOLTROKKEN

WORDT.

D E G E E S T E L I J K E , het formulier gelezen hebbende.
Gij, bruidegomI wilt gij tot vrouw dees jonge maagd?
(De bruidegom buigt zich, de geestelijke wendt zich tot de bruid.}
Gij hem tot man?
D E B R U I D , ter zijde, zuchtende.
Ach! gij zijt de eerfte die 't mij vraagt.
O P H E T OVERLIJDEN V A N E E N E O U D E V R O U W ,
OP W I E R B E G E E R T E A A N H E T PUBLIEK , A L S E E N E G E W I G 
T I G E BIJZONDERHEID ( ? ) W E R D . M E D E G E D E E L D , D A T Z I J
Ü N - B N - V I J F T I G JAREN

PLftATSBBWAARSTER

IN EENE

KERK W A S GEWEEST.

{Amft. Cour. a Jan. 1810.)
Een halve eeuw lang heeft Grietje op de aard*
Voor andren menig plaats in 't bedehuis bewaard:
kHoop dat, nu zé eindlijk zich ten hemel heeft begeven,
Daar inidlerwijl de hare is onbezet gebleven. (*)
G R A F S C H R I F T
T»OR

E E N ' GEVflELLOOZ'; E N ONWETEND* EDELMAN.

Hier ligt de Heer Van Ravensweert,
Die door zijn voorbeeld heeft geleeri
Dat iemand zonder hart ka» leven,
Sn nerven zonder geest te geven.
OP

PHILO.

$ Sst nooit, zegt Phiio, t'huis; en dit it waar: hij vast,
Als hJg niet is genood te gast.
GELD

(*) Hier !i het denkbeeld waarlijk fchoon en gelukkig uitgedrukt.
Het versie i». eenvoudig , treffend en eroftig roeiend. W $ twijfelen
evenwel, of het oogmerk vaa den Dichter niet geweest tij, om het
fatyriek en belagshelijk te maken. Waartoe anders het opfchrift op
eene wijae gefield, dat het net hetttukselre iaderdwd een contrast
•pfcTert.*
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Van

EN

EER.

x—ftein.

Gij tracht naar g e l d , en ik naar eer.
Ik.
Elk zoekt Wat hem ontbreekt, mijnheer!
ONVERVULDE

*k Vöorfpelde al te
Het nieuwe ftuk
Is niet gefloten; neen:
Dat niemand

VOORSPELLING.

overijld, Van L e e u w e n !
van Eipifon
men raakte zoo aan't g e e u w e n ,
fluiten kon;

Di Mode, of Verhaal der Zeden, Denkwijzen,
Kleederdragten
en Gewoonten van de aloude, Middeltijdfche
en Hedendaagfche
befchaafde
Volken; vermakelijk
voorgefteld, door A . F O K K E ,
"éïMONSZ. Ijlen Deels ijle Stuk. (De aloude. Velken.^Met
Platen. Te Utrecht,'bïj
van Paddenburg en Zoon. iSop. la
gr, 8rö.-322 Bl.
„ ^ o o d r a , in de Hoofdftad, de lage wellust en volftrekte
„ ^
zedeloosheid onder de jonge lieden van alle Handen
„ inkruipen, gaat het geheele land naar de, maan!" dat mag,
zegt de Schrijver, onder al mijn mallepraat,
wel als een' ernftïgen wenk voor. onze groote • Hoofüftad .opgemerkt worden.
Indedaad deSchrijverkiest voor diVziir,Wfirjk,immers naar ons
g e v o e l , den bestennaam; mallepraat hhet, van het begin tot het
einde nagenoeg, Tiet fpreekt" intusfehen van z e l v e d a t bij alle
die mallepraat dit opftel echter bewijzen draagt van de algemeen
erkende belezenheid en kunde des Schrijvers; en niemand zal
cr ook aan twijfelen, of hij is ook hier zichzelven g e l i j k , e n
helpt ook dootydeze .mallepraat zijne Lezers.van tijd tot-tijd
hartelijk aan hét lagchen. Dit kan en dit doet hij hier ook
nu en dan wederom meesterlijk. Ware dit nu alleen ten koste
fier. Mode en derzelver grillen, z o o zouden wij dit boek met
groot genoegen kunnen l e z e n ; maar het is hier tevens dikjyijls ten koste der .waarheid, en der perfonen en gefchiedenis
in 'de.H.'Schrift., Wij willen gaarne' toegeven,,dat de Schrijver hierbij-geene z o o kwade bedoeling had, en die perfonen
^ènkel als m è n f d i e n i n ' t afgetrokkenè, en .geenszins als in verband'met dë "gewijde"gefchiedenis', ten toon fielt; maar belet
dit de verkeerde uitwerking ? en kan de Lezer daarbij de gefchie•ienib' en de H. Schrift geheel uit het geheugen zetten? Wij althans
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konden dit niet; en al kunnen liet anderen, wat mit-fteekt es
dan toch in? Hij wil ook daardoor bij ongeletterde lieden,
voor wien dit werk alleen'gefchreveu i s , de algemeene g e 
fchiedenis en oudheidkunde fmakelijk maken: maar wij houden
dit middel gevaarlijk, en het geneesmidd2l.althans erger dan de
kwaal. Daarenboven erkent de Schrijver zelf, dat hij zich
anachronismen veroorlooft , die ja wel den kundigen in het
oog vallen, maar die der gefchiedkunde, bij de zoodauigen,
die er niets van w e t e n , niets minder dan voordeelig zijn.
Intusfchen in dit boekdeel worden de oude Volken behan»
d e l d ; nu liggen de Grieken eü Romeinen aan de beurt, waar
op dan die van de Middeleeuwen en de Hedendaagfphe Vol
ken zullen volgen ; zoodat wij voor het minst nog drie foort-:
elijke Stukken, ais het tegenwoordige, te wachten hebben.
oortgelijke evenwel, hopen w i j , in allen deele niet. Voor
zulke foort van Lezers, als b . v. in de laffe Anekdote bl. 74.
(waar de knecht naar de Comedie w i l , om Semiramis te zien
fpelen,en de baas fchemeravond, verftaat, en er wel een kwar
tier uurs noodig w a s , om Semiramis-uit fchemeravond
te has
pelen , ) behagen vinden , moest de Heer F O K K E niet fchrijven. Maar het i s , naar des Schrijvers eigen getuigenis, ailes doorgaans mallepraat;
en laten w i j , tot b e w i j s , h o e d e
Schrijver dit zijn werk bij den- regten naam heeft genoemd,
het volgende affchrijven; het betreft de bevolking der w e 
reld na den Zondvloed:
„ Bij al die oude, overoude tradition van alle volken inoer.
men niet veel nadenken; want anders heeft men zoo vele ga
pingen te vervullen en gaten te doppen , dat men er toch nooit
mede klaar komt. Het zij dan hoe het z i j , dit vier paar men
fchen deed zoo h u n ' b e s t , dat weinig jaren naderhand eea
hunner naneven, met name Nimrod reeds in flaat was verfcheide fteden te bouwen en dezelve te bevolken; hetzij nu>
deze fteden flechts omheinde vlekken geweest zijn, en men
hier op geene Londens, Parijsfen, Amfterdammen en diergelijJiefteen-werelden te denken h e b b e , z o o is het toch z e k e r ,
dat er al heel wat handen toe vereischt werden; en die moes
ten alle binnen eene eeuw er maar zijn; want Noach ging uit
de arke in het jaar der wereld 1657. en de Toren van B a b e l ,
waartoe ook nog al wat handen noodig waren, werd in 1757
gebouwd. (Andere zeggen 1788,en weer andere wat anders;
de tijdrekening is eene der historiefche wetenfehappen die
wel het meest in de war ligt.) Zeker is 't ondertusfehen, dat
men ook tevens geboekt vindt, dat de oude aardbewooners
vóór en kort na den grooten Vloed wel zesmaal zoo lang leef
den dan w i j , tegenwoordige fakkels, die ons eigen geflacht
daarbij nog door oorlogen zoo uitrocijen, dat het te vreezen
is dat het heele menfchen race eens,even als die van 't groo
te dier MahmwójVÜlfcwSÜ xal-.althans onder de Europeanen
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zal na een duizend overwinningen, zoo als die der Franfchen, al een merkelijk gat gekomen zijn; immers, itel eens
er worden thans dagelijks'volgens de Kouranten een duizend
of vier Spaanfche Infurgenten, of Oostenrijkers, den hals gebroken , daarbij kan men nog voegen eenige weinige dooden
van den Franfchen kant; dan worden er toch zeker in de
«achten van die glorierijke dagen, geen 4000 kinderen in
Frankrijk geboren, om dat getal van gefneuvelde menfchen
oogenblikkelijk weer met Franfchen aan te vullen, want wie
zal toch die vruchtbaarheid in een land, waar niet dan oude
lui overgebleven zijn, en de jonge manfchap om een boodfchap i s , ten einde over geheel'Europa met metalen monden
des overwinnaars wil te prediken, kunnen vermoeden. Doch
dit alles zijn zaken van veel te diep inzigt, dan dat wij e r ,
in een plaifierig verhaal ons hoofd, mede zouden breken.
Tot rekenen of cijfferen dient men al in een heel bijzonder
onaandoenlijk en geheel voor alles onverfchiliig humeur te
zijn, anders komt men al heel ligt in de war; en het valt al
vrij zwaar om eene multiplicatie, wier fom eene reeks van
ten minften tien of elf cijferletters beflaat met twee kleine
getallen ten uitvoer te brengen; b. v. om een jongeling of
z e s , die er op een o f ander dorp overgebleven zijn met zes
meisjes zoo te multipliceren, dat het dorp toekomende jaar
een duizend ftrijdbare mannen opleveren kan, of een achttal
menfchen als waarop wij in de wederbebomving en bevolking der aarde alleen ftaat kunnen maken, in honderd jaren,
al leefden ze ook nog zoo lang, zoodanig te multipliceren dat
ze van elkander affcheidende zich over de geheele wereld
kunnen verfpreiden; de wereld is toch in comparatie met het
dal Sennaar nog al redelijk groot.
„ Maar wat hebben wij ook toch met al dat gecijffer te
d o e n , 't is nog niet anders en of w e nu al gaan rekenen hoe
het heeft kunnen w e z e n , dat is maar tijd verfpillen, aan een
iverk waar meê w e nooit te règc kunnen komen; wij rekenen
tiaar onze tegenwoordige manier, welligt dat die oude Heer e n , met denzelfden multiplicator en hetzelfde multiplkandv.in
als'wij, een veel grooter product, gekreegen hebben;ook ligt
dit alles geheel buiten ons b o e k j e , daar ons oogmerk alleen
is de zeden en modes der volken naar te gaan."
Z o o fchrijft F O K K E al v o o r t ; en z e g ons, L e z e r ! kunt gij
voor zulk gefchrijf gefchikter naam vinden? en waartoe dient
het? in ernst maakt toch wel niemand thans meer tegen da
oude gefchiedverhalen zoodanige bedenkingen ; het is dar»
eenvoudig een grap. — De vele fouten tegen de taal, enz*
zullen wij die ook onder be; grappige rangfcbikkenï
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LETTER-OEFENINGEN.
Verklaring van Paulus Brief, genaamd aan de Ephefi'èrs-,
door PAULUS BOSVELD , in leven rustend Predikant te
Dordrecht,
Aldaar,
bij P. van Braam. In gr. Svo»
394 Bl.
*

M

en heeft nu reeds verfcheidene boekdeeien, ter verklaring der voornaamfte Brieven van Paulus, door
de welverfneden pen van den kundigen BOSVELD van tijd tot
tijd vervaardigd, en reeds voorlang voor de drukpers ge»
reed gemaakt, waarvan hij echter, ten aanzien der meesten , de geheele bezorging aan anderen heeft moeten overlaten. Meer dan zes jaren lang aan de regter zijde gansch
geraakt, van het gebruik der fprake beroofd, en, daar*
enboven, bijna ontbloot van hebbelijkheid om zijneAerik*
beelden door teekenën gemakkelijk mede te deelen, mast
desniettemin, tot kort voor zijnen dood, voorzien van eert
vast en gelukkig geheugen , gepaard met een opgeklaard
en helder begrip, heeft hij aan de uitgave alleen in zooverre deel gehad, dat men hem, volgens deszelfs begeerte , liet voormaals door hem gefchrevene voorlas, en door
teekenen, verftaanbaar genoeg voor hen , die dagelijks
met hem omgingen, blijken van goedkeuring of afkeuring
ontving. Op deze wijze zijn ook nog de tweehonderd ent
acht eerfte bladzijden dezer Verklaring van den Brief aart
de Ephefiërs, onder zijn oog, met kennelijk bewijs, dat
hem alle deze zijne vroegere denkbeelden nog volkomen:
eigen waren, gedrukt. Omtrent de volgende heeft hij dat
niet meer kunnen doen; waarop dan ook 's mans afflerven kort gevolgd is. De Uitgever heeft, in 't Voorberigt, nog eenige merkwaardige bijzonderheden, 's mans
leven, en wel bijzonder zijne letteroefeningen betreffende, medegedeeld, waarvoor wij hem danken, die ons
ook, in ons meermalen geveld oordeel, ovef de hem eigene wijze van verklaren der H. Schrift, ten volle bevestigd hebben.
P I T T . i 8 i o . NO. Q.
Eb
Dfri

T.
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Deze Uitlegging van den Brief aan de Ephefië'fs is, int
denzelfden trant, als de vorige, uitgewerkt. Zij bevat,
naar't gevoel van BOSVELD , 't laatfte, dat wij van*Paulus hebben. Dit befluit maakt hij voornamelijk op uit
den zeer aandoenlijken affcheidswensch, H. III: 1 4 — 2 1 .
Nergens vindt hij, in 's mans fchriften, iets van dezen
aard; ook deszelfs laatfte Brief aan Timotheus is-, in zijn
gevoel, veel minder aandoenlijk. Hier zouden wij van
den Schrijver verfchillen , terwijl wij geenen grond hoe
ook genaamd vinden, om dezen hartelijken wensch juist
als een affcheidswensch aan te merken. Allerwegen ont
dekt men, ook in de behandeling van dezen Brief, den
zelfdenkenden en zijnen eigenen gang houdenden Schriftver
klaarder, wiens uitleggingen niet zelden van 't gewone
afwijken. Een weinig meer gemeenfchap met de nieuwe
vorderingen van in- en uitlandfche Uitleggers zou hem,
hier .en daar, van min of meer gedrongene, en niet altijd
exegetisch rigtige verklaringen terug gehouden hebben.
Niet zelden evenwel fchijnt hem zijn eigen licht en veel
jarige oefening , omtrent de ware meening van veeki
kwalijk verftane plaatfen-, op 't regte fpoor gebragt te
hebben.
Wij voegen hierbij nog eenige weinige proeven vart
meerder of minder van 't gewone afwijkende uitleggingen,
die wij anderen willen laten oordeelen, of en in hoe verre
zij grond hebben. H. I: 4. wordt overgezet, gelijk hij
ons uitverkoren heeft BIJ Z I C H Z E L V E N , en gelijk genomen
voor dienvolgende, overeenkomfiig hiermede. Vs. 7. In wel
ken wij de verlospng hebben door zijn bloed , de vergeving

der overtredingen, wordt in dezer voege verklaard: in de
gemeenfchap van Jezus Christus, en zoo als wij hem
aangenomen hebben, hebben wij bevrijding van de ftraf
der zonden, vergeving derzelven , (niet aan te merken
als twee onderfcheidene zaken , maar als twee benamin
gen van eene en dezelfde zaak , waarvan de laatfte de
eerfte verklaart;) en wel door zijn bloed, niet door dat
bloed, als bloed, maar door alles, wat hij, tot den bloe
de toe , gedaan heeft , om ons in een ftaat te ftellen,
waarin God ons genade, .vergeving en zaligheid verleenen
Wil, als aan tot hem wedergekeerde en met hem verzoen
de kinderen. Hierbij ftaat de Eerw. BOSVELD ftil, zon
der de wijze te bepalen, waarop dit bloed ^ of de gehoor
zaamheid van Jezus aan Gods bevel en last, die in zijn
bloed eindigde gediend heeft,en nog dient, tot verlosfing
van
5
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Van de zonde, en vergeving van derzelver ftraf. Vs. t o .
worden door allen, die in den hemel zijn
niet de engelen verdaan , maar alle de gezaligden van alle
tijden,

die , toen Paulus fchreef, bij God in 'den hemel geplaatst waren. Vs. i i . worden de eenigzins ftootende
woorden, in hem, gevoegd bij de volgende, voorverordineerd
geworden zijnde,

en de voorgaande, in ivien wij ook een

erfdeel geworden zijn, in eene tusfchenrede geplaatst, zoodat de zin hierop nederkomt: töt die Vereeniging van alle
menfehen in den hemel en op de _ aarde , in en onder
Christus, waren deze te voren door Gods raadsbefluit
beftemd, en deze uitwerking van Gods raad is reeds in
ons Christen-Joden vervuld geworden. H . III: a i . wordt de
kracht, die in ons werkt, verftaan van de goddelijke wonderkracht, die in de Apostelen, en met name in Paulus.,
gewerkt had. H. IV: 6. wordt 't woordje u, op Critifche
gronden , en omdat de zin dan veel klaarder en verftaanbaarder wordt, weggelaten, en deze vertaling gege;

ven : Een God en Fader van allen, die boven alles, en
door alles, en in alles [is of werkt.'] Overwaardig is o o k ,

onder andere , om nageflagen te worden , 't geen
ter verklaring der moeijelijke plaats , H . IV: 7 — 1 4 ,
wordt te berde gebragt , maar te lang om hier af te
fchrijven.
Nu ligt nog afgewerkt, en gefchikt om ter perfe gelegd
te worden ,

de Verklaring

over den eerften Brief

aan

de Korinthiêrs,
waartoe het den Uitgever, zoo wij vertrouwen , niet aan aanmoediging zal ontbreken.

Leerredenen, door j . H. V A N DER. P A L M . Ilde Deel.
Amfterdam, bij J. Allart. 1S09. In gr. Svo.
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nze wensch, onze verwachting is dan vervuld, Zie
* daar een tweeden bundel van deze Leerredenen, den
eerften niet alleen gelijk,
maar bijna zouden wij willen
zeggen, dien nog overtreffende. Wij zouden het Willen
zeggen; niet alsof wij ons een beflisfend oordeel wilden
aanmatigen over de waarde van twee geheele, verzame*
lingen, waarin ieder Huk zijne eigene verdienften heeft $
maar om aanftonds ons eigen gevoel uit te fpreken, en
ons d e s , zoo bij den Heer VAN D E R PALM zelven, als bij
onze Lezers , in zekeren zin te verontfchuldigert dp
Bb %
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wij nu eerst van dit tweede Deel verflag geven. Indedaad', dit is meer tegen, dan met onzen zin en ons voorne
men gefchied. En welke reden zouden wij daarvoor hebben ?
Want, wat ook anderen moge aanfporen, om de taak
eener openlijke beoordeeling op zich te nemen, wij voor
ons kunnen in gemoede verklaren, dat alleen de erkente
nis van het voortreffelijke , en de drang van ons h a r t ,
om aan den Meester der Gewijde Welfprekendheid in
ons Vaderland openlijk hulde te doen, ons de eerfte maal
daartoe bewoog. Innig moest het ons daarom verblijden ,
bij de verfchijning van dit tweede Deel, te zien, dat wij
dit ons doel niet ten eenemaal gemist hadden, en onze
uitb'oezeming den Hoogleeraar niet onbehagelijk was ge
weest.
De weinige aanmerkingen, welke wij meenden
in 't midden te moeten brengen, konden ook onmogelijk
op de fchoone betrekkiug, welke hierdoor ontftond, eeni
ge inbreuk maken. Gelijk ze van onzen kant niets an
ders waren, dan het gevolg onzer verfehillende wijze van
befchouwen en gevoelen, van een verfchillend ftandpunt,
gelijk men het noemt, met betamelijke befcheidenheid,
naar wij meenen, voorgefteld; zoo zijn' zij ook van den
Schrijver met die matiging en kieschheid ontvangen, wel
ke den waarlijk befebaafden man kenmerken. Gaarne ne
men wij zelfs eene dier aanmerkingen, welke hem eenigzins
onaangenaam fchijnt te zijn, weder terug, openhartig be
kennende , 'dat ons de wóórden : Uitverkorenen en Goddeloozen, meer bij overijling ontvallen, dan met opzet door
ons gekozen zijn , en het alleen onze bedoeling w a s , dat
de vorm van ziine Toepasfingen ons wel eens herinnerde
aan die gebruikelijke, naar ons inzien on-evangelifche, ver
deeling der toehoorders-, hoogstwaarfchijnlijk uit eene
verkeerde opvatting van de leer der Predestinatie voort
gevloeid.
Met ware vreugde hervatten wij diis andermaal on
ze taak, en zouden ons gaarne, ten einde ons voorloopig
intgetproken gevoelen te ftaven, tot elke bijzondere Leerre
de inlaten, indien tijden plaats ons niet te zeer beperkten.
Dan wij gelooven ook, ons reeds met genoegzame ruimte
te kunnen beroepen op het gevoel van diegenen niet al
leen , die het fchoone, goede en ware weten te genieten,
ai is het ook in Preken, maar ook van hen, die gaarne
Leerredenen lezen, juist omdat het Leerredenen zijn.. Op
beider gevóél beroepen wij ons, zoo zij dezelven reeds ge
lezen hebben; zoo n i e t , dan noodigen wij hen tot de
proe-
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proeve uit.
Den zulken , die hunnen •fmaak op
keur van welfprekendheid gaarne vergasten , zouden
wij b . v. de drie laatften, en als eene proeve misfehien
de achtfte, de godvruchtige Tempelreis, aanbieden, en hun
vr*gen, of zij immer eene vrucht uit dezen hof hebben
genoten, die frisfeher en geuriger, die fmakelijker w a s ,
dan deze. 't Is als edele wijn: men geniet hem langzaam
en met kleine teugjes; maar elk teugje fmaakt naar meer.
Of erkent gij —• met andere woorden, voelt gij hier niet
den Meester in het wél fpreken, die aan elk denkbeeld
zijne juiste uitdrukking, aan elke aandoening hare echte
taal, aan elke ftoffe haren vollen eisch; die, met één
woord, het ganfehe gebied der Welfprekendheid omvat
tende , aan elke afdeeling van hetzelve, om zoo te fpre
ken, het hare weet te geven, zonder immer'van de eene
inde andere te dwalen; die dus ook hier altoos de Gods
dienftige Redenaar , de ernftige Verkondiger van heilige
waarheden is. H u n , daarentegen, wien het voorname
lijk om dit laatfte te doen ware , zouden wij wederom
bij voorkeur de eerfte, meer nog de tweede en derde,
en bovenal de zesde, ter ernftige lezing en herlezing aan
bevelen ; terwijl wij eindelijk de zoodanigen, die beide,
vorm en inhoud, waarheid en fchoonheid, op de keurigfte wijze wenschten vereenigd en als ineengefmolten te zien,
bij voorkeur op de twee middelfte , de vierde en vijfde,
zouden henenwijzen.
Dit alles willen wij' echter geenszins zoo hebben verftaan, alsof wij aan iedere foort de tegenoverftaande verdienften, aan de eerfte den ernst en het gewigt der ftof
fe , a a n de tweede de keurigheid der behandelinge eenigermate ontzeiden, of ook de middelfte ftellig voor de
beste wilden verklaren ; maar wij wilden hiermede de ge
heele verzameling ,eenigermate naar ons gevoel karakterifeeren , en als 't ware tot e e n e n krans zamenvlechten.
Even min willen wij daaruit het gevolg getrokken heb
ben , alsof wij in alles met den Redenaar inftemden, en
de eene of andere ftoffe, met name de tweede en derde ,
niet nog al anders zouden meenen te moeten behandelen.
Dit zal deHoogg. Schrijver zelf verwachten noch begeeren , en het van menige plaatfen en uitdrukkingen reeds
van voren weten.
Maar zou deze verfchillende denk
wijze ons daarom verhinderen, het ware, het goede,
het voortreffelijke , waar wij het vinden , te erken
nen , er ons hartelijk in te verheugen, en het dankbaar te
B b 3
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genieten? Te beklagen is zij , deze bekrompenheid vaa
geest, die aldus, door de omheiningen van menfchelijke
Itelfels, zichzelve den kring van genot en van {lichting*
armzalig beperkt. Is dit vrijheid? werkt dit de liefde?
Neen, de. liefde is vrij, én bij vrijheid alleen kan liefde
wonen; deze kent, deze ziet geene menfchelijke beperkingen , geene ftelfels en geene fekten , gelijk de Zoon,
der Liefde zé niet kende, die ons allen door de liefde
vrij gemaakt heeft; zij verblijdt zich in de waarheid, gelijk hij zich verblijdde in den geest, dat die dingen den
kinderkens geopenbaard werden. — Wie toch, tot welk
een Christelijk Genootfchap hij moge behooren, zoo hij
gevoel voor het godsdienftige, voor ware gewijde welsprekendheid bezit, zal b . v. eenen HULSHOFF en eenen VAN
DER R O E S T niet met een zuiver genoegen, met de hoog*
ile ftichting lezen ? W i e , die zelf een hart in zijnen boezem gevoelt, zulke mannen ,: die zoo zigtbaar getuigen
uit de volheid hunner harten te hebben gefchreven, niet
als broeders in den geest omhelzen , als voorbeelden
vereeren , en gaarne van hen geleerd en gefticht willen
worden?
Met eene enkele aanmerking willen wij alleen onze onpartijdigheid en de oplettendheid bewijzen, waarmede wij
ook dezen bundel gelezen hebben. Wij willen daarom
niet ftilllaan bij die Leerredenen, waarbij ïrdsfchien eene
leerftellige ingenomenheid onze aanmerkingen zou kunnen
miskennen, maar ons bij de drie laatften bepalen, en wel
vooreerst bij de zevende: over de verborgenheid des toekomenden levens.
Van de Tekstverklaring en de daarop

berustende afleiding der iloffe uit denzelven zullen wij
thans niet gewagen, omdat er hierna van zal moeten gefproken worden, — maar, zoo wij immer eene Leerrede
lazen, welke door nieuwheid der behandelinge van een
geenszins nieuw onderwerp , door eenheid en rijkdom,
door ernst en bevalligheid tevens het harte trof en in eene
geftadige liefelijke en ftichtelijke beweging hield, het was
deze. Onwillekeurig lieten wij ons door den betooverende ftroom der rede tot aan het einde wegliepen, zonder
tot koel nadenken te kunnen komen. Dan ^ - wij willen het
niet verbergen — er bleef een zeker ledig over, en bij
eenig nadenken ontdekten wij de oorzaak. De Schrijver
grondt die verborgenheid van het toekomende op de onvolledigheid der Openbaring, en deze op onze onvatbaarheid voor eene klaarder aanfchouwirig der hernelfche heer»
lijk-
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Tijkheid. Tot dusverre wel; maar wanneer hij nu verder
deze onvatbaarheid afleidt uit de bekrompenheid van ons
ferfland, kunnen wij niet meer met hem voort. Hij be
wijst dit door eene vergelijking van onzen kindfehen toeiland met den volwasfenen. Dit voorbeeld is het eenig
mogelijke; maar het gevolg, 't welk er uit voortvloeit,
i s , naar ons inzien, juist tegen hem.. De droomen van
het onfehuldig kinderhart worden hier niet vervuld, om
dat zij beter waren , dan dit leven der zonde en der
fchuld; en naar mate wij reiner gebleven zijn, zal ook
wezenlijk ons leven meer aan die droomen uit het Para
dijs beantwoorden. Maar juist daarom, omdat wij geene
kinderen zijn, is ons die toekomende heerlijkheid zoo ver
borgen , die voorzeker niets anders zijn zal ~, dan de ver
wezenlijking van de droomen onzer Goddelijke natuur.
Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien,
zeide de Meester zelf, — en wél hem, (zeggen wij met
zekeren Schrijver,) die reeds hier van zien droomde ;
het licht der toekomende heerlijkheid zal hem minder ver
blinden.
Bekoorde ons deze heerlijke Leerrede, nog meer deed
het de volgende over Pf. CXXI; eene godvruchtige Tempelreis, zoo echt Oostersch, en toch zoo geheel menfchelijk, zoo kinderlijk gefchilderd; de treffende overbren
ging der dichterlijke beeldfpraak op het Opperwezen, en
bovenal de fchoone overbrenging van het geheele beeld
op onzer aller levensreis ten Hemel. Maar zou het laat
fte niet nog meer moeten treffen, wanneer het vooraf niet
ware aangekondigd? Over 't geheel beminnen wij die
aankondigingen van 't geen men zeggen wil niet: zij fchij
nen ons te ftrijden tegen de Natuur, en daarom ook te
gen de ware Kunst, haar afbeeldfel. H e t verftand van
den toehoorder wil liever, met den Redenaar voortgaan
d e , het volgende zelf vinden, en zijn gevoel'er door ver
rast worden. In zeer enkele gevallen kan de duidelijk
heid het vorderen. — In deze en de volgende Leerrede
openbaart zich eene bijzondere voortreffelijkheid van den
echten Redenaar in eene hooge mate; wij bedoelen deze:
dat hij oneindig meer denkbeelden en aandoeningen in ons
opwekt, dan hij uitfpreekt; naar het gezegde v a n G Ö T H E :
;

nur wa* er weife verfchweigt,
Stijls.

zeigt mir den Meister des

Deze laatfte Leerrede , over Genef. XIV: 18"—20,
Melchizedek en Abram, wekt in ons gemoed op een donB b 4
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ker beeld eener volkomenevereeniging, niet eene gedwongens
aaneenfchakeling , maar vrijwillige zamenvloeijing en ineenfmelting der wereldlijke en geestelijke magt, eener volmaakte Theocratie, zoo als zij in den geest van het Christendom ligt. Welk een grootsch, Goddelijk gedachtenbeeld ! welk een licht fpreidt het over de gefchiedenis!
met welke aandoening moet het den boezem beurtelings
vervullen, wanneer wij op het vooriedene , op het tegenwoordige , op de toekomst zien ! Ziedaar de echte
Typologie! — Wij kunnen niet ontveinzen, dat wij van
dit Typologifche er meer in hadden gewenscht. Zoo immers
gaat de H. Schrift zelve ons voor: het Oude, zinnelijke,
letterlijke, de typus, het fchaduwbeeld.van het Nieuwe,
volmaakte, gelijk het aardfche- van het hemelfche,
maar dan moet het geloovig kinderhart, en niet de Dogmatiek, deze Typen verklaren.
Hoeveel wij ook nog over deze heerlijke ftukken zouden willen zeggen,.wij moesten echter thans afbreken,
ware het niet, dat ons nog een zeker iets op 't harte lag,
't geen wij noch kunnen, noch mogen, noch willen verzwijgen. Aan 't hoofd des Werks vinden wij, in plaats
van een Voorberigt, eenen Brief van den Hoogleeraar
aan den Eerw. EWALDUS K I S T , den Vriend zijner jeugd,
een meestcrftuk van losfen en edelen briefftijl, vof van
de gewigtigfte bedenkingen en wenken, bij uitnemendheid
gefchikt, om den edelen Jongeling, die zich aan het edelst
beroep'heeft toegewijd , levendig te doen befefièn, van
welk een, onberekenbaar belang voor hem moet zijn de
vorming vaa zijnen fmaak, de ontwikkeling van zijnen
ganfchen-aanleg, door de tooverkracht der fchoone kunst;
jnaar nog oneindig meer die van zijn hart, door de Goddelijke kracht der.,vriendfchap.
Dan in denzelfden Brief
laat zich de Hoogleeraar op eene wijze uit, die ons, wij
moeten het zeggen, gevoelig was en ünartelijk viel.
„ 'tGccn gij, mijn Vriend, en vele anderen met u , gepast
en pligïmatig geoordeeld hebt, ja! tot het nuttig gebruik
mijner vorige Leerredenen voornamelijk te behooren, dat
de leer van het hervormd Genootfchap daarin niet flechts
voorgefteld, maar aangedrongen, bevestigd en tegen de
aanvallen der hedendaagfche ongeloovigcn gehandhaafd
wordt; dit zult gij ook in deze'verzameling zien doorJtralen, misfchïen zelfs nog duidelijker en fterker, dan in
dg voorafgaande," *— Waarlijk , waarlijk, dit griefde
•ns en het moet ieder Chrjstelijk gevoelend Lezer grie9
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sreri, tot Welk Kerkgenootfchap hij moge behooren.
Waartoe dit ? Is dan bij deze menfehen hun Kerkelijk leerltelfel hetzelfde met het Christendom ? Maar waartoe
dan hetzelve van het Christendom nog onderfcheiden
en aangedrongen? Zijn dan allen, die dat ftelfel niet
aannemen , misfehien wel in dien zin aannemen , als
zij , die hedendaagfche ongeloovigen ? Is dit niet
liefdeloos gefproken ? Is het ook wijs, is het voorzigtig,
zoo te fpreken, in eenen tijd, waar het eene, eeuwige,
algemeen zaligmakende Evangelie, zoo immer, moet ver
kondigd' worden; in eenen tijd, waar de liefde evenwel
genoeg verkoelt ? Het hervormd ftelfel moge, als ftelfel
befchouwd , het best zamenhangen; maar ó ! gevoelt
men dan niet, dat alle ftelfels flechts menfchelijke ge
raamten zijn van het ligchaam, en nog niet eens een be
ginfel van den geest der Goddelijke dingen kunnen be
helzen of geven ? Weet men dan niet, dat dezelve alleen
tot noodbehulp zijn uitgevonden , tegen de aanvallen,
van eigenlijke ongeloovigen, 'Nietchristenen, ' e n 'daar
om ook voor dezen, maar geenszins voor de ware
geloovigen behoefte zijn kunnen; dat zij alleen eene ne
gative en geene pofitive waarde hebben; dat
Maar wij voelen , dat wij hier uit onzen toon geraken;
doch indedaad men had daartoe geene aanleiding behooren
te geven.

Godsdienftig Handhoek voor Christen - Vrouwen en Doch
ters.
Door j . L . E W A L D . Uit Jut Hoogduitsch.
Te
Amfterdam, bij J. van der Hey. In gr. 8vo. 471 Bi.
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et geeft den vriend van het goede een onuitfp'rekelijk genoegen, dat deze foort van gefchriften zoo
gemakkelijk derzelver overzetter en drukker vindt; dit is
toch bewijs, dat zij onder ons fterk gezocht en gelezen,
en , des zijn wij zeker , met vrucht gelezen worden.
Maar wij zouden waarlijk ook onze Vaderlandfche Vrou
wen en Jonkvrouwen geheel miskennen, indien wij ons
vooraf daarvan niet verzekerd hielden; verre de meesten
verdienen immers nog de vroegere welgevestigde hoog
achting , en hare ftille huisfelijke deugd en trouwe
zorgvuldige liefde voor hare pligten zijn het alles af
doend bewijs, hoe veelvermogend bij haar Godsdienst en
het goede i s , en hoe aangenaam en welkom haar alles wezen
BBS
zal,
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zal, dat voor Godsdienst en het goede regt góed gefchreven wordt. Wij zoeken de Sekfe niet te vleijen; en dit
zouden wij doen, zoo wij ontkenden, dat de toenemende
geest van ligtzinnigheid en afkeer van ernftigen en ftelligen Godsdienst ook bij fommige onder haar maar al te
veel ingang vindt en het goede verwoest, maar, Gode
zij dank^ dat wij het zonder vleijen mogen zeggen ! niet
zoo algemeen, noeh in zulk eenen hoogen trap; en het
grootfte gedeelte der Sekfe, ook in befchaafdere kringen,
maakt nog eene haar vereerende uitzondering. In eenen
tijd, waarin zoo menig Man en baardeloos Jongeling zich
geheelenal aan de openbare Godsvereering onttrekt, en
zijnen roem fielt in ftout te ontkennen en te befpotten
hetgeen hij nimmer onderzocht, en 't welk zijne aanzienlijke en waardige Ouders hem als 't dierbaarfte en heiligde door hun woord en voorbeeld hebben aangeprezen ,
•— in zoodanig eenen tijd valt de meerdere uitwendige
Godsdienftigheid, eene huivering voor twijfel enongeloof,
uit ongehuichelden eerbied voor Godsdienst en Christendom , bij onze Vrouwen en Jonkvrouwen een ieder nog
in het oog. In waarheid, wij vinden menig godsdienftig
gefchrift, en in het bijzonder ook den Bijbel, in handen
van de waardige Moeder en Dochter, terwijl Vader en
Broeder in niets minder. fmaak vinden,'dan in deze gefchriften. Het fpreekt van zelve, ook dit vindt uitzonderingen, en bij den lof, dien wij der Sekfe geven, willen
wij geenszins iederen Huisvader en Jongeling van het tegendeel befchuldigen ; dan bij de aankondiging van zoodanig werk, opzettelijk voor Vrouwen ingerigt, vloeide
die lof ons van zelve uit de pen, en wij voegen er nog
bij, dat, zoo lang zoodanige fchriften Lezeresfen vinden
en bij voorkeur door haar,gelezen worden, wij de hoop
niet opgeven, dat de algehcele verbastering van het aankomend gedacht, ten opzigte van godsdienftige beginfelen , zal worden verhoed, en wij nog dikwijls zullen zien ,
hetgeen wij meermalen zagen, dat menig ligtzinnig, ongodsdienffig M a n , aan den arm eener waardige Gade,
terugkeert tot die beginfelen, waarop zich maatfehappeüjk
cn huïsfelijk geluk eeniglijk grondvesten; voor het minst
zal menige edele Moeder nog altijd dierbaar en eerwaardig houden, wat menig Vader fchandelijk veronachtzaamt,
en alzoo het kroost niet geheel onthouden worden hetgeen voor hetzelve van oneindig meerder waarde i s , dan
het leven, de kleeding en het voedfel.
On-
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Onze Schrijver drukt zich nog fterker u i t : . „ On„ ze jongelingen naar den nieuwfien

toon,"

zegt

hij ,

, , weten alles, alles op het best, alles heel zeker. Zij
„ kunnen niet dwalen, zij hebben geene leiding noodig.
„ Hoe zouden zij, met dat hoog gevoel van wijsheid en
„ vrijheid, dat hen bezielt, den genen terug ftooten, die
„ .hen leiden wilde ! Hunne wijsbegeerte, hun verblijf in
„ vreemde landen, of hunne ©ndervinding in veldtogten,
„ geeft hun eene koenheid, eene zelfsgenoegzaamheid,
,, welke men volftrekt niet bij komen kan." enz. Overigens
geeft hij redenen op , waarom hij. vooral wel het best
voor Vrouwen fchrijven kan; en wij wenfchen der Sekfe
met dezen haren Schrijver, lofredenaar en verftandigen
hartelijken vriend, in de daad geluk. In dit zijn boek
tracht hij waardige edele Vrouwen van den befehaafden
ftand, in iedere betrekking, waarin zij komen kunnen,
raad te geven, den besten raad, dien hij kende, en hij
verzekert haar niets geraden te hebben dan hetgeen de on
dervinding als beproefd heeft .aangewezen, en dat hij haar
door niets heeft zoeken te verfterken en te vertroosten, het
geen niet reeds velen verfterkt en vertroost heeft.
Gij kent, waardige Vrouwen en Jonkvrouwen! E W A L D
reeds uit andere zijner fchriften; immers het zou onverant
woordelijk zijn voor de genen, die eenigen invloed heb
ben op uwe leélure, vorming eri {lichting, zoo gij hem
niet reeds kendet; wij behoeven u dus niets meer te zeg
gen , dan: hij g'af wederom een gefchrift voor u u i t , en,
:

nu wel alleen en opzettelijk

voor u.

Het geeft u verftan-

dige, roerende opwekking, wijze leering, troost en moed
bij iederen uwer gewone of meer ongewone, bij uwe vele
moeijelijke en gevaarlijke pligten, bij iedere aangename of
treurige gebeurtenis. Gij vindt hier niet zeer uitvoerige ,
maar alle wel doordachte , aanfpraken aan u , alleenfpraken voor u , nu en dan eenvoudige dichtftukjes, alles rijk
in de heilzaamfte lesfen, en regtftreeks ingerigt voor uw
kieseh en fijn gevoel, uw zacht en liefderijk vrouwelijk
hart. Alles, wat u hier aangeboden wordt, verftrekt op
nieuw ten bewijze van den goeden fmaak, de echte menichenkennis, de hoogachting voor uwe Sekfe, en het ge
zuiverd en verftandig gevoel voor. God en het goede , van
den waardigen Schrijver.
Eene andere aanprijzing van dit boek houden wij onnoodig, gelijk ook het opgeven der naamlijst van de on
derfcheidene "ftukjes : dan, daar het ook ons leed zou
doen,
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doen, Waarde Hollandfche Vrouwen en Meisjes! zoo ook
gij in deze dagen niet menigmaal door de wereld, zoo als
die toch maar is, van dweeperij befchuldigd wierd, willen
wij het volgende nog voor u affchrijven:
„ Men noemt dikwijls Dweeperije, wanneer men aan
„ zijne godsdienftige beginfelen getrouw blijft en over, , eenkomftig met dezelve leeft.
Werk maken van
„ den Bijbel, van. openbare Godsvereering, van het ge„ bed, is bij de wereld niets anders dan Dweeperij. Ge„ looven aan eenen invloed van onzigtbare wezens op de
, , zigtbare wereld, al werd zulks ook door de onloo„ chenbaarfte bewijzen betoogd; wie wil deze bewijzen
, lang onderzoeken? Het is zuivere, klare Dweeperij.
„ Wanneei-vgij door iets goeds, groots, edels verwarmd
, , en getroffen wordt; wanneer gij u tot handelen, lij„ den, verloochenen, door iets laat bepalen en bewegen,
„ hetwelk u geen geld opbrengt, geen zinnelijk genoegen
„ geeft, en u ook geen aanzien in de wereld verfchaft;
„ dan zijt gij eene Dweepfter. Indien gij anders, beter,
„ voortreffelijker zijt, dan de vrouwen van den gewonen
„ Toon ; dan zijt gij eene Dweepfter. Indien gij op vele
„ plaatfen openlijk laat blijken, dat gij waarlijk en opregt
„ aan eenen God gelooft; indien gij zelfs menigmaal acht
„ op hem geeft; wat zou dit toch anders kunnen zijn,
dan Dweeperij, dewijl immers dit den menfchen naar de
3, groote wereld niet in den zin komt ? Koud en onverfchil„ lig blijven bij alles , wat groot, edelen.uitmuntendis, en
„ verrukt zijn over elke fraaije kleinigheid; — de hoog„ fle deelneming betooneu, wanneer er van eene hemel5

„ fche kadans,

,
„
„
„
„
„
„
5

,,
„
,,
„
„
„

van eene Goddelijke Equipage of Koeffure

gefproken wordt, en geeuwen en met den waaijer fpeJen, en ziin ring bekijken, zijne Colisr of halsfnoer
in orde fchikken, wanneer er van opvoeding, van de
Maagd van Orleans, van den geest in HAYDN'S Schepping, wanneer er van menfchelijke ellende en menfchelijk geluk gefproken wordt. Zulk iets behoort er t o e ,
indien gij in zekere zoogenoemde fatfoenlijke Cirkels
niet in vermoeden van Dweeperij wilt komen. Geen
woord van fentiment , gevoel, natuurgeest, kunstfmaak en kunstgenot, — geen woord over belezenheid,
kinder-opvoeding, menfchen-ontwikkeling; geen woord
over geest des tijds, heerfchende zeden, wereldgebeurtenisfen in het groot; geen woord, hetwelk onder verftandige befchaafde raeniïhen verdient gezegd te worden, —
„ en-
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„ enkel en alleen om zich niet aan onverdragelijke belagchelijkheid (Ridicule) over te geven, of als fraai ver„ nuft of Filozoof of Geleerde te dweepen.
Geene er-<
„ gere Dweepfters dan ziüke, die zöo zeer tegen de
„ Dweeperij dweepen! Men moet, in onze dagen, meer
„ daarvoor waarfchuwen, dat men voor den naam van
Dweepfter niet al te angstvallig fchrome , dan daarvoor, dat men geene Dweepfter worde."
Wat eigenlijk Dweeperij is-, wordt hierop uitmuntend
ontwikkeld, en de waarfchuwing is treffende; dan wij
mogen geheel het vertoog niet affchrijven.
Ziet hier het
flot: „ ó ! Wacht u voor Dweeperij, zoo als gij u zelve
van dronkenfchap zoudt wachten, die niet overgaat,
„ maar van dag tot dag erger wordt!"

Leerrede,
uitgefproken in eenen Vriendenkring , op den
4den van Herfstmaand 1809 , ter gelegenheid van het
Verjaringsfeest van zijne Majefleit den Koning van Hol
land, door L E M M i N K , voorheen Kapitein hij de Hollandfcke Armee.
Te Zutphen, bij H. C. A. Thieme. 1809.

Voor rekening en ten voordeele van den Schrijver.

In

gr. 8vo. 16 Bl,

Z

ou men , bijaldien er gebrek kwam aan geordende
Leeraren, 'of wanneer hunne bezoldiging ophield,
hunne plaatfen welligt vervullen kunnen door Officieren,
bij de Armee op penfioen gefield ? — deze gedachte viel
ons in bij het zien van den titel; e n , na de aandachtige
lezing dezer Leerrede, komt het ons voor, dat dit luk
ken kon , indien althans de functien der Leeraren zich
alsdan eeniglijk bepaalden tot het houden van Redevoerin
gen op foortgelijke Feesten. Wel is waar, en in de Leer
rede en in de daarbij gevoegde Gebeden, is de dankbare
melding van de verjaring des Konings vergeten; maar al
doende leert men, en het is al wel voor eene eerfte proe
ve; de Heer Kapitein maakt zeker bij deze eerfte proeve
eener Leerrede beter figuur, dan menig Predikant zou
doen, wanneer hij den kanfel met het flagveld, en de bef
met den degen verwisfelde. De tekst is Matt. XXII: 2 1 .
De Predikatie is voor 't minst geregeld, nogal ftichtelijk,
en heeft de groote verdienfte dat zij kort h. De Heer
Officier heeft er dus bon o p , wat ons betreft»
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Werken der Bataaffche Maatfchappij van Taal- en Dicht'
kunde.
IVde Deel.
Zijnde het Vervolg van het Ant
woord op de Vraag over de Dichtkunst,
door JER. DE
V R I E S . Te Amfterdam,
bij J. Allart. iSio.
In gr.
%vo. 407 Bl.

W

ij hebben van het eerfte Deel dezer'zoo buitenge
wone Prijsverhandeling eene uitgeftrekte beoordee
ling in het vorig jaar gegeven; onze lust zoo wel als on
ze pligt vordert thans een gelijken tred te houden.
Vooraf bedanken wij de Maatfchappij, dat dezelve aan
den Uitgever vrijheid verleend heeft, om dit Werk, afge*
feheiden van hare Werken, met den titel: Proeve eener
Gefchiedenis

der Nederduitfche

Dichtkunst,

aan de bemin

naars van dezelve te kunnen afleveren. Wij hopen, dat
deze hiervan gebruik zullen maken , en onze aanwij
zing , om dit Werk als een legger te houden voor aanteekeningen, ter bevordering van volledige kennis, insgelijks
zullen opvolgen.
Wij treden thans zonder eenige vooraffpraak ter zake;
ons verzekerd houdende, dat, even gelijk wij bij het doorloopen van het veld der Achttiende Eeuwe ons minder
genoegen beloofden , dan bij vroegere tijdvakken , en
ons echter met eene andere uitkomst mogten verheu
gen , onze Lezers eene gelijke ondervinding zullen er
langen. De meesterlijke hand des geleerden Schrijvers
heeft alles op zulk eene, aangename wijze gerangfchikt, dat
het ons zoo wel als hem, bij het zien en rieken van zoo
vele dichtbloemen, ondoenlijk viel, onzen ftijl voor eene
ongewone warmte te bewaren.
De Schrijver verbindt zijne befchouwing van den toeftand der Dichtkunst in de Achttiende Eeuwe met die dei*
vorige , in eene breedvoerige inleiding , waarin hij de
toenmalige Gefchiedenis en gefteldheid van het Vaderland
met oordeel openlegt, 't Was het tijdvak van flaap. De
rampen, welke dit Land troffen, door medegefleept te
zijn in den Oorlog over de Spaanfche Succesfie , waren
tot opwekking der Natie van geen meer gevolg , dan de
Oorlog, om den Engelfehen Troon veroorzaakt, en die
zoo veel bloed en fchatten had gekost. — Toen men, na
het fluiten van den Vrede van Utrecht, allehgskens tot
rust en welvaart k w a m , werd de verheffing van den
geest
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eest nog minder.
De wanfmaak, die destijds aan h e t
ïanfche H o f plaats vond, en in alles hoe langs hoe meer
zigtbaar werd , floop ook hier te lande in , en alles
moest nu met zwaarmoedige krullen en fïeraden overladen
worden; — men zie de bouwfieraden, de behangfels, de
kleeding enz. van dien tijd. In de verzen is zulks ook
te bemerken. De Genootfchappen fchaafden, wreven en
likten; de verzen werden wel liefelijk, zoetvloeijend en
net, maar zwier, kracht en leven zocht'men te vergeefs. „ Pegafus,"
zegt V A N EFFEN , , , werd een ge„ meen paard, dat, zonder te wankelen of te hollen, en
zonder zich door de minfte aangename beweging beval„ lig te maken, regt toe regt aan op een klein egaal
„ drafje weg vordert, „ en eindelijk komt daar het wezen
„ moet; in één woord,het voegde beter voor een kar of
wagen, dan onder een braaf ruiter." Enkele Dichters
ontfloegen zich later van het juk dezer Genootfchappen;
door dezen kwam er herleving en lust en kracht.
De opgaaf der betrekkelijke waarde van bijzondere Dichters wordt door den Schrijver begonnen met zulke perfonen ,
omtrent welke hij in twijfel ftond, of ze tot de Zeventiende dan tot de Achttiende Eeuw moesten gebragt worden;

f

A B R A H . B O O A E R T , KLAAS B R U Y N , DANIEL W I L L I N K en

anderen! Onder dezen wordt met bijzonderen lof vermeld
E L I S A B E T H HOOFMAN ,

EchtgenOOte Van P IE T E R KOOL-

A E R T ; en deze lof wordt met proeven bevestigd. Door
hare kunne was zij uitgefloten geweest van dé fchavende
Dichtgenootschappen; zij bleef vrij van die banden, en
van hier de meerdere oorspronkelijkheid en leven.
JOHAN D E HAAS , JACOB ZEEUWS en anderen volgen.
T o e n begon de tijd op te dagen , waarin Zededichten,

Hof-

dichten, enz. in de mode kwamen; voorwerpen, meer voor
lachte en ftille overweging, dan voor ftoute fehildering
gefchikt.—Tot een zeer merkwaardig verfchijnfel verftrekte LUCAS S C H E R M E R , een ongemeen vefdienfteliikJongeling , vol vuur, en bezield met de levendigfte verbeelding»
Onzes inziens, heeft de Schrijver deszelfs waarde eerder
te laag dan te hoog gefteld, en er zouden eenige meer
treffende voorbeelden van zijne bekwaamheid te vinden
geweest z i j n , dan er nu zijn aangevoerd. SIMON S T Y L
plagt den vroegen dood van SCHERMER immer te befchouvven , als het grootfte verlies , hetwelk de' Dichtkunst
geleden heeft.

Uit deszelfs aanleg, zoo in het ftoute als in

het zachte, had mea zich mogen beloven, dat hij misfchien.

J.
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eiken voorganger ware voorbij geftreefd. De genoemde
zoo bevoegde regter in dezen liep vooral hoog met zijne
Heldendichten, om den rijkdom in gelijkenisfen en wen
dingen. Hij prees ook de Visfcherszangen; vooral dat,
hetwelk begint:
't Lagchebekje Galathé
Dreef haar fchaapjes naar de z e e ,
Door den , glans der morgenftralen,
Om een frisiche lucht te halen, enz.

Verwonderlijk is h e t , dat een Jongeling, die met geftadige fmart worftelde , door van zijne geboorte af aan
den Steen te lijden, en wiens levensdraad reeds op het
22.de jaar werd afgefneden, zoo veel heeft kunnen vefrigten, en zulke verbazende vorderingen, boven zijnen
tijd, heeft kunnen maken.
Zijne nagedachtenis, zijne
waarde is te veel vergeten.
Bij den overgang tot de befchouwing van de verdienden
van POOT gedenkt de Schrijver gepast aan het einde van
de meeste Kamers der Rederijkers, wier lust toen nog -al
leen werd opgewakkerd door de Herbergiers, die bij de
zweepen voor de harddravers prijzen voor de rijmers- op
hingen.
POOT had zich in het eerst bij hen gevoegd;
en waarlijk, nooit kan de waarde van zich naar goede
voorbeelden te fchikken. beter bewezen worden, dan uit
de vorderingen vaii POOT zelven.
Wat zoude er van
hem gekomen zijn, indien hij zich bij het fijn Rederijkerdom
gehouden had? — wat werd hij n u , daar hij HOOFT en
V O N D E L , en met dezen de Ouden en de Natuur vohgde?
•— Nu werd hij het groot fieraad van zijnen leeftijd. Zijne
verdiende kan waardiglijk uit de bijgebragte puikftalen ge
kend worden; terwijl zijne gebreken niet worden voorbij
gezien.
De Schrijver werd door zijn bedek wedërhoud e n , om, naar zijn gevoel , in voorbeelden voor zijnen
lof uit te weiden; wij nog te meer. Onze Vaderlandfche
Dichtkunst was ook ongelukkig, door dat dit edele Ver
nuft zoo vroeg tot hoogere kringen werd opgeroepen.
Wij komen nu aan VLAMING , HENDRIK VAN SNAKEN
B U R G , P I E T E R LANGEND IJK , RABUS ,
S O O N , V A N DER BURG en vele anderen.

GREENWOOD,
LANGENDIJK

wordt bijzonder breedvoerig gedacht; zijn vernuft wordt
wel geprezen, maar tevens is niet onopgemerkt gebleven,
dat hij te veel op het voorbeeld van FOKKENBRQEK, in
5
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het lage viel; hem ontbrak de hechte grondflag, de kennis der oude talen.
Het heeft onze verwondering gewekt, dat de Schrijver
op dit tijdvak geene melding heeft gemaakt van de Proeve
van Dichtoefening

door A. L. F. en A. P. S. in 1 7 3 1 uit-

gegeven, en onder de liefhebbers zoo zeer in achting.
Wij hebben deze Proeve immer als boven dien tijd verheven befchouwd, en dus met een witten keurfteen geteekend.
Deze dichtftukken zijn vervaardigd door Mr. JACOB E L I A S
MICHIELSZOON eil THEODORUS VAN SNAAKENBURG ( * ) .

De eerfte is wel door den Schrijver als in het voorbijgaan
gemeld; dan de tweede is in het geheel niet genoemd.
Het is waarfchijnlijk, dat de aardige vertellingen in dichtmaat, die in VAN EFFEN'sHollandfchenSpeftator
gevonden
worden, ook van zijne hand zijn. De
Herderszangen,
de Brieven,

de Klink- en Mengeldichten,

Luciaans

Droom

of de Haan , en de Vertalingen, in gemelde Proeve
voorhanden, zouden den Schrijver aanleiding hebben gegeven tot vele ftalen. Ons beftek laat niet t o e , dit
gemis te vergoeden.
De geestige Herderskout tusfchen
Tirfis en Fillis,
die in onzen jongen tijd zoo dikwijls ter
vervrolijking van gezelfchappen diende, is in dit werkje
te vinden.
A R N O L D H O O G V L I E T ftaat vervolgens aan het hoofd
van eene talrijke fchare Dichters, Of liever Verzenmakers »
die zijn voorbeeld van verre navolgden, in het zamenftellen van zoogenoemde Heldendichten in quarto- Aan HOOGV L I E T wedervaart ten volle geregtigheid.
Zijne werkzaamheid , zijne Godsvrucht, zijne taalkennis, en de gave
om gladde en fchilderachtige verzen te maken, worden
met lof gedacht.
De beste plaatfen uit H O O G V L I E T ' S
Abraham, plaatfen vol van poëzij en fijn gevoel, worden
aangewezen: dan,was het eau Ideldendicht? — dat men
den Schrijver zeiven hoore.
„ De aanleg, de ganfche
, , houding van het werk, het geheel kan ik niet zeggen dat
, , mij behaagt. Eene po'ètifche Levensbefchrijving,

gevolgd

„ naar eenige oorkonden, waaraan men zich hedig houden
„ wil, moest uit haren aard HOQGVIET te veel beperken,
te prozaïsch worden. Noch fieraden van Heidenen ont„ leend, noch ftout gewaagde gisfingen, noch eige vinding,
noch vrije i'childering konden hier haren invloed tengoede
(*) Zie srex's Nagelatene Gedkhttn,
J . E T T . l8lO. W, $>.

Voorrede, XI»

Cft
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de doen gelden. Van hier het gezochte in het geheele
werk; van hier zoovele kunftigebefchrijvingen vanmor„ gen- en avondftonden , die foms wonderlijk affteken,
als zagen wij den Dichter zichzelven aauiporen, o:u
,, weder regt poëtisch te zijn ; van-hier eindelijk zoo
„ vele Godlpraken, verzeld van donder en blikfem, d s
of daar uit de kracht moest gehaald worden. De vro„ me HOOGVLIET dorst zich"derhalve, mijns oordeels,
„ niet genoeg los geven, en deed hij zulks, dan viel dit
„ bij het overige al te zeer in 't oog. Men begrijpe mij
„ echter wel; ik houde den Abraham des niet te min
„ voor een zeer uitmuntend en verdienftelijk werk, leer, , zaam van zaken en rijk in dichterlijke fchoonheden;
„ maar het geheel, de aanleg, de houding des werks,
», is mij, naar den geest dier tijden, te ftijf." — D E
V R I E S bewijst verders uit de Gelegenheidsverzen van
H O O G V L I E T dat aan dezen een zeer vereerende rang op
den Nederduitfchen Zangberg toekomt.
Wij gaan eene menigte Veczenmakers van dien tijd met
ftilzwiigen voorbij. Er zijn wel enkele geurige bloemen
door den Schrijver geplukt;, doch men kan zien, dat het
zoeken, langs verre omwegen , of door dorre velden,
hem moeite gekost heeft. De ondervinding leerde hem ook,
dat dé wierook , aan zoo vele Genootfchappen toegebragt, ook toen te overdreven was gezwaaid.
Uit de Dichteresfen van dien tijd, wier aantal vrij groot
i s , vermeldt hij met bijzondere goedkeuring J E T S K E R E I N O U W VAN DER MALEN , wegens vastheid en levendigheid.
Wij ftemmen gaarne met hem in.
Haar naam is ook
te veel vergeten ; hare nagedachtenis verdient herleven»
diging.
S W A N E N B U R G , de Trompetter van Parnas, ware ze
ker achterwege gebleven, indien de Schrijver, bij het op
geven , hoe zijn ftout geratel affteekt bij den neiircndcn
keuveltoon van de meeste zijner tijdgenooten, niet had
willen doen opmerken, hoe de uiterften eikanderen raken.
Één gebrek was gemeen; juiste fmaak, echt gevoel voor
het fchoone, ontbrak er.
Hierop wordt j aan eenige van deze tijdgenooten ge
dacht ; aan M A U R I C I U S , BODDAERT , MOORMAN , D E
M A R R E , DE L A RUE en SGHiM.
F Ë I T A M A erlangt den
fchuldigen lof, als voortreffelijk Vertaler. H U Y D E C O P E R ' S
waarde, zoo uitftekend als Taalkenner, wordt ook als
Dichter bewezen , vooral uit die heerlijke lierzangerige
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alleenfpraken. die de Reijen in zijne Treurfpelen vervangen , en voorheen met zoo veel genoegen van buiten werden geleerd, als dikwijls met goedkeuring gereciteerd.
D I R K S M I T S volgt waardiglijk aan H T J Y D E C O P E R ,. en
men kan zien, dat de Schrijver, om met de Schilders te
fpreken, dit gedeelte con am ore bewerkt heeft; en wie
was het ook meer waardig dan S M I T S , om juist oordeel,
eigenaardige bevalligheid, en zeldzame werkzaamheid en
z o r g , ' m e t verbanning van alles, wat brommende en oneigen was. D E V R I E S ftelt met reden S M I T ' S Ifra'èh Baal'
fegorsdienst
boven H O O G V L I E T ' S Abraham.
Wij kunnen
hem niet volgen in al het waardige, wat hij van dezen
beminnelijken Dichter vermeld. Tot afwisfeling nemen
wij over het dichtftukje: aan den Westewind,
HOOFT S
dichtpen overwaardig , omdat het minder bekend is dan
dat op de door V A N N Y M E G E N gefchilderde Serafijntjes
en de Lijkzang op zijn Dochtertje.
?

L e v e n w e k k e r , Westewindt,
Lenteblazer, die gezwindt
Door de frisfche telgjes fpattelt,
Huppelt, tuimelt, danst en dartelt,
Als gij luchtig zwiert en z w e e f t ,
Daer mijn vreugdt, LYKORIS , l e e f t ,
E n haer eerfte minnezuchtjes
Offert aèn uw zwoele luchtjes;
't Zij ge door haer lokjes fpeelt,
O f de roodfe roosjes ftreelt
Op haer lelijwitte kaken;
'c Zij ge uw koelheic zelfs voelt blaken
Door het vlammenftokend licht
Van haer tooverend g e z i c h t ;
't Zij ze u ftrookt met lonkje op lonkje;
Blaes dan 't kleene minnevonkje,
Dat ze in haren boefem v o e d t ,
Tot een' reinen minnegloedt,
Die haer koelheit eeuwig w e r e ,
En in felle vlam verkeere,
Die haer borst zoo ftove en r a e k ' ,
Dat zij gloeije, brande en blaek'!
Duik dan ftil in groente en lover.
Laet vrij t blusfehen voor. mij over.
:

Wij gaan ook verfcheidene vrienden en leerlingen van
, waarvan W I L L E M V A N D E R . P O T zeker een der
voornaamften eri bekwaamden was, mt ftüzwijgen voorCc ?
bij.
SMITS

J.

bij.
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Wij brengen echter gaarne onze hulde aan JAN DE

K R U Y F F en aan JACOB SPEX , den vriend en leerling van
POOT ; insgelijks aan L U C A S P A T E R , BERNARDUS D E
BOSCH en verfcheidene andere Amfterdammers , die bij

het Tooneel en in latere Dichtgenootfchappen zich zeer
verdienftelijk maakten. Het komt ons voor, dat de Schrij
ver eenige dezer wat te vroeg geplaatst heeft. Sommige
hunner, dunkt ons, hebben veel geleerd van W I L L E M en
van ONNO Z W I E R V A N HAREN , die", vóór of omtrent het
midden der laatstverloopene Eeuwe, als fchitterende luchtverfchijnfels op den Nederlandfchen Zangberg verfchen e n , en dezen van den helderden luister deden blinken.
Bijzonder lang ftaat de Schrijver (lil bij de befchouwing
der dichterlijke verdienden van beiden , en fchetst vooraf
beider aanleg als volgt: „ Door geboorte en aanzien boyen de meeste hunner landgenooten verheven, was na„ tuurlijk het bekrompen oordeel van kunstregters en zooge„ naamde zuiveraars niet zoo zeer voor hen gevaarlijk; zich
, , op zaken van Staat toeleggende ,boden zij hunne Werken aan geeneGenootfchappen angstvallig aan; zij vier„ den hunnen vrijen geest den, teugel, waardoor zij eenen
beteren dichttrant erlangden. Eene levendige verbeel, dingskracht, eene grondige oefening in alle oude en levende talen, zie daar wat hen boven hunne tijdgenooten
„ heeft doen uitblinken. In alle vakken van geleerdheid be„ kwaam gemaakt , voorzien met eene grondige kennis der
Gefchiedenis, met den aafd en de zeden van ieder volk
„ bekend, in de hoogde ambten werkzaam, kregen zij
„ door zulke gelukkige omftandigheden den waren fmaak,
het echte gevoel voor dichterlijke fchoonheden. Zij
verzamelden, uit die rijke voorraadfehuur hunner oe„ feningen, zulk een fchat van. vergelijkingen en beeldfpraken, zulke natuurlijke aardigheden, zulke ftoute
„ en krachtige trekken , zulk eene hoogdravendheid,
„ dat men als 't ware van hen zekere herleving der
„ Dichtkunst in de laatde helft der vorige E e u w , mijns
„ bedunkens, gerust rekenen mag."
Het Heldendicht van den eerden, Frifo, het eenige
eigenlijke Heldendicht misfehien, hetwelk wij bezitten, ten
minde het eenige, hetwelk op de ware leest van den Va
der der Dichtkunst gefchoeid i s , wordt vooraf naar waar
de gedacht en meesterlijk beoordeeld , met aanhaling van
zeer vele fraaije plaatfen. Tot eene proef van zijne be
kwaamheid als Lierdichter volgt de nooit volprezene Ode:
5
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he*- Menfchelijk Leven. Daar deze bij eiken liefhebber
zoo zeer bekend i s , zouden wij liever Leoriidas, of een
anderen Lierzang, gezien hebben.
De dichterlijke verdienden van ONNO ZWIER, worden
hierna gemeld, en hier was geene mindere ftoife. D E
V R I E S bepaalt, zich vooral bij het dichtftuk de Geuzen,
en kiest ,de fchoonfte brokken. Keurig ftelt hij, in den
aanvang, de beroemde epifode van de minnarij van den
jongen Thomas en Keetje tegen de befchrijving van de
wreedheid van A E V A . Hij deelt vervolgens het beeld van
Gods Almagt en Liefde mede uit den 7den Zang, voor
hetwelk wij geen woord kennen, dat hetzelve genoeg
zaam prijst: het dient hier tot tegenftelling met het werk
van zoo vele Bijbelrijmelaars van die dagen. D E V R I E S
itaat eindelijk nog ftil bij het heerlijk tafereel van dekuifche Rofemond, ontegenlprekelijk een der fchoonfte dichtjuweelen , waarmede de Achttiende Eeuw kan prijken.
Aan Recenfent ten minfte is de wederga van zulk eene
fchilderij niet bekend. Hij kan het niet inlasfchen; dan
dit valt hem fmartelijk. Wij nemen echter gaarne den
raad over aan den jongen Dichter, om deze gedichten
vlijtig te beoefenen, al is het ook dat er hier en daar eene
fout tegen fpeiling, woordenfchikking, maat of welluidend
heid plaats heeft. Hier boven rekenden zich de VAN HA
RENS verheven. Het gemis van deze vereischten van den
tweeden rang veroorzaakte echter, dat in den beginne
geen gunftig oordeel over deze verzen geftreken werd; zij
werden zelfs achter gefteld aan den Gideon van VAN S T E E N WIJK , of aan de Poëtifche uitbreiding over de Evangelifche
Gelijkenis van den verloren Zoon, van DE H A A S ; welk
laatfte ftuk ook zeker al een Heldendicht ware geworden,
had die Zoon maar een naam gehad.
De waarde van deze Dichters wordt geenszins mis
kend 'j d a n h o e zacht , regelmatig, overtuigend en als
met den pasfer afgemeten ook alles w a s , dit konde het
gemis aan kracht niet vergoeden. Billijk is de aanmerking
van den Schrijver , dat de mindere verheffing bij deze
Dichters waarfchijnlijk mede veroorzaakt i s , door dat hun
ne lust viel op tafereelen uit de Heilige Gefchiedenis ,
waarbij men zich befehroomd aan het gefchiedverhaat
moest houden, en niet mogt of konde toegeven aan eeni
ge verziering. In andere verzen toonde DE HAAS echter
een waardig nakomeling te zijn van den grooten B R A N D T
en den geestrijken KASPER V A N B A E R L E .
C c 3
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Bij de korte opgave van de verdienflen van RUTGER.
en bij de breedere van JOHANNES EUSEBIUS
V O E T , laat de Schrijver niet ongemerkt, dat in dien tijd
de mode, om aan de tale KanaJins, of liever aan Oosterfche bloemen, veld in te ruimen, toenam, en komt
zoo op het duistere van het zoogenoemd wijsgeerige in de
verzen van C H R I S T I N A LEONORA D E N E U F V I L L E , het
welk helaas niet zonder navolging bleef. Dan, hoe zeer
dit beide, vooral het eerfte, ook in de verzen van Mr.
X U C A S T R I P , om zijne gehechtheid aan harde leerbegrip
pen in het Godsdienftige, nu en dan plaatsvond, des
zelfs oorfpronkelijkheid en ftoutheid bij verftand en kunst
worden niet onaangeroerd gelaten en met voldoende be
wijzen geftaafd. Wij geven hiervan een proefje.
SCHU-TTE,

Wat is een handvol aardfche fchatten?
Wat hdoge ftaat? bewijrookt' eer?
Een waterbubbel, naauwlijks meer
Dan louter lucht, die onder 't vatten
De holle hand met fchijn bedriegt,
Of met uw' adem henen vliegt ?
D E VRIES
ftuk : God
befchouwing

brengt er nog vele bij uit het overheerlijk dicht
zigthaar
in het onaanzienlijke,
vertoond in de
van een Kei,
Blaauwbesfe
en Vlieg,
eenig in

zijne foort,door de gelukkige vereeniging van reine Gods
vrucht , diepe kennis der Natuur en ware Dichtkunst.
Billijk volgt op T R I P P I E T E R HUIZINGA B A K K E R . Smaak
en bevalligheid ftralen allerwegen door in zijne werken,
en deze zijn geenszins misdeeld van kracht. Verwonderlijk
is h e t , dat DE V R I E S geheel geene melding maakt van des
mans uitmuntenden Lentezang
naar het Latijn van H I C H T ,
naar ons oordeel eene der voortreffelijkfte vertalingen ,
ergens aanwezig.
Deze is den Schrijver waarschijnlijk
ontfhapt. Hij had alsdan hier ook gefchikte gelegenheid
gevonden, om te fpreken van H I C H T zei ven, dien geleer
den Vries, wiens vroege dood een groot verlies was voor
de Latijnfché Letterkunde. Ook als Nederduitsch Dich
ter verdient hij lof, en uit de verzameling, met welker
uitgaaf de werkzame Hoogleeraar A . Y P E Y zijne Landgenooten verpligt heeft, zouden verfcheiden puikftalen van
zijn kiesch oordeel en geilepen vernuft zijn aan te voeren
geweest.
Met vereischten lof vermeldt de Schrijver de werken
van
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van NicOLAAS siMONsz. VAN W I N T E R en L U C R E T I A W I L HELMINA VAN M E R K E N ; een paar, zoo wel door zuivere

liefde als fchitterende dichtvcrdienfte verbonden. Beidei
waarde is nog algemeen erkend en in levendige herinnering door hunne voortreffelijke Treurfpelle.n. Het dichtftuk, de David,
van de laatfte,is zeker het eerfte in den
rang der Bijbelfche Taferèelen. ' De Germanicus ftaat zeker bij, zoo niet voor, den Frifo op de lijst der Heldendichten. Wij ftemmen met den Schrijver i n , dat de deelneming in een Dichtftuk van zulk eene waarde zeer veel zoude
z'ijn toegenomen, in dien zij ARMINIUS of CLAUDIUS C I V I L I S
tot haren Held had genomen. Het hart van den Nederlander deelt zoo noode in den lof der werelddwingende
Romeinen. G E R M A N I C U S , de edele GERMANICUS , blijft
toch immer het werktuig van den fnooden T I B E R I U S .
Aan de Dichteresfén van dien tijd brengt de Schrijver
eene algemeene gepaste hulde , meer bijzonder ook aan
SARA MARIA V A N DER w i L P ; dan voornamelijk aan j u L i A N A C O R N E L I A DE L A N O Y , die, onzes inziens, ook in
den eerften rang verdient gemeld te worden. Wij gloeiden nog, toen wij, op des Schrijvers aanwijzing^ den
Lierzang op VAN DER DOES , VAN DER W E R F F en VAN
HOUT herlazen. Wij verheffen ons nog op het Landgenootfchap met Helden, die zoo handelden, en met eene
Vrouw, die het zoo befchreef. Dat de Schrijver niets
mttdezen Lierzang mededeelt, heeft ons leed gedaan.
Wij waren voldaan geweest met de enkele aanfpraak
aan VAN D E R D O E S :
Maar gij , die in dees doodlijke uren
Met z o o veel roems 't gevaar beftrgdt;
Die op uw wreed beftormde muren
En Veldheer t'zaam en Krijgsman zijt:
Spreek, hebt g e , in Mavors fchool ervaren,
Mijn VAN DER DOES! een reeks van jaren.
U t o t z o o grootsch een taak bereid?
Mij dunkt gij hadt uw vroeger dagen
D e Wetenfchappen opgedragen:
Van waar die m o e d , dat grootsch beleid ?
't Gewoon vernuft ga de enge paden
Der nuttige oefning vlijtig d o o r :
Een z i e l , gevormd voor groote.daden,
Treedt met één' flap in 't gloriefpoor.
C c 4
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Iets groots moet flechts haar moed doen blaken,
Haar v u u r , haar veerkracht gaande maken;
Zij vormt zich z e l f , wat hoeft zij meer?
Zoo vliegt LUCULLUS, de eer der Heiden,
Uit Romes arm in Mavors v e l d e n ,
En werpt den troon van Pontus neer.

De Amfterdamfche Dichters , die zich verdienftelijk
maakten door de overzetting van de Fabelen van G E L L E R T , de berijming van DAVID'S Pfalmen
onder de .zinfpreuk Laus Deo, Sahu Populo, en met de vervaardiging
van menig fchoon Christelijk gezang , worden hierop gedacht ; de vrolijke luim, waarmede ASSCHENBERG dencrnftigen toon van hen allen verving, wordt ook regt gedaan,
en de verdienden van M A C Q U E T en SIMON STIJL worden
hierop breeder vermeld. Het weinige, dat hier van STIJL
gezegd i s , doet op nieuw naar eene vereenigde uitgaaf
van alle zijne gedichten, zoo uitmuntende in kracht, verlangen. Aan V A N A L P H E N wordt vervolgens de palm,
van nimmer in leerrijke Kindergedichtjes overtroffen te
zijn , en ook lof wegens zijne Vaderlaiidfche gezangen,
toegewezen.
Vele Dichters, ook de Dichtgehootfchappen, gaat de
Schrijver' vervolgens met eene enkele optelling voorbij.
Hij houdt zich eenigzins langer op bij NOMSZ , die zeker,
vooral bij den Schouwburg, had verdiend, dat men hem
voor een ellendig lijden en de uiterfte armoede, als zijnde hij in het Gasthuis geftorven , had beheed.
Vervolgens laat hij zich breed uit in den lof van B E L L A M Y en
N I E U W L A N D , beiden helaas, tot onherftelbare fchade deikunst, in jeugdigen leeftijd bezweken. Van het ftoute
zoo wel, als van het zachte, of liever naïve, bij B E L L A M Y , zijn voldoende proeven bijgebragt; en waarlijk men
ziet h e t , dat deze de bron der goede poëzij niet in eene
koele befpiegeling , maar in het hart vond. Wij zouden
echter liever een ander puikftaal van het laatfte uit zijne
vertelling Roosje, dan het Minnedichtje aan de'
Maan,
gezien h e b b e n d i t heeft te veel van de Matanziekte van
die dagen. — Keurig, allerkeurigst is de lof van N I E U W L A N D , dat wondermensen, die reeds dichtte, toen hij met
tol en hoepel fpeelde; die later, even als D E GROOT ,
toen hij in de vastere wetenfehappen de grootfte vorderingen maakte j in zaken van liefhebberij zoo uitmunt-
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t e , alsof hij alleen voor dezeive geleefd had. Zijn reine
fmaak, zijne juiste verheffing, zijn warm gevoel, de gemak
kelijkheid en losheid, waarmede hij werkte, zijne nederig
heid enz. worden met voldoende bewijzen geftaafd.
Wij
kunnen niet naar wensch uitweiden; maar het hart wordt
warm , wanneer men uit deze proeven nagaat , hoe
groot het verlies van dezen nooit volprezen man alleen
voor de Dichtkunst geweest is ; en wie kan het dus in
den Schrijver afkeuren, dat hij, die N I E U W L A N D ' S waar
d e , door deszelfs opneming in het huis van DE B Ó S C H ,
van zijne vroegfte kindsheid van nabij mogt leeren ken
nen , aan zijn gevoel den vrijen loop geeft, en dat zijn
füjl hierbij eene warmte aanneemt , die nog boven den
graad gaat, waarmede POOT , SMITS , ^ e V A N H A R E N S ,
T R I P , STIJL en andere hoofdlichten zijn vermeld ?
Zoo eindigt de Schrijver zijne opgaaf van de afzonder
lijke waarde der Dichters. Hij gaat nu in de derde Af
deeling over, om de betrekkelijke waarde van de dichtwer
ken der Achttiende Eeuwe in het algemeen op te ma
ken. — Wij geven het toe , dat er in deze. Eeuw te
veel gedicht i s ; maar het komt ons ook voor, dat in de
ze Afdeeling te veel wordt afgekeurd.
In het derde Hoofdeel gaat de Schrijver de vorderingen
en verachteringen n a , gedurende de Achttiende E e u w e ,
in vergelijking met vroegere tijdperken. Het fpreekt van
zelve , dat de Dertiende, Veertiende, Vijftiende en Zes
tiende Eeuwen te dezen in geene aanmerking komen. De
tijd van HOOFT en VONDEL is en kan alleen het punt van
vergelijking zijn. D E VIUES verzwijgt de feilen niet, waar
toe deze Prinfen der Dichteren zelve vervielen: hard
heid , ruwheid, onbefchaafdheid ., ja fomtijds platheid,
bleven er.
Hierna geeft hij de voortreffelijke gaven van
hen,
Van H U Y G E N S , C A T S , JONKTYS , KAMPHUYZEN ,
ANTONIDES en anderen op. — De flotfom is: in de Acht

tiende Eeuw had men moer middelmatige, misfehien meer
goede en lofwaardige, — in* de Zeventiende meer oor
fpronkelijke , ftoute en verhevene Dichters.
Deze ftelling tracht de Schrijver verders te bewijzen
met redenen, die, kort en krachtig ineengedrongen, niet
alle'door ons kunnen overgenomen worden. Hij verecnigt zich met den eérbiedwaardigen LUBLINK , die ergens
zegt, dat men, bij de rangfehikking van Dichters naar
bunne verdienftenj immer een ouden in de eerfte plaats
zonde moeter, noemen, en befluit eindelük, dat de CouC c 5
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een Eeuw onzer Dichtkunst is geweest in de eerfte helft
der Zeventiende Eeuwe.
Na dit berigt gegeven te hebben van den loop en rigting dezes W e r k s , zal het niet noodig zijn, onzen lof, bij
het vorig Deel aan den Schrijver gegeven, wegens fmaak ,
oordeel, belezenheid en vlijt, te hérbalen. De keuze der
voorbeelden is meer verfcheiden; de ftiil is vooral niet
minder, waarfchiinlijk door de gelegenheid om dit Deel
meer te befchaven; hij is ook, door dat de Schrijver veel
plaats heeft gegeven aan gelukkige metaphoras, meer le
vendig en zwierig.
D a n ' n u , daar wij beide Deelen voor. ons hebben, en
dus het geheel kunnen overzien , vinden wij ons verpligt, ons oordeel over het geheel nog hierbij te voegen;
en dan kunnen wij niet anders zeggen, of wij hebben, bij
5?oo veel reden, tot goedkeuring insgelijks ftoffe tot gewigtige aanmerking.
Onzes inziens mist er volledigheid
aan. De Schrijver
heeft het zich ten regel gefield, om van levende Dich
ters geen berigt te geven, en zich hierdoor buiten de mo
gelijkheid gebragt , de flotfom omtrent de vordering of
vcraehtering juist op te maken.
Beichouwen wij het ftuk alleen als gefchiedenis,
en niet
als eene regtftreekfche overweging en beantwoording der
Prijsvrage, dan moeten wij zeggen, dat het tijdvak na
1 7 7 0 niet zoo volledig bewerkt is als bet overige. De
Schrijver i s , dunkt o n s , de voorname'epoques meerertdeels met ftilzwijgen voorbij gegaan , die op den bloei
der Dichtkunst, en op de vorderingen in dezelve, zooveel
invloeds gehad hebben. De nadeelen van de Rederijkka
mers en van de Genootfchappen van P E L S en anderen worden
200 breedvoerig , zoo dikwijls,' zelfs met herhaling ge
meld, dat waarlijk de Dichtgenootfchappen, die omtrent
en na dezen tijd opftonden , wel mogten gedacht geweest
zijn. Het moge zijn (om met den Schrijver van den Poëtifchen Spectator te fpreken) • dat zij iets van Poëtifche
Gasthuizen behouden hadden, omdat de hoofden kleiner
worden onder één hoed; derzelver nut kan echter niet
geheel worden ontkend, al ware het ook om hetuitfehrijven van Prijsvragen alleen. Niet zelden zijn hierdoor on
derwerpen ter beoeferiinge opgegeven, waaraan men an
ders misfehien niet had gedacht; en hebben wij het bezit
van eenige juweekn in onze taal, bij voorbeeld de dicht
stuk»
?
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ftukken van F E I T H op DE R U Y T E R , den reeds geprezen
Lierzang van Jonkvrouwe D E L A N O Y , het dichtftuk van
L E FRANCO, 'VAN 3 E R K H E Y over de buigzaamheid onzer
tale, enz. enz. hieraan niet te danktm?
Men moge verders laag vallen op de groote verzamelingen van de uitgëgevene Werken van deze Genootfchappen, op de Dichterlijke Handfchriften, enz. enz. Er is
zeker kaf onder het koorn; dan is er ook niet veel goeds
bewaard ? — De latere beoefenaar onzer Letterkunde zal
z e , onzes inziens, met geen minder lust opzoeken, dan wij
thans de verzamelingen van 1 6 5 a en 1 6 5 9 , Klio's Kraam,
Apollo''s Harp, Hollandfche• Parnas en andere dergelijke
Arken Noachs doen. Aldaar is ook rein en onrein bijeen.
Men behoeft onze hedendaagfche. verzamelingen ten minfte niet voor de jeugd weg te fluiten om onkiefche brokk e n , zoo als Pallas Weefgetouw, NB. door C A T H A R I N A
QUESTIERS uitgegeven, enz.
De pogingen van de Maatfchappij van Nederduitfche
Letterkunde te Leyden , van T E Y L E R ' S Tweede Genootfchap , van het Leydfche Kunstgenootfdiap, van deze Maatfchappij zelve, om door Theoretifche Verhandelingen den
bloei der Kunst te bevorderen , hadden ook melding verdiend.
Vele andere zaken , die nuttige gevolgen gehad hebben, zijn insgelijks voorbij gezien. De Socratifche oorlog , bij voorbeeld, die zoo vele fpreeuwen uit den flaap
wekte; de val van D A T H E E N , waartoe Juffrouw W O L F F
en Mr. GUEPIN ZOO veel toebragten ; het invoeren dér
nieuwe Pfalmberijming, die den fmaak voor het goede
en fchoone algemeen verfpreidde ; de zucht voor het Sentimenteele, uit Duitschland overgewaaid, en waarbij wij
uit de menigte van zilte tranen zoo vele ranke waterloten
zagen opfchieten; de verbetering in de Volksliedjes , met de
Qeconomifcke Liedjes van Juffrouw W O L F F begonnen; de Burgertwisten, die dè vermogens wreven en opfeherpten; de
opgekomene zucht voor het invoeren van Godsdienftige
Gezangen , hetwelk onder veel middelmatigs zeker ook
veel goeds heeft voortgebragt, enz.
Ook heeft de Schrijver vele namen vergeten, wier
waarde zeker meer innerlijk gehalte had, dan vele vroeger
genoemden: b . v. P. VAN S C H E L L E , om zijne Heldinnehrieven; K O S T E R , om zijnen Beestenvriend; JAN A U R E S RAKK E R , om zijne Prijsverzen en Mengeldichten: en hadsoNSBEEK. ook niet meer dan eene bioote opnoeming verdiend?
Zija
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Zijn Huwelijksavond
is een der meesterftukkcii van onzen
tijd; zie het Ifte Deel van de Werken dezer zelfde Maatfchappij.
Wanneer de Schrijver zich aan de Vraag gehouden had,
e n , na eene naauwkeurige op- en overweging, de juiste
uitkomst had willen vermelden, dan, dunkt ons, had hij
de nog levende Dichters niet onvermeld mogen laten. Hij
fchiint dit zelf gevoeld te hebben, en verfchoont zich des
bij het begin van de derde Afdeeling. Dan, houden deze redeneringen wel fteek ? Zoude het wel zoo moeijelijk
zijn geweest, voor iemand van'zo® veel kunde en kieschheid als de Schrijver, om, door vermelding van de waarde der onlangs geftorvene of nog levende Dichters, een
overzigt van den tegenwoordigen ftand der Dichtkunst
te geven ? Wij gelooven van neen ; en waarlijk, wanneer
dit gedaan ware, zoude hij niet alleen een zwaar gewigt
in de fchaal voor de Achttiende E e u w , bij het opwegen
van deze'tegen de Zeventiende, hebben gelegd, maar ook
misfehien den evenaar naar de zijde van de eerfte hebben
zien "overflaan , en alzoo de flotfom anders kunnen en
moeten opmaken.
De voordeden der Achttiende Eeuwe boven die der Zeventiende, in befchaafdheid, taalkennis, verbanning van
platheden en andere vereischteh van den tweeden rang,
worden door den Schrijver zelven erkend; ook de meerdere beoefening door een grooter aantal perfonen. Dus
blijven alleen over ,oorfprankelijkheid,
meerdere
verheffing:,
kracht,
zwier,
en wat dies meer zij. — Wij ftemmert het
toe , dat HOOFT , VONDEL , C A T S , enz. in oorfpronkelijkheid ontegenfprekelijk de lauwer toekomt - zï) hadden
riog geene goede voorbeelden; zij waren de ijsbrekers:
dan in het overige vermeenen wij te mogen twijfelen.
De oude Dichters toonden, over het geheel genomen, zegt de
Schrijver, in alles meer kunde en geleerdheid, r - Is dit wel
zoo gaaf aan te nemen? Aan H O O F T , H U Y G E N S , R E A E L ,
VAN B A ü R L Ë , willen wij eene verbazende geleerdheid niet
ontzeggen; maar was het met VONDEL ZOO breed wel gefield? had deze de hulp van geleerde Vrienden niet dagelijks noodig ? en is in zijne werken na 1640 niet eene vermagering zigtbaar , nadat hem R E A E L ontvallen was, en
hij den,omgang met HOOFT miste? Moeijelijk is over de
geleerdheid van dezen en genen juist te beÏHsfen; dan zer

ker is het,
dat S C H E R M E R , H O O G V L I E T , H Ü Y D E C O P E R ,
W I L L E M eil ONNO Z W I E R VAN HAREN , N . VAN W I N T E R ,
TRIP ,
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ten fteengrond bouwden, op de kennis der oude talen.
Hebben A R N T Z E N I U S , B I L D E R D I J K , T E N B R I N K , V A N
H A L L , K A N T E L A A R , K E 1 M P E R , KINKER , D E K R U V F F ,
C. en D . J. V A N L E N N E P , L U B L I N K , DE P E R P O N C H E R ,
S I M O N S , S P A N D A W , A . V E R E U L , MESSCHERT V A N V O L LENHOVE en anderen, ook de onlangs overledene HINLÓP E N , V A N DE K A S T E E L E , P . V A N W I N T E R , nietdenzelf-

den weg betreden ?, En hoeveel heeft de beoefening der
oude Letterkunde na 1640 niet gewonnen? Hoe veel is
kunde in het algemeen, ook zonder eigenlijke geleerdheid ,
toegenomen en meer verfpreid? —Het ook door ons aangevoerde gezegde van den bij onze Dicht-en Letterkunde
zoo verdienitelijken LUBLINK'kan nu ook zoo gaaf niet
worden aangenomen. Deze fchreef dit op het laatst van
1 7 8 6 , en hoe veel is er federt gebeurd en in het licht verfchenen! — Zouden in de verzen van den tegenwoordige^
Grootvorst der Poëten , B I L D E R D I J K , niet even veel fchoonheden van den eerften rang gevonden worden, als in die
van VONDEL ? Misfchicn meer, en zeker minder fouten'.
Zijn er in de verzen van F E I T H , V A N . H A L L , H E L D E R S en LOOTS , niet even deftige, welgefpierde brokken,
als in die van HOOFT en V O N D E L ; en zijn ze niet bevalliger door meerdere klaarheid en mindere ftroefheid?
Hebben wij geene nieuwe Lierzangen, bij voorbeeld, oin
nu van de VAN HARENS en D E L A N O Y te zwijgen, die van
F E I T H op D E R U Y T E R , — van D . j . VAN LENNEP , De
Herder
op het Slagveld van Cannee, — den Eeuwzang van ARNTZF.»
NIUS , — BILDERDIJK'S Bath hernomen,
en meer, die bij
de beste van VONDEL niet zoifden affteken? Behooren
verfcheidene van de Minne- en andere dichten van T O L LENS niet tot de juweelen van het eerfte water ? Zijn er onder
de Puntdichten van L U B L I N K en anderen geene , die in

waarde met die yan H U Y C E N S , waaronder ook vele afkeurenswaardige , 'gelijk ftaan ? Zijn er geene Christelijke
Gezangen in de verfehillende bundels vooral in dien,
door den geleerden Sclirijver zeiven mede verzameld, die
de Godsdienftige Gezangen van KAMPHUVZEN , DE DEKKER , B R A N D T en VOLLENHOVE misfehien in dichterlijke
waarde, zeker in bruikbaarheid, overtreffen?—En waarlijk , als wij de 'beste ftukken van de genoemde Dichters,
en tevens die van B A L E N , VAN HEYNINGEN B O S C H ,
I M M E J L Z E E L , KLYN , VAN L O G H E M . , LOOSJKS , R I E T BERG 5 S C H E N K , VR.EEDE, WESÏER.MAN, W A L R i , Z U BLI,

J. DE

VRIES

B L i , enz. radkanen met regtvaardigheid beoordeelen, wie
zal kunnen zeggen, dat rijkdom van gedachten, geestigheid
van denken en uitdrukken, fraaije fchildering, zuivere harmonie en fchoone verfificatie
thans bij ons onbekend zijn?
Wij willen den Schrijver wel toegeven , hetgene
hij op bl. 363 zegt, „ d a t voorwerpen uit de Acht„ tiende Eeuw zich door de nabijheid meer fchitterende
„ vertoonen, terwijl die van vroegere» tijd door afftand
, , in het duister fchuilen;" dan wij twijfelen ook niet,
of de ondervinding zal hem met óns doen inftemmcn,
d a t , begeeft men zich op eene hoogte, om een overzigt
te erlangen, zoo wel van het ver- als van het nabijgelegene, alsdan het laatfte niet zelden wordt voorbijgezien,
en dat vooral de voorwerpen aan de kim worden opgezocht, die dan, door den verrekijker bezien, alleen de
blinkende punten aanbieden, endoorgaans zich fraaijer vertoonen dan ze werkelijk zijn.
D a n , hoe het z i j , met deze aanmerkingen willen wij echter niets onttrekken aan de hooge waarde, welke wij aas
de Hoofdlichten uit de Zeventiende Eeuw toekennen. Wij
houden het lezen en beoefenen hunner w e r k e n , vooral
om het zaakrijke, van het uiterfte belang voor den aankomenden Dichter, bijzonder vóór hen, wien het niet
gebeuren mag in de oude talen onderwezen te wor-j
den.
Wij houden hen groot, ja het grootst, wanneer men hen naar hunnen tijd beoordeelt; maar wij zijn
tevens van gevoelen, dat de Dichtkunst ook met den tijd,
te gelijk met andere wetenfehappen, is vooruitgegaan. —•
Wij willen ook den- fchijn niet hebben van door de medegedeelde aanmerkingen iets te verminderen van de uitftekende verdienden, welke wij in vele opzigten aan dit Werk
toekennen,en zijn alleen zoo breedvoerig geweest, uitbelangftelling in het gewigtig onderwerp zoo w e l , als uit
achting voor den Schrijver.
Wij voegen er ten flotte alleen nog onze wenfchen bij,
dat de Maatfchappij den Schrijver zal uitnoodigen en
aanmoedigen, om zijnen arbeid zelf aan te vullen en
te voleindigen. Niemand is er zeker beter in daat t o e ,
zoo om kunde en fmaak, als om zucht en gevoel. Geeft
hij dan berigten, ook yan de perfonen, die hij nu enkel genoemd heeft, — van de Dichters , die door hem zijn voorbijgezien, waarvan ons, behalve de genoemden, nogSEVKCoT I U S , S L U I T E R , BOELENS, FORDTMAN , J. VAN O S , S C H O N K ,
U. N I £ U W £ N H U y Z Ê N , HAOEDOORN , VfOUWe C . P . — geb.
BRA-

OVER DE DICHTKUNST.

ERACONiER, voor het geheugen komen, — van h e n , die
tusfehen de bekrooning en de uitgaaf zijn geftorven, met
name, behalve de genoemden, H . B A S T E R T , A . V A N D E N
B E R G , G . BRENDER A BUANDIS , C A U U L L , A G A T H A D E KüN, D O O R N I C K , J A C . VAN D I J K , Hit RON, G . T H . OE
K O C K , P I J P E K S , UYLENBROEK, J. J. VEilEUL , VAN DER
w o E R D T , E . W O L F F , geb. B E K K E R , en meerderen, en

komt er dan een overzigt bij van de verdienden der le
venden; dan kan het niet misfen, ©f dit Werk zal immer
als klasfiek vereerd worden. — De roem der bevallige
Sekfe , ontegenfprekelijk gerezen door de meerdere be
oefening en grootfeher ondernemingen in de Achttiende
dan in de Zeventiende Eeuwe , zoo door de genoemde
Dichteresfen, als door de levenden, vooral door P I - T R O N E L L A MOENS , wier blindheid haar niet belette het
fchoon der Lente te gevoelen en te fchilderen, — door
M A R I A E L T E R , geb. woESTHOVBN, die meermalen boven
Mannen den lauwer behaalde, — door K A T H A R I N A W I I . HHLMINA B I L D E R D I J K , d i e , in het h o o g e T r e u r f p c l , V A »
MEUKEN en D E LANOY zoo waardiglijk op zijde treedt,—

doorvAN S T R E E K , geb. B R I N K M A N , die mettoejuiching de

dichterlijke vertaling van het tweede mcesterltuk der Oud
heid onderneemt; de roem dier begaafde Vrouwen, zeggen
w i j , wordt dan naar eisch in het licht gefield. En wie
zal den Schrijver dan niet bedanken voor de gelegenheid
om eene juiste vergelijking te kunnen maken, en voor de
hoop, die het tafereel van den toenemenden bloei onzec
Dichtkunst geven moet ? Deze laatfte i s , hoezeer ook
alle gebreken , met name bij eenigen de lust om zich t e
verdiepen in eene donkere Wijsbegeerte, of te reiken naar
de regels eener te hooge iEftetica, bij anderen om met
orkanen te fpelen en te razen met gedonder en golfge
klots , niet geheel mogen geweken zijn, toch in velen zigrbaar. Gave God vrede, en met dezen welvaart en r u s t ,
het kan niet 'misfen, of vele krachten, die nu tot het
noodzakelijke moeten worden aangewend, zullen dan aan,
het nuttige én aangename worden hefteed; de lust, 'die
nu door drukkende zorgen wordt uitgedoofd, zal dan
ontvlammen, en de Gouden Eeuw der Dichtkunst, die
met het jaar 1600 insgelijks na doorgeworfteld leed opdaag
de, zal alsdan met vernieuwden en grooteren glans'zeker
herrijzen.

Pav

3§4

*. VAN HEMERT

PAIH.I VAN HEMERT Trias Epistolarum ad DANICLEM WYTTENBACHIUM , Virum clarisfimum. Amftelodami, apud J. S. van
Esveldt - Holtrop. 1810. 8vo. form. maj.

M

eer dan eenmaal,en wel laatftelijk bij de vermelding van
des Hooggel. WYTTENBACH'S Anti-kritiek,
gaven wij
ons verlangen te kennen, dat het gefchil met den Hoog'.
VAN HEMERT mogt geëindigd zijn op eene w i j z e , welke voegt
aan het karakter, dat zij beide in dit Land bekleeden; dan,
het fmart ons , dien wensch niet vervuld te zien. Laatstgenoemde acht het noodig, dit alhier aangekondigde Drietal
Brieven aan zijne partij in het licht te geven. De eerfte Brief
kaatst de befchuldigingen terug wegens het gebruik van onzuiver Latijn en Grieksch , in de woorden en fpreekwijz e n : praeterlabi;
quatuordecim
dies; conflituere;
for fan; fui
plenus; turpiter fe dare aliqua (in) re ; fatyra; posfiderc; urere; confeendere cathedram;
audax;
aliquem fugere; <ya^ in
plaatfe van Si; 'tavTov voor éaurou; TÓ £*j»; (piXoXoyof en
X&iro'<f>oc; x^vïiv; Sia%^
(voor / ) vov e n z . ; terwijl alhier
een aantal klasfieke getuigenisfen worden aangevoerd , om
•derzelver zuiverheid te ftaven.,
In den tweeden Brief poogt de Hr. VAN HEMERT de ellendige uitvlugten aan te w i j z e n , waarvan zijne partij zich b e diend heeft, om hare onkunde van KANT'S wijsgeerig ftelfel
te verontfchuldigen, vooral ten aanzien van de voor- of onderwerpelijke grenzen der menfcheliijke kennis, van het begrip
der ondervinding, de befpiegelende en praktifche r e d e , de
leer der antinomi'ên ' en categoriën,
en van de geheele voorftelling der Kantiaanfche R e d e - l e e r als een voortbrengfel van
bovennatuurkundige befpiegeling.
In den derden Brief, eiudelrjk, worden door den Schrijver
eenige overnemingen van elders geregtvaardigd ,• van weike
zijne partij zich bediend had, om hem in een belagchelijk
eh tevens hatelijk licht te plaatfen, en voorts eenige bev/exingerf en aantijgingen opgefomd, welke hij meent, dat door
xijnen tegenfchrijver allezins partijdig en ter kwader trouw
zijn voorgedragen of uitgelegd, waarvan echter ons beftek
niet toelaat een breeder verflag te geven.
Op nieuw toont de Brieffchrijver zijne vaardigheid, om
aanval met aanval, wapen met'wapen, af te keeren, en nu
eens boertig, dan emftig, dan.weder zeer fcherp, te fchnjv e n . In geestigheid, voorzeker, behoeft hij niet te zwicht e n , vooral dan, wanneer hij vat heeft op zijne partij, en
i a r e eigene dwaling omtrent klasfiek Latijn en fpraakkundige
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Kg*!» aanwijst. Het fmart ons alleen, dat, onder de zelfsverdediging en handhaving der waarheid, welke bedoeld
wordt, in de hitte der fpotternij, van tijd tot tijd woorden
ontvallen, d i e , onzes inziens, met de ware befchaafdheid ftrijdeii
en in eenen beuzelgeest ontaarden.
Wij twijfelen, o f de
Heer VAN HEMERT, met dit gefchrijf, wel iets meer tot zijne
vrijfpraak hebbe toegevoegd , dan het algemeene gevoelen
van alle onpartijdigen hem alreeds, te voren, had toege
wezen.

Oratio de increment/),
lorum

calamitate,

quod, provida
bonnrum

ftüdiis

Dei cura , ipfa faepe
artium,

benigne

beladfert,

quamhabuit E. C. D'EMGELBRONNER , J. U . D . a. d. 22 N o v .
i8op, in Auditorio P u b l i c o , quum illustris Gymnafii M e dioburgenfis re&ionem ex folenni ritu aufpicaretur. Mediob u r g i , apud A, P. de Winter, 181 o.
T " J e z e Inwijdings-Redevoering van den Heer R e & o r der
Middelburgfche Latijnfche Schole werd vervaardigd, uitgefproken en gedrukt, ten tijde van den inval der Engelfehen
in Zeeland, en bepaaldelijk in Walcheren. D e , anderzins door
zijnen letter-arbeid reeds met lof bekende, Schrijver roept
het toegevende oordeel der Lezers in omtrent zijne algeheele
voordragt; terwijl hij, indien tijd en omftandigheden hem
zulks hadden veroorloofd, zijn onderwerp gaarne met een
ander had verwisfeld. Niemand, die billijk vonnist, zal hem
deze toegevendheid weigeren. Ook wij onthouden ons van
alle oordeelvelling wegens het gebrekkige, en roemen alleen
de k e u z e van het onderwerp, welks waarheid de ervaring
z o o dikwerf b e w e e s : „ dat wetenfchap en kunst dikwerf,
„ zelfs te midden van de rampen des oorlogs, door Gods
„ voorzienig befhnir, in bloei toenemen." Atheners, Grie
ken , Romeinen, T u r k e n , en ons eigen Vaderland, verftrekken in dit opzigt tot een fprekend en vertroostend voorbeeld.
Achter de Redevoering volgen eenige Aanteekeningen, ter
opheldering van enkele gezegden en beweringen, welke alle
zins bewijzen leveren van des Schrijvers geleerdheid en be
voegdheid tot den post, dien hij aanvaardde, en in welks
vervulling wij hem dagen van vrede en ongeijtforden voorfpoed toewenfehen.

{.ITT. I&IO. NO. 9,

DA

Fer>

t.

G.

WITSEN

GEYSBE&K

Verhandeling
over het Puntdicht.
Door p. G. WITSEN GEYSBEEK. Te Amfierdam,
bij P , G . en N . Geysbeek. 1810.
In gr. %vo. Fill en 70 bladz,

„ T J e t is vermakelijk te zien (zegt de Schrijver in

deze

-l Verhandeling) hoe de heeren theoretici zich in allerl e i bogt e n wringen, niet om puntdichten te maken, maar
om t e bepalen hoe z i j z e gaarne gemaakt hadden; want zelf
maken, lieve Hemel! . . . . wie zou van een' Architect vergen dat hij zelf den troffel i n de hand nam en mede metfelda
aan h e t door hem ontworpen gebouw! Zoo is het ook met
<le ajfthetifche Architecten: de meesten geven bepalingen e n
r e g e l s , weinigen voorbeelden."
Wij willen het met de juistheid der vergelijking van een' Theoreticus met een Architect en van een' Puntdichter met een''Metfelqar
z o o naauw niet nemen (fchoon het ons voorkomt, dat de Heer
WITSEN GEYSBEEK , vooral door de laatfte comparatie, zijner
kunst juist geen vleijend compliment maakt) maar alleenlijk daarjpijaanmerken, dat het waarlijk droevig i s , t e z i e n , h o e f o m m i g e afthetifche kunftenaars , geftadig met den troffel in de
band, er druk op voort metfelen, zonder zelfs met de allereerfte en noodzakeüjkfte bouwkundige regels bekend te
zijn. Deze afthetifche
metfelaars zijn in onze dagen, naar
w i j meenen, veel menigvuldiger dan de afihetifche
Architecten , e n wij befchouwen hun broddelwerk vooral daarom met
l e e d w e z e n , omdat z i j met de kostbare bouwftoffen z o o onbehendig omgaan, e n v r i j wat kalk en fteen vermorfen, hetgeen , vooral i n dezen duren tijd , toch onverantwoorde1

lijk is.

Het verblijdt o n s , intusfchen, dat de Heer WITSEN GEYSBEEK noch onder de theoretici, die hem vermaken, noch ond e r de praSici,
die ons bedroeven, behoort, maar dat h i j ,
reeds blijken hebbende g e g e v e n , dat hij ,als een knap ïefthetisch metfelaar, met d e n troffel wel weet om te gaan, thans
o o k toont i n de regelen der Architectuur niet onbedreven
te z i j n .
Het i s , zonder t w i j f e l , van belang, om met des
Schrijvers wijze van denken aangaande het Puntdicht, hetw e l k hij met gelukkig gevolg beoefent, bekend te worden,
e n wij zagen uit dien hoofde zijne aangekondigde Verhandeling over dit onderwerp met genoegen verfchijnen. Hij
gewaagt in dezelve eerst van de gefchiedenis van het Puntdicht (en deze is zeer aardig en luimig gefchreven ( * ) ) dan
van
( * ) t i e afleiding v a n o n s woord Dom ( D o m k e r k e n , D o m t e m p e l s
f i u > ) v a n d e infirifties o p d e R o m e i n f c h e g e b o u w e n m e t d e initiaal-
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Tsn het '.vezen van het ficdendaagsch Puntdicht,
en houdt
zich vervolgens bezig met deszelfs vorm , ftoffe e n alles, wat
daartoe betrekkelijk i s ; zijnde de Verhandeling doormengd
met. een aanzienlijk aantal voorbeelden van allerlei foorten
van puntdichten, van Nederlandfche Dichters van vroegeren
én lateren t i j d overgenomen.
Offchoon de Schrijver wel geen nieuw licht over zijn
onderwerp verfpreidt, maar flechts o p g e e f t , wat door anderen reeds over het Puntdicht gezegd i s , kan men hem toch
de verdienfte niet o m z e g g e n , dat hij met veel vlijt verzameld , het merkwaardigfte u i t g e z o c h t , de menigvuldige
foorten van het Epigram duidelijk en naauwkeurig opgegeven en met 'gepaste voorbeelden 'opgehelderd heeft. M e n
vindt, hier, in een kort b e l l e k , alles bijeen', wat tot het
Puntdicht betrekkelijk i s , en daarddor heeft de Verhandeling
eene volledigheid, die aan dezelve eene wezenlijke waarde geeft.
Ten aanzien van het wezen van h e t Puntdicht l a a t d a
Schrijver ons even w i j s , als w i j vóór h e t lezen zijner Verhandelinge waren. Hij is van gevoelen, dat het zich aan geen e vaste regels laat binden en onbepaalbaar is. Volgens den
Schrijver, fchijnt men er tegenwoordig vrij algemeen een
kort hekeldicht onder te verdaan, e n , fchoon het niet a l t i j d als
zoodanig kan worden aangemerkt, wil d e Autheur,
vermits
toch de meeste puntdichten e e n fatyriek karakter h e b b e n ,
het hoofdzakelijk van die zijde befchouwen, en vergenoegt
hij zich met LE BRUM'S opgave van deszelfs vereischten, die
het Puntdicht aanziet, „ als een klein dichtftuk, vatbaar
„ voor alle foorten van onderwerpen, eindigende met eene
eenvoudige , klare en juiste gedachte." (*)
Aangenamer zoude het ons geweest zijn , dat de Heer
WIT SEN GEYSEEEK eene juister bepaling van het Puntdicht geg e v e n , o f , zoo 'hij daartoe buiten ftaat w a s , deze onvolledige van LE BS.UN , die eensdeels te beperkt en anderdeels te ruim i s , had weggelaten.
l e t t e r s ; T). O . M . C o e o OPTIMO MAXIMO) ï s e c h t e r m e e r a a r d i g dan
juist. Z u l k e a a r d i g h e d e n l e z e n w i j m e t g e n o e g e n ; d o c h m e n b e h o o r t
dan e i n d e l i j k t o c h d e n L e z e r o p d e n r e g t e n w e g t e b r e n g e n .
( * ) W i j h e b b e n h e t w e r k v a n l e rrun n i e t bij d e r h a n d , e n k u n nen d u s n i e t b e p a l e n , w a t d e r e d e n z i j , w a a r o m d e laatst aangehaalde
w o o r d e n d o o r d e n H e e r witsen oeysbeek a n d e r s zijn o p g e g e v e n , d a n
d e z e l v e in d e Encyclopédie v a n t e u c e v o o r k o m e n , a l w a a r m e n , o p
h e t w o o r d JLpigramme, l e e s t : „ M . l s Brun
definit l'epi*
gramme u n p e t i t p o é m e f u f c e p t i b l e d e t o u t e s f o r t e s d e f u j e t s , e t q u i

ooit finir par une penjée vive , jojte. et inattendue"

I n plaats ran eew

voudigheid e n klaarheid h e b b e n w i j d u s hier de v e r e i s c h t e n v a n levendigheid e n verrasjlng, h e t g e e n , naar o n s i n z i e n , d e definitie w e l n i e t
jmtt, maar t o c h -beter e n eenigzins dragelijk m a a k t .
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Ï.EKTUÜR

V A N SMAAK.

Lekt uur van Smaak,
voor Lieden van befchaafden ftand, inzonderheid ook voor Vrouwen. Te Amfierdam, bij Schalekamp
en van de Grampel. 1809. I en II.
Te zanten 284 bl.
In gr, Svo..

Z

iet daar eene onderneming, die indedaad aanmoediging etf
lof verdient; maar zij is niet gemakkelijk. De Roraanen Tooneel - lectuur , bijna de eenige thans van een aantal
Vrouwen en Jongelieden (van beide Sekfe, en ook w e l ,
belaas! bijna de eenige van een aantal Mannen) van langzamerhand te beperken , en dezelve te doen vervangen door
een gefchrift , opzettelijk ingerigt ter bevordering van w e tenfehap, kunst en fmaak. Deze onderneming is moeijelijk:
zij t o c h , voor welke zoodanig Tijdfchrift vooral is ingerigt,
gebruiken niet alles, zijn niet voor alles vatbaar, wat het betere
d e e l i n zoodanig gefchrift zoekt en begeert; de man van w e tenfehap, kunst en fmaak,die voor dit publiek arbeidt, heeft
eene meer dan gewone menfehenkennis en omzigtigheid nood i g ; hij moet zijnen eigenen lust en fmaak dikwijls ter zijde
zetten; hij kan maar langzaam en bij trappen vorderen; aan
den eenen kant loopt hij gevaar, te veel te denken aan het
betere deel van het lezend publiek, dat hij toch ook behagen w i l ; doet hij dit, zoo verliest hij zijn door hemzelven gekozen publiek, daar de drukpers niet ophoudt hetzelve dagelijks
een overvloed van het zoo uitlokkend voedfel op te disfen;
en aan den anderen kant, als hij dit zijn publiek wederom te
veel ontziet, loopt hij geen minder gevaar, het groote doel
uit het oog te verliezen, en zelve te veel het kwaad, dat hij
beperken w i l , in de hand te werken. Wij wenfehen den
voortgang dezer Lektuur, en vertrouwen dat de Verzamelaar
beide deze uiterften vermijden, e n , zich langzaam haastende , gelukkig het goede oogmerk bereiken zal. Tot de navolgende.achc onderfcheidene Rubrieken bepaalt zich het plan:
Cefchiedkunde ; Aardrijks- , Landen- en Volken - kunde;
Karakterkunde , Menfchen-en Wereldkennis;
Natuurkundige en Oekonotnifche Merkwaardigheden ; Aesthetifche Aanmerkingen,
en Berigtftn -wegens dèn ftaat der fchoone Kwijlen; Romantifche
Verhalen
en Bespiegelingen;
Dichtkunde;
kleine Vernuftfpelingen,
enz.
Wij willen vooralsnog geene bedenkingen tegen 't een o f
ander inbrengen; dezelve zijn toch niet van zeer groot belang ; wij verblijden ons , dat een genoegzaam debiet het
tweede Stukje zoo fpoedig volgen d e e d , en wij zouden niet
gaarne', door eene of andere aanmerking , die men welligt
misduiden k o n , eenigzins tegenwerken,
W j kunnen niet nalaten te verklaren, dat het eenvoudig
dicht-
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dïchtfhikje: „ Het ouderlijk huis," ons geroerd h e e f t , en
ieder gevoelig hart door het natuurlijk ware roeren zal. Het
is te lang, om het hier af te fchrijven. Wij fparen het geven van eenige proeve tot een volgend Stuk.

Schouwtooneel voor Natuur , Kunst en Vermaak.
Door
Vriendenkring
onder de zinfpreuk:
Arbeid in Rust.
Deel. In den Haag, bij H. S. de Groot. In izmo.

den
Ilde

T T e t tweede Deel van dit Schouwtooneel bevat drie Stuk•*- *• k e n : de gevondene Brieventasch of Berouw en Voldoening,
Tooneelfpel, naar het Hoogduitsch vrij bewerkt; de Belegering
van den Toren, Blijfpel, naar het Fransch; en de Heer Ambrofius Heiblok , of de IVadderveenfche
Familie,
te
Saint
Amand , Blijfpel.
Met EXPRES SELIJK ? daartoe
vervaardigde
Muzijk.
Nr. I . i s , over het geheel genomen, een fraai en roerend
ftuk, dat niet misfen kan, bij de vertooning, het befchaafd
publiek te behagen.
Het bezit véle treffende, belangrijke
tooneelen, brave, edele karakters, die goed zijn gefchetsten.
volgehouden , loopt geregeld af en houdt de aandacht en
deelneming van den Aanfehouwer tot het einde toe aangenaam bezig. De karakters van Fest, Roze en Karei behaagden ons inzonderheid. Dat van Vrouw Wie fen is te veel veronachtzaamd en wekt geen genoegzaam belang, en dat van
Mevrouw Hard is geheel mislukt. Wij begrijpen niet, waarom dè Aütheur zich door haar babbelen de gelegenheid beneemt, om de treffendfte tooneelen te fchilderen; en even
min, waarom de eigenlijke ontknooping niet op h e t T o o n e e l ,
maar in eene zijdkamer voorvalt. De Schrijver heeft z i c h ,
misfehien, aan het fchetfen daarvan niet willen w a g e n , en
de Aanfehouwer moet zich te vrede houden met een verflag, dat hij hieromtrent verkrijgt van een' perfoon, die voor
de deur op fchildwacht ftaat, en fomtijds eens in de kamer
gluurt, om te zien wat er voorvalt.
Nr. 2. is wel de ellendigfte prul, die R e e . ooit onder de
o o g e n i s gekomen. Laffe, nietsbeduidende, k o e l e , langdradige gefprekken over zaken van niet het minfte belang, doormengd met eene zoogenaamde intrigue, waaraan niets ontbreekt, dan alle waarfchijnlijkheid,
fchoon hier genoemd:
„ d u b b e l overgehaalde ' quintesfentie van gezond verftand,
door geest opgelost en met oordeel aangelengd?"
afgewisfeld door een fpelletje piquet en het drinken van een glaasje,
en befloten door een woedend gevecht met R o o v e r s , waarin
«leze aanvankelijk veld winnen ( N B . het flagveid is in eene

«niouwrooNEEL.
herberg) doch eindelijk de bataille verliezen; alles fraai
curieus, mooi, naar den nieuwften trant en met gedurige ver
andering van fpektakel. En dit ftuk moest nog uit het Fransch
vertaald worden! 6 ! Wie daaraan moeite en tijd kon befte-,
d e n , diens fmaak moet wel voor geene verbetering vatbaar
zijn. Doch reeds te v e e l . . . Zoo ergens, dan geldt hier de
magtfpreuk: het ftuk is beneden de kritiek!
Nr..3.is, wat de dialogue betreft, beter, doch , alsprodukt
voor liet Tooneel, zoo mogelijk, nog ilechter , dan Nr. 2.
Geen wonder, voorwaar! De Schrijvers erkennen z e l v e , dat
hun bekrompen denkvermogen niet duldt , mn THAMA eenig ge
noegen te verfchaffen.
Wij bidden u , Heeren Arbeiders in
R u s t , rust dan toch van uwen arbeid! Hier is eer noch
voordeel voor u te behalen.
9

Bet oud Fransch Spreekwoord: Point d'argent, poiht de Suisfes! of: geen geld, geen Zwitfers!
Ironiesch en Komiesch Hisioriesch verklaard.
Door AREND FOKKE, snvioxsz, te Aivftctdam, bij A . B . Saakes. In gr. Svo. 43 Bl.

I

n eene Redevoering in 't Amfterdamfche tweede Departe. ment, en dat van "Nieuwer-Amfte!, der Maatfchappij: 7*t
Nut van V Algemeen, verkoos de lieer j.OKKE het genoemde
Spreekwoord te aiialyfrcn,
te expliceren, te doceren, te tra
vesteren , te irvr.ifcreu , en te 'komikiferen; hij doet dit ia
zijnen bekenden trant, en wij durven z e g g e n , dat dit Stukje
met geen minder genoegen dan zijne vroegere Spreekwoor
den , vooral in den tegenwoordigen tijd, zal gelezen worden.
Wij vergenoegen ons met deze verklaring; er eeniglijk bij
voegende , dat hier de Zwitfers de behoeften des levens zijn.

Tafereel van een gelukkig Huisgezin.
Augustini. In %vo. 78 Bl.

E

Te Haarlem,

bij J. L .

ene jonge Dame , die den Godsdienst hartelijk lief
heeft, den medemensch, en in het bijzonder den min
vermogenden braven, gaarne nuttig i s , gedurende haar bui
tenverblijf in den zomer arme landlieden van tijd tot tijd be
z o e k t , dezelve helpt en raadt, en hun den Godsdienst met
hartelijke deelneming aanprijst,— zoodanig eene jonge Dame
is een zeer achtenswaardig meisje , verdient onze innige hoog
achting; en als z i j , door haar goed hart gedrongen, de pen
opneemt, om nog meer algemeen Godsdienst en deugd on
der den minderen ftand te bevorderen, verdient haar gefchrijf
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Cekyf worzaker tegelijk het eeue zeldzaamheid is) eene
meer dan gewone toegevendheid, zelfs al vond men het een
$f apder, waarop met reden eenige aanmerking vallen kon.
pit.boekje komt, naar het fchijnt, van zoodanig eene h,>
minneiyke en achtenswaardige hand; het gaf ons uit dien
hoofde een bijzonder genoegen, en wij zouden ons fchameu
over iedere berisping voor het oog van het Publiek. Eene
andere vraag is het, intusfehen, of de Schrijver van hec
„ Iets ia de plaats van eene Foorrede,"
die met de brav«f
jonge Juffer op zulk eenen vertrouwelijken voet fchijnt, dat
zij Kern haar handfehrifttoezond, eer het ter perfe g i n g , volkomen wel gedaan heeft met het te laten bij eeue eenvoudige
pligtpleging, en eene opwekking om in het vervolg voor dezoogenaamde fatfoenlijke wereld te fchrijven. Door eeue
teregtwijzing hier en daar, en meer dan eene aanmerking over
deze en gene bijzonderheid, en over het geheel der inkleeding, had hij, naar ons inzien, zoo wel bij het Publiek, als
bij de waardige jonge D a m e , dank verdiend. Hij maakt er
zich nu wel zeer gemakkelijk a f ; had hij dit niet gedaan,
zoo had de Schrijffter welligt haar boekje meer nuttig voor
allen, en a l z o o , dat het met meerdere graagte gelezen w e r d ,
ingerigt. Het werkje ziet intusfehen nu het licht, zoo als
het uit hare pen vloeide, en wij hopen dat het eenig goed
zal doen; bij werkelijk reeds godsdienftige menfehen, en
die met haar dezelfde leiding in den Godsdienst v o l g e n , mogen wij dit met eenig vertrouwen hopen.

JLYDIA , of

het

de

Gefchiedenis

van

Hoogduitsch.
Te Arnhem,
In gr. %vo. 128 Bl.

een ongelukkig

Meisje.

Naa^

bij J. til. Moeleman, Jun.

E

en aantal taalfouten (men vindt die in menigte bij het
enkel doorbladeren, en ook hier en daar eenen volftrekc
onverftaanbaren volzin,) ontfieren juist dit boekje niet; wane
liet is van weinig belang. Men leest de rampen van LYDIA, maat
inen kent het meisje niet. Zij is het ilagtoffer van eene jaloerfche Tante, verachtelijke Paters, en een dweep-enfnapachtig wijf. Zij fterft krankzinnig, en haar minnaar fchï'et
zich voor den kop. liet verhaal is in ons oog langwijlig en
onwaarfchijnlijk. Het Voorberigt z e g t , dat het geen verdichtfel i s ; dan het gebeurde ver van hier, Weenen is het tooneel, en het is nog al lang geledén, MARIA THERESIA regeerde nog.

Ze,

f. G L A T Z , ZEDEKUNDIGE TAFEREELEN.

Ztdekundige
Tafereelen voor de hefchaafde Jeugd; door JAKOB
GLATZ , voorheen Onderwijzer aan het Opvoedings-inftituut
te
Snepfenthal,
thans Konfifloriaalraad
en Predikant te Wee
nen. Uit het Hoogduitsck vertaald.
Met Platen.
Te Gro
ningen,
bij W. Wouters. In Svo. 168 Bl.

T

HEOBALD ,ofdoor het ongeluk wordt men dikwijls wijzeren
beter.
THEOBALD is een rijken mans regt bedorven kindje; ge
lukkig wordt hij nog in tijds arm, en een van elk verlaten
•wees. Het ongeluk redt h e m ; hij ziet en erkent zijne fouten
van trap tot trap , wordt van trap tot trap wijzer en beter,
en eindelijk regt braaf en gelukkig. Dit eerfte, voor aanko
mende jonge lieden zeer wel gefchreven, verhaal beflaat 89
bladzijden. WALLER EN SANDER , of doe uwen pligt, al moet
gij u daardoor aan het grootfle gevaar bloot/lellen , ja zelfs uw
leven daardoor verliezen; deze gefchiedenis beflaat flechts 50
bladzijden.
Edelmoedig redt een dezer jongelingen zijnen
beleediger het l e v e n , waarbij hij het zijne verliest, en d.e
ander fterft met en voor zijnen vriend. Dit verhaal is wel
vol nuttige leering en waarfrhuwing; maar door het aandoen
lijk medegevoel in het bitter ongeluk, en het treffend ver
lies der waardige ouders, doet het groote en fchoone" der
edele daad, immers bij o n s , mindere roering.
BERNARD
KOLAND , of de gevolgen der overdrevene eergierigheid,
is de
ongelukkige gefchiedenis van eenen braven Student , die
buiten zijne fchuld in twist raakt, zijne partij in een twee
gevecht wondt, uit overdrevene eerzucht niet alleen v l u g t ,
maar ook zijne familie en vrienden ontwijkt, en eerst iaat
ontdekt , dat hij geenen moord beging , maar door zich
fchuil te houden zijne waardige moeder ten grave hielp.
E e n zeer onwaarfchijnlijk verhaal; gelukkig loopt het in 27
bladzijden af.
Zoodat deze drie verhalen., telkens naar het
fchijnt al voor oudere jonge lieden gefchreven, gelijk zij in
uitvoerigheid afnemen, alzoo ook dalen in innerlijke waarde;
althans het eerfte heeft ons wel, het tweede minder,
het
laatfte zeer weinig behaagd; waarom wij ons niet bedroeven,
dat de Schrijver deze Tafereelen niet heeft voortgezet.

A L G B M E
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LETTER-OEFENINGEN.
Onontbeerlijke Bijlage tot de Gefchiedenis der Christelijke
Kerk in de Achttiende Eeuw, van A . Y P E Y , DoElor in
de Godgeleerdheid enz., in drie Brieven aan zijn Hoog
Eerw., door A D R . S T O L R E R , Remonftrantsck Leeradr
te Rotterdam, over de Gefchiedenis en Leer der Remonflranten en hunne laatfte pogingen tot vereeniging der
Proteftanten. Te Leyden, bij D. du Mortier en Zoon.
1810.
In gr. 8vo.
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eeds in onze beoordeelingen Van de Kerkelijke Ge<»
fchi'edenis der Achttiende Eeuw, van den Harderwijkfchen Hoogleeraar Y P E Y $ gaven wij hier en daar eenige
bedenkingen omtrent de ftellige ontvouwing van velerlei
bijzonderheden. Bij de uitvoerigheid, welke de Hoog*
leeraar aan zijn werk gegeven heeft, was het geenszins
vreemd, dat fommige onnaauwkeurigheden inflopen, welke aanleiding gaven tot wederfpraak. Wij zagen zulks
reeds, van wege het Kerkelijke Genootfchap: Christo Sa~
erum te Delft, welk eenige misfteliingen heeft aangegeven , en de alhier aangekondigde Bijlage dient wederom
ten bewijze. In het 6de Deel des gezegden werks had
dé Hoogl. bepaaldelijk gehandeld over den Voorflagtot
Vereeniging, door de Remonftranten, vóór eenige jaren,
aan de Proteftanten in Nederland gedaan, en in het 9de
Deel een Historisch Ver(lag wegens der Remonftranten Kerk"
genootfchap medegedeeld.~ Beide opzigten worden , als
zeer gebrekkig, door den Remonftrantfchen Leeraar, A .
S T O L R E R , wederfproken.

De Schrijver dezer Bijlage verdeelt zijne wederlegging
in drie onderfcheidene gedeelten, handelende, in den ïften
Brief, over de Gefchiedenis der Remonftranten; in den
Ilden, over derzelver Leer, en in den lilden, oyer derzelver gedane Pogingen tot Vereeniging.
JJBTT, l8lQ. NO. i o .

Se

01

A.

394

STOLKER.

De Hóogl. Y P E Y , namelijk, had beweerd, dat de ver
volging der Remonftranten, met den jare 1 6 2 5 , had op
gehouden , en zij, na dien tijd, waren herfteld in het on
belemmerde genot van vrije Godsdienstoefening enz.; waar
om zij dan ook aan. het Hervormde Kerkgenootfchap
geen zoo kwaad gelaat hadden behooren te toonem, nocti
zich zoo onchristelijk
te gedragen,
als bij aanhoudendheid
door hen gefchied is. Hiertegen betoogt de Hr. S T O L KER 1 dat die vervolging, verre vanop te houden, juist
tusfehen 1625 en 1630 nog zeer hevig w a s , e n , bij ver
nieuwing , voortduurde in 1 6 3 1 , 16*34, 1638 , 1 6 4 0 ,
1 6 4 4 , 1 6 4 8 , 1 6 5 1 , 1 6 6 4 , 1669 en 1 6 7 6 , gelijk hij daar
van uitdrukkelijke ftalen , met melding van perfonen en
zaken, opgeeft, getrokken deels uit gedrukte werken,
deels uit nog onuitgegevene, offchoon echte, handfehriften; bewijzende hij al verder, dat zulks niet een bedrijf
was van enkele perfonen, maar van Hervormde Leeraars,
Kerkeraden-, Klasfen en Synoden, en dus van het Her
vormde Kerkgenootfchap zelf, dat zijnen invloed bij de
onderfcheidene Regeringen van Land, Gewesten en Ste
d e n , bezigde, om, onder allerlei voorgevens, Remon
ftranten en Doopsgezinden te kwellen, waarvan de 18de
E e u w , in de jaren 1 7 0 0 , 1 7 0 5 , 1 7 1 3 , 1 7 2 7 , 1 7 3 1 ,
1 7 3 8 , 1 7 4 9 , 1753
1774» op nieuw de fterkfte bewij
zen levert. Daarentegen beftond dat zoogenoemde kwaad,
gelaat der Remonftranten alleenlijk daarin, dat T W E E Re
monftranten, in het beloop van honderd jaren tijds, te
gen de Hervormde IJveraars hebben geftreden, en dan
nog niet, zonder daartoe te zijn uitgedaagd; hetgeen al
zoo nimmer aan de ganfehe Broederfchap kan worden te
last gelegd.
In den Ilden Brief wederlegt de Hr. STOLKEÜ des
Hoogl. bewering, dat de bekende vijf Artikelen het ken
merkende van der Remonftranten geloofsleer uitmaken ,
zoo voormaals als nog heden: betoogende alzoo, dat on
der hen geen Formulier beftaat, welk hunne Kerkelijke
Belijdenis regelt; dat over die vijf Artikelen zeer verfcrullend gedacht en gefproken wordt, en dat zij daarin alleen
lijk onderling overeenftemmen, als zijnde de regel der eer
fte Proteftanten, dat zij de H. Schrift houden voor de
éénige regelmaat van geloof en leven: gelijk zulks, reeds
ten overvloede , in onderfcheidene gefchriften des jare
1808 , van de zijde der Remonftranten, was betoogd,
zon»
e n
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«Onder dat de Hoogl., offehoon in 180*9 fchrijvende, vc kozen h a d , zijne oude dwaling te laten varen.
Nog ongerijmder was nu des Hoogl. befch-uldiging, dat
de Remonftranten, bij gebreke van Formulier, onvast zijn
iri hun geloofsftelfel, en ook daarom overhellen tot Sb*
dnianerij en tot de nieuwe gevoelens in Duitschland: verklarende de Hr. STOLKER deze .befchuldiging, als louter
opgeraapt en onbewezen, en dus als laster, en dagende
dén Hoogl. openlijk uit, om zulks te bewijzen.
De Hide Brief ontvouwt al het voorgevallene in der
Remonftranten aanbod tot vereeniging. Na vooraf tegen
den Hoogl. te hebben aangemerkt, dat zij zoo ver af waren van wraak, dat z i j , integendeel, zoo in de jaren 1626
en 1 6 2 7 , als naderhand, alle gelegenheden tot moderatie
hebben omhelsd, zonder dat er eenig het minfte bewijs
Van wederwraak, van hunnen kant, te vinden i s , komt
de Hr. S T O L K E R tot dat gedeelte van des Hoogl. bewering, alwaar hii van den jare 1795 getuigt, dat de Omwenteling van dat jaar het verband tusfchen Kerk en Staat
verbrak; dat de Niet Hervormden nu hoopten op eene gelukkiger wending hunner Godsdienst - zaken, en dat de
Remonftranten nu met hunnen haufclien voorflag ter vereeniging voor den dag kwamen, waartoe de
Doopsgezinden gaarne wilden toetreden, de Lutherfchen
tegenftand
boden, en de Hervormden
zulks , na weinige
bedenking,
algemeen
afkeurden
en affloegen.
Nu geeft de Hr. S T O L KER een naauwkeurig verflag der aanleiding tot gezegde
Vereeniging, den Brief, die, daartoe is rondgezonden, van
den inhoud der,Antwoorden-, die van Kerken, Klasfen en
Synoden, bij de Gemagtigden der Remonftranten zijn ingekomen , van het nadere Berigt der laatstgenoemden op
eene door fommige der voorgenoemden gedane aanvrage,
en eindelijk eene opheldering wegens de vereeniging der
Doopsgezinde en Remonfïrantfche Gemeenten teDökknm,
omtrent welk laatfte de Höogl. Y P E Y , al mede, een zeer
verkeerd oordeel geveld had: alles ten betooge, dat bij de
tegenwoordige Broederfchap der Remonftranten geen ander
doel beoogd, geene andere middelen gebezigd, geene andere pogingen waren gedaan, dan die ten volle overeen*
fterrmten met de grondbeginfelen hunner Voorvaderen ,
zonder eenig het minfte bijoogmerk van jaloersheid,nijd,
Veel min van wraak, maar integendeel met alle die vetheid van vrede eri liefde, als zij in gemoede oordeeleïi
toet den geestvaa••••het Evangelie en Gkiattis ovei&ett fe
E e a
ko:
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komen; gelijk dan ook dit een en ander door onderfcheidene
Kerken , Klasfen en Synoden met bijzondere goedkeuring is toegejuicht.
Deze is de inhoud der alhier aangekondigde Brieven.
Onze Lezers bevroeden van zelve derzelver belangrijkheid. De 3de Brief vooral is vol van een aantal bijzonderheden , welke niet wel aan iemand anders, dan aan
den Hr, S T O L K E R , als eenen der Gemagtigden van de
Remonftrantfche Broederfchap, konden bekend zijn, e«
nu inderdaad voor de Kerkelijke Gefchiedenis van het Proteftantendom der achttiende eeuw eene aanmerkelijke bijdrage leveren, voor welker mededeeling de Schrijver allen
dank verdient; terwijl zij tevens uitnemend dient, om het
oordeel wegens de uitnoodiging dier Broederfchap zelve
meer onpartijdig te regelen.
En wat nu de form dezer Brieven betreft; hoe zeer de
Recenfent hoogst afkeerig is van alle twistfchriften , omdat zij flechts zelden dien gematigden toon houden, die
altijd dienen moet, om de waarheid aan te prijzen, en dikwerf meer ftrekken ter verbittering, dan ter overtuïginge,
moet hij echter op dit gefchrift eene volftrekte uitzondering maken._ De gronden, die tot bewijs moeten dienen ,
zijn zeer juist aangevoerd; het betoog is bondig; de toon
is ernftig en mannelijk; de ftijl is meesterlijk; zelfs die
feherpte, welke dikwerf tot de faus der fpijze behoort, ia
matig aangebragt, en daar ter plaatfe, waar zij het gevoel
van geleden onregt welligt overdrijven mogt, weet de
Schrijver, met eene allereenvoudigfte wending, welke de
eigenlijke kunst verbergt, zijne voordragt zoodanig te wijzigen , dat alle mogelijke aanftoot verdwijnt, en de waarheid , in de belangrijkfte zaak des menschdoms, als de vrijheid des gewetens is, haar verfchuldigd offer ontvangt. Ia
één woord, de Recenfent vindt dit ganfehe Stuk zoodanig
gefield, dat hij zulks aan alle Geleerden, van welken ftemp e l , maar bovenal aan alle Godgeleerden, die zooligtelijk
gevaar loopen , door eenen heiligen ijver te worden verfionden,. als een volkomen model van een verdedigend
twistfehrift, durft aanbevelen.
Over den ftaat des gefchils zelven zal de Recenfent zich
jiiet uitlaten, omdat het zamengeftelde dezer Brieven niet
toelaat, zoodanige voor- en tegenftellingen over te nemen ,
als zijn oordeel zouden moeten ftaven. Onze Lezers zelven mogen dit pleit befiisfen , bij de aandachtige overVeging van een gefchrift, welks lezing en herlezing hen
nim*
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nimmer berouwen zal. Acht • de Hoogleeraar YPEY zich
tot verdediging of wederipraak verpligt, dan hopen wij,
dat zijn Hoogeerw. even duidelijk en bondig, zonder omwegen, fchijnftrijdigheden of uitvlugten, zal antwoorden,
en dat hij vooral zich zal beijveren, om die jammerlijke
veete bij het Hervormde Kerkgenootfchap, hier te lande,
te doen ophouden, waarvan de Eerw. STOLKER (op bladz.
135 èn 1 3 6 ) nog een voorbeeld van zoo jonge dagteekening
aanvoert, dat, namelijk, „ op i4junij 1 8 0 9 , te Amers„ foort, twee Proponenten, peremptoir zijnde geëxami„ neerd, de belofte hebben moeten afleggen, van in GEEN
„

VERDRAG of ONDERHANDELING M E T DE REMONSTRANT&N TE Z U L L E N TRliDEN."

Brief van J. VAN DER R.OEST , Evangeliedienaar te Haarlem , aan eene Vriendin, over den zin van IJoan. III: 2 .
Te Haarlem, bij J. L . Augustini. 1810. In gr. 8yo. 34 Bl.
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eze Brief is eene verdediging van de verklaring, welke de Eerw. Schrijver van deze plaats had gegeven. De Heer VAN D E R PALM had, in zijne Leerrede
over dezen tekst, (de 7de in den laatstuitgegeven bundel)
bij zijne verklaring van denzelven de volgende aanmerking gevoegd: ,, De Eerw. VAN D E R R O E S T beweert in
eene zijner voortreffelijke Leerredenen, dat de zin der
„ woorden, het is nog niet geopenbaard, hier geen ande,, re zijn kan, dan, het is nog niet daargefield, met andere
„ woorden, wij zijn nog niet, wat wij eens wezen zul„len.
Hij vindt anders eene tegenfpraak in het gezeg„ d e , naar onze uitlegging, en -het daarop onmiddellijk
„ volgende: maar wij weten enz. Ik geloof echter niet,
„ dat de fchrandere en doorkundige man aan dit bewijs
„ groote kracht zal hechten, daar men van eene zaak
,, veel , zeer veel weten kan, en evenwel nog meer
„ daarvan niet weten. Ik geloof daarenboven, dat het
taalgebruik niet gunftig is voor zijne opgegeven ver„ klaring van het woord geopenbaard zijn. Ik geloof
„eindelijk, dat de zamenhang van het gezegde met het
„ begin en flot van het tekstvers geene andere verklaring
duldt, of althans als waarfchijnlijker aanprijst, dan die
hier door ons,in navolging van alle andere Uitleggers,
is aangenomen." — V A N D E R ROEST zelf had hierop
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niets willen antwoorden, fehoon hij niet ontveinzen kan,
dat de eerfte aanmerking hem bevreemd vheeft, de tweede
die bevreemding deed toenemen, en de laatfte ze nog zeer
vermeerderde; maar zijne Vriendin had aangemerkt: dat
de noot van den Profesfor, — de eenige van dien aard,
welke in de twee boekdeelen voorkomt — zeer in het
oog viel van eiken Lezer ; dat de aanmerkingen, daarin
gemaakt, niet blootelijk tot ftaving van een ander be
grip, of tot wederlegging van het zijne, ftrekten, maar
dat daarin bijna alles'gezegd wordt, wat men ongunftigs.
van eenige uitlegging zeggen kan, als zondigende tegen
de eerfte en meest bekende uitlegregelen. Zij bragt hem
onder 't oog, dat het zoo wel gevestigd gezag van den voor»
rreffelijken man fommigen der genen, die zijne (VAN D E R
«uBS-'f's) Leerredenen gebruikten, in het vermoeden zou
kunnen brengen, of niet ook wel andere verklaringen in zijne
fch"ifteri even ongegrond en verwerpelijk zouden kunnen
wezen, en befloot dus, dat hij niet alleen aan zichzel
ven , maar aan hen, die hem lezen, verfchuldigd w a s ,
indien het gefchieden kon, zijne uitlegging te regtvaardigen. • Gedrongen door deze redenen, neemt hij dan de
pen o p ; evenwel bidt hij allen, die dit kleine opftel zul
len inzien , hetzelve niet aan te merken als een yerweringsfchrift.
„ ö Mijne Waarde ! " laat hij er op volgen,
,, de Heer VAN D E R PALM heeft mij niet beleedigd, noch
het oogmerk kunnen hebben , om dat te doen; en indien het
al zoo ware —wat zou dit klein en nietig belang van mijnen
naam wezen, vergeleken met de zoo groote belangen van
den Staat, van den Godsdienst en van het zoo gefolterd
Menschdom, welke uwen en mijnen geest bijna alleen
onledig houden, weikc onze harten bekommeren, en alle
andere dingen, tegenover die, als kleinigheden doen befehouwen ? "
Wij voor ons hadden ons ook wel over de noot ver
wonderd, maar dachten er bij: het zal zeker een bewijs
van" achting zijn, 't geen VAN DER PALM hier aan V A N
D E R R O E S T wil geven ; immers ware het een ander, hij
zoude het niet der moeite waardig hebben geacht, van
zijne afwijking reden te geven. Dan, wat de zaak be
treft , deze komt ons voor, door den Eerw. V A N DER ROF.ST
voldongen te zijn. De Lezer oordeele. V A N DER P A L M
had de woorden : „ het is nog niet geopenbaard,"
(«jr« t<p«f epa&u) op de gewone wijze verklaard: wij we
ten het niet, het is ons nog niet bekend gemaakt, wat wij
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»?» zullen. V A N DER R O E S T , daarentegen: het is mg
niet verfchenen > wij zijn nog niet , wat wij \ijn zullen.
Om die beteekenis te ftaven, merkt hij aan, dat, 't geen
onze Overzetters vertalen door openharen, in 't Grieksch
ü7iox.aXvnktv,
ontdekken, i s , wanneer het van de mededeeling van waarheden gebezigd wordt, maar QKvefev,
wanneer het niet eene bekendmaking door woord of ingeving i s , maar zigtbare daarftelling, vertooning, verfchijning. I Tim. Ill: 1 8 . 9so; i<$)a\,tpt»Bv> iv <ra^.t, God is
geopenbaard in den vleefche, (het Goddelijke, zouden wij
willen vertalen, is in de menschheid verfchenen, heeft zich
in de menfchelijke natuur vertoond , zigthaar gemaakt.)
Colosf. l i l : 3 , 4 ' uw leven , de heerlijkheid , waarvoor
gij verordend zijt, is met Christus verborgen in God —
wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, (^uvspwBti) zult
ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid (Qaytfia$ü«o£s èt> dó%vi.) Nog voegt hij er in het Nafchrift bij:
Rom. I: 1 9 , 20. a Kor. IV": 2 . 1 Kor. IV: 5. 2 Kor.
V: 1 0 . Uit het een en ander ziet men, zegt hij, dat,
hoewel anoxakviflo» en qxxvtfou) fomtijds verwisfeld worden,
(onder andere 2 Thesf. I: 7. en II: 6.) het laatstgenoemde toch doorgaans in den meest nadrükkelijken zin voorkomt van: aan het licht brengen,- vertoonen, zigtbaar maken of-daar feilen. Verder: maar wij weten, dat, als (hij)
zal geopenbaard zijn.
Hij of het , dit laat VAN D E R
PALM in 't midden.
V A N D E R R O E S T beweert, d a t e n
zamenhang en taalgebruik vorderen, als het zal geopenbaard zijn, omdat van geen' perfoon, die geopenbaard zal
worden, ook niet van Jezus, in het geheele Verbond gefproken wordt; maar dat, zoo men het eerfte vertaalt:
het is nog niet geopenbaard—wij weten nog niet ,wat wij zijn
zullen, men dan genoodzaaktis hij te lezen, vermits het onzin zijn zou te zeggen : het is ons nog onbekend; maar
als het ons bekend gemaakt zal worden, dan zullen wij
hem gelijk zijn: dan immers zou de bekendmaking ophouden noodig te zijn. — Verder: zullen wij hem zien, gelijk
hij is. Zij, die de gewone verklaring volgen, moeten dit
van het zien van Jezus opvatten; maar VAN DER R O E S T
herinnert, dat de uitdrukking, God te zien, door de Bijbelfche Schrijvers bij uitfluiting gebezigd wordt van den
toekomenden, voltooiden gelukftaat.
Op deze grónden
fteunende, zegt de Schrijver: „ Indien Joannes zaken noemd e , betrekkelijk den toekomenden ftaat van minder beJang , zoude ik geene groote kracht hechten aan mijn beE e 4
wijs;
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wijs; ïk zou ook denken .• men kan van eene zaait
veel, zeer veel weten, en evenwel nag teel meer daarvan
niet weten;
doch nu komt mij het bewijs gewigtig voor ,
nu de Apostel datgene noemt, hetwelk, als het w a r e ,
de ziel van die gelukzaligheid zal uitmaken, en het voorftel zou met zichzelve ftrijden, indien ik het naar het gewoon begrip moest opvatten. Het zQudan zakelijk hier op
uitkomen; de natuur onzer aanftaande gelukzaligheid
is ons
nog niet bekendgemaakt;
doch wij weten het voornaamfte
daarvan, in vergelijking
niet hetwelk al het overige als niets zal
zijn.^
Eindelijk antwoordt VAN D E R ROEST op de uitdrukking

van den Hoogleeraar: „ dat zijne verklaring door hem,
ïn navolging van alle de andere Uitleggers, is aangenomen:"
dat dezelve zekerlijk de meestgevolgde, e n , het kan zijn ,
de thans eenftemmige i s ; dat ook hij zelf ze voorheen
heeft aangenomen, maar eerst onder het bewerken zijner Leerrede over de hemelfche gelukzaligheid tot zijn
tegenwoordig begrip zij gekomen; 't welk hem in den
beginne zelf niet aangenaam w a s , daar hij aldus van zoo
vele groote mannen afweek, van welke hij het zich eene
eere rekende de leerling te zijn; en bovendien benam hij
zich voor altijd de gelegenheid, om, naar aanleiding van
dezen tekst, over het nog menigvuldig onbekende van den
toekomenden ftaat, en de wijsheid van God daarin, te
kunnen handelen. Doch 'hij week voor hetgeen hem tocicheen waarheid te zijn.
Wij willen er alleen bijvoegen , dat de Lezer, uit hetgeen wij over de Leerrede van den Heer VAN DER P A L M
in het vorige No. gezegd hebben, van zelve zal voelen,
dat wij deze plaats in dien zelfden geest moeten opvatten,
als de Heer VAN DER ROEST. In het Nafchrift haalt hij
nog de vertaling van R. SIMON, die de Vulgata volgt, te
fijnen voordeele aan. Beiden (temmen geheel met hem
overeen. Wij verheugen ons , er nog een' man te kunnen
bijvoegen, aan wien toeh beiden gaarne gezag, althans ftem
in deze dingen zullen toekennen. Het is de groote H U L S I-ÏOFF (*). Hij vertaalt of omfchrijft aldus: „ Hoewel het
mg niet. geopenbaard is, wat wij'zijn
zullen , — fchoon zich
nog geene voorteekenen vertoonen van die Vaderlijke
gunstbewijzen, — hebben wij echter de verzekerdheid
eener algemeene toezegging; — Ihiksgewijze en duidelijk
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<K het nog niet ontvouwd, maar flechts in zinfpelende
opheldering. — Onze Vertalers hebben hier ingevoegd
het woordje Hij. Volgens den aard der tegenftelling le
zen wij lieyer: ah — het — geopenbaard zal zijn; als
wij onze oogen in 't hier namaals opflaan en bevindelijk
zullen kennen — dan zullen wij Hem gelijk wezen. Hem
kan zien op God, of op J. C . ; wij zullen dit niet onderfcheiden , alzoo in beiderlei zin de zaak Waarachtig is.
Naar den ftijl van Joannes, beteekent dit zien niet alleen
alle kennis van eigenfchappen en welbehagen, maar ook
alle vereeniging van liefde en gemeenfchap."
Om het gebrek aan gezag te verhelpen, en voorname
lijk om eenige afwisfeling te zoeken, laat de Eerw. Schrij
ver, als eene toegift, nog twee verklaringen volgen van
andere plaatfen, welke wéinig bekend of aangenomen, en
evenwel in zijn oog de eenig ware zijn.
De eerfte is
van den Kerkvader CHRYSOSTOMUS over Matt. XI: i i ,
welke door den minflen in 't Koningrijk der Hemelen den
jongeren , die later opgeftaan is , namelijk den Heiland
zelven, verftaat. De tweede van Prof. A L B E R T I , betref
fende den Engelenzang. Hij vertaalt: „ Eere zij in de
hoogfte hemelen Gode, en vrede (zij Hem) op aarde! In
menfehen (heeft Hij) welbehagen ! D. i. In hemel en op
aarde worde aan God lof toegebragt; want nu openbaart
Hij zijne liefde tot de menfehen."
Wij voor ons zouden het hier meer met den Profesfor ,
dan met den Kerkvader eens zijn. Dan genoeg voor ons
beftek. Dit nog, dat de Eerw. Schrijver, naar ons in
zien, beter had gedaan, met zijne regtvaardiging in een
of ander Maandwerk te doen plaatfen; dan toch had zij
minder het aanzien van een verweringsfehrift gehad, en
ware nogtans meer algemeen bekend geworden; waaróm
wij over deze kleine brochure ook zoo breedvoerig zijn
geweest. Dan, in dat geval, hadden wij ook de inklee
ding gemist, 'waarin dat onbefchrijflijk aantrekkende, eer
biedwekkende , ja gezaghebbende, met één woord, de toon
des harte fpreekt , die' in alle fchriften van dien man
ademt, die juist datgene van het wezen des Christendoms
openbaart, wat noch door kunst nagevolgd» noch inftellels bevat kan worden.
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Beoefeningsleer, enz. Door E W . K I S T , Predikant te Dor
drecht. Hden Deels ide Stuk.
Te Dordrecht, bij A.
Blusfé en Zoon. In gr. 8vo.

M

et dit laatfte Stuk van het tweede Deel eindigt de
Eerw. KIST zijne Ascetica of Beoefeningsleer. Alwat men meenen mogt daartoe verder.te moeten gebragt
worden, oordeelt hij meer tot de Zedeleer of tot de God
geleerdheid te behooren.
Dit Stuk behelst nog twee Afdeelingen van 't tweede
ffoofdftuk; de derde namelijk, over de waarfchuwingen en
wapenen, welke God ons geeft tegen het kwaad in de we
reld , dat zich tegen onze volmaking aankant, en hoe wij
door dezelve op onze hoede moeten wezen; en de vierde,
bevattende regelen , om in het gebruik der middelen tot
onze vorming, en der wapenen tegen de aanleidingen ten
kwade, des te gelukkiger te flagen. Voorts het derde
Hoofdftuk, over de krankheden van geloovige Christenen,
die hen van de volkomenheid, op aarde bereikbaar, nog;
verwijderen, befchouwd in derzelver natuur, oorzaken en
geneesmiddelen; krankheden, die betrekking hebben tot
de kennis van den Godsdienst, tot het geloof, tot de hei
ligmaking, tot de vorderingen in het Christendom, tot de
vruchten des geloofs en der godzaligheid, en tot bijzon
dere omftandigheden; en eindelijk het vierde, behelzende
raadgevingen en lesfen voor meer gevorderde en bevestigde
Christenen.
Wij verheugen ons, dat 't den achtingwaardigen Schrij
ver heeft mogen gebeuren, deze taak met herftelde gezond
heid , verre boven 't geen hij zich, bij de uitgave van het
laatfte ftuk des eerften Deels, voorftelde, te volbrengen.
Dit Werk.bevat in de daad zeer veel goeds, veel meer dan de
meeste, zoo niet alle in dien denktrant vervaardigde Ascetifche Schriften; zeer veel, dat zoo wel 't goede h a r t , als
't helder verftand van den Schrijver alle eer aandoet, en
op velerlei wijzen regt gefchikt i s , om de beoefening
van werkdadige godvrucht te bevorderen. Inzonderheid i»
ons dit laatfte Stuk, zoo ten aanzien der ftoffe, als met op
zigt tot de geheele wijze van behandeling, toegefchenen,
veel bruikbaars voor nadenkende, en tevens op hun hart
naamvlettende, en zich op ware levenswijsheid en Christe-
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telijke deugdsbetrachting toeleggende Christenen, te ba»
heizen.
Bij zoodanig Werk, waarin men zoo veel nuttige ftoffe,
bijeenverzameld vindt, overziet men gaarne deze en gene
gebreken, die wij echter, alles beoordeeld zijnde naar de
behoefte van hen, die dergelijke aanwijzing noodig hebben ,
en dan ook 't leerftelfel van den Dordichen Kerkleeraar toe
gedaan zijn , moeten bekennen, in dit Deel veel minder
aangetroffen te hebben, dan in de voorgaande. Er is ginds en
elders veel partij getrokken van't voortreffelijke, door den
Heer K I S T zelven in 't Nederduitsch overgebragte, Werkje
van RElNHARD, over de waarde der kleinigheden in de Zedekunde. Waarom ook niet van de Christelijke Zedeleer tuLeer*
redenen van dien uitmuntenden Schrijver ? Ten aanzien
der Schriftverklaring, is ook dit laatfte Deel met meer omzigtigheid en naauwkeurigheid bewerkt.
De uitvoerigheid van 't geheele Werk is minder vervelend,
omdat men telkens wordt te gemoet gekomen door gepaste
rustpunten. De hoofdinhoud van beide Deelen is ook nu
achteraan geplaatst, opdat men dus 't geheele plan als op
ééns zou kunnen overzien, en de onderwerpen, die behandeld worden, met minder moeite zou kunnen.vinden.
Een goed alphabetisch Register zou echter nog van meer
dienst geweest zijn.

Verhandeling over de Navelbreuken, door s. T f t , SOEMME
RING , Koninklijke Beijerfche geheime Raad te Munchen
in Beijeren. (Bekroond bij het Legaat van J. MONNIK*
I I O F F , in 1 8 0 7 . )
Te Amfterdam, bij L . van Es, Ia
gr. 8vo. 1 3 1 Bl.
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etgeen, met opzigt tot de Breuken in het algemeen,
federt eenige jaren in ons Vaderland het licht heeft
gezien, beflaat reeds verfcheiden boekdeelen, en het voor
ons liggende ftrekt andermaal ten bewijze, hoezeer de ver
dienftelijke Bezorgers van het Legaat van MONNIKHOFF
zich beijveren, om aan den wil des Legateurs te voldoen.
Wij gelooven evenwel, dat de keuze hoe langer hoe moeijelijker wordt, en hebben ook met genoegen gezien, dat
de keuze der Bezorgers op eenig ander onderwerp gevallen
is. Men gaat intusfehen voort met ons jaarlijks de be
kroonde Verhandelingen te leveren, en uit dien hoofde heb
ben wij er nog eenige te wachten, welke wij reeds gewenscht
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wenscht hadden te zien. De voor ons liggende is bekroond
In 1 8 0 7 , en heeft den alom bekenden geleerden SOEMME
R I N G tot Schrijver, die billijk den prijs verdiend heeft,
daar hij de vporgeftelde prijsvraag volledig beantwoordde.
Overeenkomftig met het doel dezer vrage, verdeelt de
Schrijver zijn antwoord in twee' vraagltukken , waar
van het eerfte drie afdeelingen bevat; onderzoekende
bij in de eerfte het maaki'el des navels en deszelfs
naasten omtrek, V o o r en bij de geboorte van een kind;
in de tweede, de natuurlijke verandering van denzelven in de kindschheid en verderen leeftijd; in de der
d e , de tegennatuurlijke ongefteldheden , welke van de
geboorte af plaats hebben , of naderhand ontftaan, en
aanleiding geven tot het uitzakken van buiksingewanden
enz. Daarop volgt alsdan het eerfte hoofdftuk, dat de
aangeboren Navelbreuken, gelijk ook het tweede, dat die
breuken ten onderwerp heeft, welke naderhand in de
kindschheid ea later ontftaan. Het tweede vraagftuk, aan
gaande het licht, dat de waarnemingen verfpreiden over de
aanwijzing ter behandeling, voorkoming en heeling dezer
onderfcheidene gebreken, enz. bevat vijf afdeelingen; de
eerfte loopt over de behandeling van ter wereld medegebragte of aangeborene breuken ; de tweede , over het
voorkomen van Navelbreuken bij kinderen; de derde, over
het genezen van Navelbreuken bij kinderen, door het navelfchild en de binding; de vierde, over de behandeling
der Navelbreuken bij volwasfenen; de vijfde, over de be
handeling der beklemde Navelbreuken-. Bij dit alles zijn
afbeeldingen gevoegd, ter verklaring en opheldering van
het maakfel des navels en van deszelfs naasten omtrek.

Hoe leert men Kinderen in het Boek der Natuur lezen ? of
Gefprekken over Voorwerpen der Natuur , door j . p.
pÖHLMANN. Ifte Deel. Met Blaten. Uit het Hoogduitsch. Te Amfierdam , bij J. Allart. In gr. 8vo*
4 1 0 Bl.
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en gunftig denkbeeld , omtrent de waarde van dit
W e r k , zal het velen voorshands doen opvatten, dat
de verdienftelijke Amfterdamfche Kerkleeraar,, de Heer
woLTERBEEK , niet flechts de Vertaling van hetzelve
aangeraden, maar ook, tot het fchrijven van eene Voorre-
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de ter aanprijzinge, zijne pen wel heeft willea leenen.
's Mans bekend voortreffelijk karakter, zoo van de zijde
van het hartals van het verftand, zet aan die aanprijzing,
met de duchtigfte redenen daarenboven gefchraagd, kracht
en waarde bij. De gronden van aanprijzing zijn, deels
de ftofie van het Werk, deels de wijze van behandeling—
ftoffe,
zijnde de werken desOneindigen, boven welke niets
anders een voegzamer voorwerp der beoefeninge van het
redelijk verftand, en voor het zich ontwikkelende geestvermogen der aankomende jeugd beter berekend i s , zoo wel om
het uitlokkende voor den weetlust, als om de veelvuldige
uitftekende voordeelen , welke het kan aanbrengen. ïn
zijne korte wenken toch toont de Eerw. W O L T E R B E E K ,
niet te behooren onder die fehrale Predikers, wier ftudie
(indien het zoo moge beeten)zich bij het Godgeleerd zamenftelfel alleen bepaalt, en die van meening zijn, dat zij
aan hunne verhevene beftemming voldoen, indien zij flechts
op den gewonen tijd eene kanfelrede , hoedanig dezelve
dan ook moge wezen, kunnen voordragen; v o o r s e t overige met andere wetenfehappen , hoe naauw 'ook met
hunne hoofdftudie in verband ftaande, zich weinig of niet
bemoeijende. Even als de Goddelijke Leeraar, welken
de Heer W O L T E R B E E K verkondigt, dikmaals op dè verfchijnfels en voortbrengfels der Natuur zijne toehoordersopmerkzaam maakte, zoo toont hij ook, de werken de»
grootheerlijken Makers, die allerwegen met zooveel luister
pralen, met een godsdienftig opmerkzaam oog te befchouwen.
Gelijk de ftoffe, zoo prijst ook de eerwaardige Voorredenaar de wijze van behandelen.
Deze is de dus genoemde Socratijihe,
beftaande in het doen van vragen door den
Onderwijzer, door welke de Leerling tot het géven van
antwoorden, op dezelve llaande, wordt uitgelokt^ eene
wijze, derhalve, „ door welke de aandacht der kinderen
gaande gehouden, derzelver verftand befchaafd en der„ zeiver oordeel gefcherpt w o r d t ; " eene wijze, van welke zijn Eerw. getuigt, (die, indien Recenfent wel onderrigt i s , met een talrijk kroost gezegend, regt van fpreken heeft,) dat de ondervinding hem geleerd heeft, „ d a t ,
doet men de vragen, door PÖHLMANN gedaan, den ki|, , deren, mits ze niet te jong, of niet al te onvatbaar
„ en onbefuisd van aard zijn, men dan genoegzaam de„zelfde antwoorden ontvangt, welke hier op de vragen
„ gegeven worden," Genoegzag» met de$ Schrijvers ei-
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gen woorden de nuttigheid dezer leermethode bewezen»
en van eenige bedenkingen ontheven hebbende, beklaagt
zich alleen de Heer W O L T E R B E E K over P O H L M A N N ' S bij
zondere manier van doen, te weten, „ d a t e r in zijn gehee„ l e Werk, ook niet daar, alwaar er dikwijls de allerfterK„ fte aanleiding toe was, zelfs niet met een enkel woord, van
„God., den oorfprong aller wijze inrigtingen in de Natuur,
„melding wordt gemaakt." Met regt beklaagt zich de
Leeraar over dit gebrek, als zijnde van oordeel, dat, i n 
dien flechts eenige verhevene waarheden worden voorbijge
gaan , het zich ontwikkelende verftand der jeugd voor eeni
ge waarheden van den dus genoemden Natuurlijken Gods
dienst berekend is. Met den Recenfent, dit lijdt geen
twijfel, zal de Heer w o L T E R B e E K ook hier eigen ervarenis kunnen inroepen. En het was met reden, dat zijnEerw.,
ter verhelping van dit gebrek, aan den kundigen Vertaler
eenige wenken gaf, welke daarin ook niet ongelukkig
geflaagd is.
Zoo veel wat den vorm van dit Werk aangaat, het
welk dert titel van Katechismus der Natuur, of foortgelijken, even gevoegelijk, als welken het nu op het voor
hoofd draagt, zoude kunnen voeren* Niets geheel nieuws
toch is 'ons hier voorgekomen , hetwelk in de bekende
fchriften van eenen M A R T I N E T , van eenen P A S T E U R ,
e n , welken wij met regt mogen noemen, van den verdienftelijken J. BUYS , niet ontmoet wordt, immers zoo
veel de hoofdzaak betreft. Ih den vorm, of de wijze van
behandeling alleen, moet, hetgene dit Werk nieuw bezit,
gezocht worden.
Voorts is het Werk' verfierd met een tiental wel uitge
voerde Platen, voorftellende den omloop des bloeds in het
menfchelijke ligchaam, nevens de afbeelding van verfcheiden visfchen en dieren, of wel van een of ander gedeelte
derzelven ; wordende voorafgegaan van eene Verklaring
van dat alles.
Zeer veel, indedaad, is uit dit Werk te leeren, ten
aanzien van de eigenlijk genoemde Natuurkunde, en be
paaldelijk wat de algemeene eigenfchappen en hoedanighe
den der ligchamen betreft, doch ook meer bijzonder ten
aanzien der Natuurlijke Historie, en de onderfcheidene
voorwerpen uit de drie dus genoemde Natuur - Rijken,
die daarin begrepen zijn. Dieren en Visfchen worden in
dit Deel behandeld, terwijl het overige in een volgend
Deel plaats zal vinden.
Hoe-
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Hoewel het Werk voor een doorloopend berigt niet be
rekend i s , willen wij, echter, om den Lezer eenig denk
beeld te geven, op hoedanig eene wijze de Heer PÖHLMANN zijne Socratiiche leermethode doe gelden, zoo als
het Boek openvalt , iets ter proeve mededeelen". Op
bladz. 2 4 , onder het artikel: Elk ligchaam heeft eene ze
kere gedaante,
ontmoeten wij het volgende gefprek.
„ L E E R A A R . Zegt mij eens , Kinderen! welk eene
gedaante deze flijpfteen hebbe ?
„

KINDEREN.

Hij is vierkant.
2

„ L . Is hij even zoo breed als hij lang is
„ K. Neen.
„ L . Daar hij nu langer dan breeder (breed) i s , kun
nen wij zeggen, dat hij langwerpig vierkant is. Maar
zijn nu alle ligchamen, die in de wereld zijn, vierkant?
,, K. Neen.
„ L. Hebben zij dan misfchien in het,geheel geene
gedaante ?
„ K. Die hebben zij zeker.
„ L . ' Waar van daan weet gij dat?
„ K. Wij zien het.
„ L. Maar alle ligchamen, die in de wereld zijn, kunt
gij niet zien, (:) hpe kunt gij derhalve weten, dat zij
allen eene zekere gedaante hebben ?
» K .

—

„ L. (Legt een ftuk papier, welks grootte de kinde
ren niet gezien hebben, op de tafel, en bedekt de gren
zen (randen) van hetzelve met fervetten, zoodat zij al
leen het middelfte van het papier kunnen zien.) Zegtnuj
eens, welk eene gedaante dit lisehaam (dit ftuk papier)
hebbe?
„ K. Wij kunnen het niet zien.
„ L. Niet ? daar ligt het; — ik zie het wel.
„ K. J a , maar hetgeen van dat papier onder de fer
vetten ligt, kunnen wij niet zien.
„ L . Z o o , zoo, dan wilt gij zeggen, dat gij een ze
ker gedeelte van het papier niet zien kunt, en mij dus
ook niet kunt zeggen, welk eene gedaante het hebbe.
Maar wat is dat n u , dat gij niet kunt zien ?
K.
„ L . Kunt gij wel zien, waar het ophoudt?
„ K. Neen.
,, L . Hoe noemt gij nu datgeen van het papier, het
welk gij niet zien k p t , met een ander woord?
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„ K. Zijne grenzen.
„ L . Weet gij nu w e l , hoe het komt, dat gij mij
niet kunt zeggen, welk eene gedaante dit ligchaam heb*
be?
•
„ K. Wij zien de grenzen van hetzelve niet.
„ L . Welke deelen eens ligchaams moeten wij düi
volftrekt zien, zullen wij kunnen zeggen, welk eene ge
daante hetzelve hebbe ?
„ K. Deszelfs grenzen.
„ L . En wanneer gij deszelfs grenzen niet zien kunt,
wat kunt gij dan ook niet zeggen ?
K. Welk eene gedaante het hebbe*
„ L. Maar gefield eens: een ligchaam had in het ge
heel geene grenzen,"wat kon het dan ook niet hebben?
,, K. Eene gedaante.
„ L . Waaraan, gelooft gij derhalve, dat de gedaante
eens ligchaams verbonden is?
„ K. Aan deszelfs grenzen.
„ L . Waar derhalve geene grenzen zijn, daar kan dus
OOK geene — ?
„ K. Gedaante zijn.
„ L. Van te voren hebben wij geleerd, dat alle lig
chamen grenzen hebben; maar hebben alle ligchamen nu
nog meer ?
, , K. Eene zekere gedaante.
„ L . Maat weet gij nu Wel té zeggen, waarom wij ook
aan alle ligchamen eene zekere gedaante moeten toe
kennen?
K. Omdat zij allen grenzen hebben.
„ L. Nu weet gij derhalve met zekerheid, hetgeen gij
van te voren flechts gegist hebt; namelijk, dat alle lig
chamen eene zekere gedaante hebben"

Geheime Brieven over de inwendige gefieldheid van het Pruisfifche Hof, na den dood van F R E D E R I K DEN II. Vide
Deel. Te Amfierdam , bij J. Allart. In gr. 8vo*
408 Bl.

N

iet vreemd, in de daad, dat een Schrijverdie eene
zoo vrije pen v o e r t z u l k een aantal perfonen, en
daaronder van aanzienlijken rang, met naam en toenaam
noemt, en daden,•• welke zij liefst met de duisterheid de*
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Jtilzwijgens bedekt zagen., aan liet licht brengt, wederfpraak ontmoet —• wederfpraak niet alleen, maar befchuldigingen en fchendnamen, openlijk weder gefcholden, als
een Ambtbejager afgefchilderd , ën vermeld wordt als
iemand, die zijn vermaak vindt in alles te berispen, te
verfoeijen en te lasteren. — Dit lot trof den Schrijver
dezer Brieven, mét zoo veel graagte gelezen. De Eerft®
Brief dezes Deels is ingerigt ter verdediging tegen deze
befchuldigingen.
In hoe verre hij gedaagd zij om die alle te wederleg
gen, zal men in Pruisfen beter, dan hier, kunnen beoordeelen. Ons de vorige Deelen herinnerende, valt ons i n ,
dat hij te meermalen deze en gene daadzaak, of (telling,
daaruit afgeleid, herroepen heeft, 't geen van zijne waar
heidsliefde blijk draagt ; fchoon het waarheid blijve, dat
eeps geankerde opfpraak noode weder vlot wordt. In 't
bijzonder heeft men hem tegengeworpen, dat hij geheele
ftanden (den Krijgs- en den Adelfiand) gehoond en ver
volgd heeft.- . Deswege betuigt hij: „ Ik ben inwendig
overtuigd , dat der Pruis fen ongeluk in beide moet ge
docht worden , zoo als zij gefteld waren; en het is zoo
klaar als de dag , dat alleen het minfte gedeelte achting
verdient. Daarover zal ik mij in de volgende Brieven na
der verklaren. — De {trekking van deze Brieven is geene
andere,dan om alle onze feilen te ontdekken en tebeltraffen-, (trouwens men wordt flechts beter, wanneer men
zijne feilen,-erkent) en om voor de Gefchiedenis bouwftoffen te leveren."
De Tweede Brief fchetst ons de overwonnen Pruisfen
en de' overwinnende Franfchen. Eene fchets, die veelal
ten voordeele der Franfchen uitloopt, en waarin trekken
voorkomen van het (tug gedrag der Mannen in Pruisfen.
ten opzigte van de Franfchen, en van de verregaande infchikkelijkheid der Pruisftfche Vrouwen, 't geen niet aaa
zedeloosheid grenst, maar de zedeloosheid zelve is. Wij
nemen flechts deze weinige trekken over: „ De Pruisft
fche Vrouwen hebben thans de belagchelijke zucht, om
de Franfche zeden en gebruiken gebrekkelijk na te bootfeii. Zij koken Franfchen kost; zij houden gezelfchappen
©p de Franfche manier; zij leeren op zijn Fransch danfe»; met één woord, zij doen op allerlei wijzen haar best
©maan de Overwinnaars te behagen. Doch dit gelukt
haar niet geheel. Uit walging aan het genot van zoo ge
wone vermaken, hebben zij zich aan kinderen van Ja tot
t B T T , 18IQ. NO. 10.
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1 5 .jaren gehouden, welke zij naar hunnen fmaak vormen; de moeders , T>egeerig om hare kindertjes van de
Franfche krijgslieden geacht, geliefd en voorgetrokken
te'zien, vinden groote eer in deze voorkeuze,doch waarover de oude koketten razend meenen té worden, omdat
zij zich achter kinderen gezet zien. — Het moet Duitfche en bijzonder Pruisjifche Mannen verwonderen, dat
er zoo vele Huwelijksverbindtenisfen met Franfche gefloten worden, dat onze meisjes zoo gaarn Vaderland en
Familie verlaten, en den Franfchen krijgsman volgen, d i e ,
een ware fpeelbal van het l o t , zich van daag in Silezie,
en misfchien over een jaar aan de Po, of aan den Ganges
bevindt. Ik ten minfte Herinner mij geen enkel geval,dat
een Pruis, in het jaar' 1 7 9 2 , eene Franfche vrouw uit
Frankrijk medegebragt heeft."
De Derde en Vierde Brief zijn geheel tot Pruisfen betrekkelijk; de eene behelst een voorflag, om Pruisjifche
Officieren, die buiten dienst zijn, te'bezorgen; de andere
fielt eene verdeeling der krijgslasten voor. Ook de. Vijfde
Brief mag onder die bepaald voor Pruisfen gerangfchikt
worden, daar dezelve ëene Reorganifatie van den Pruisfijfchen Staat voordraagt. In de laatfte kunnen aanwijzingen
van gebreken niet uitblijven.
Geen gering gedeelte van het voor. ons liggend Boek
beflaat de Zesde Brief, welker inhoud i s : Duitschland
in zijne Omwenteling, Of Aanmerkingen van een Duitfchen Patriot over den tegenwoordigen toeftand van zijn
Vaderland, tot opwekking der tragen., tot bemoediging
der kleinmoedigen, eri tot verbetering van eenzijdige oordeelen. Vijf vraagftukken worden daarin beantwoord. ( ï )
Waardoor is Duitschland gevallen ? ( a ) Had Duitschland,
reden om de voortduring van zijne oude gefteldheid te
wenfchen ? ( 3 ) Wat zal Duitschland over het geheel bij
zijne tegenwoordige gefteldheid winnen? (4) W a t zal het
door de nieuwe betrekking in welvaart winnen ? ( 5 ) Wat
zal Duitschland door de nieuwe betrekking in befcbaving
winnen? '— De Antwoorden op deze Vragen komen i n ,
als van 's Schrijvers Vriend A . , en gaan vergezeld van zijne aanmerkingen.
De beantwoordingen luiden gunftig voor Frankrijk. T e n
Haal diene de oplosfing van de zwarigheid: „ Nooit>
meent men, zal de tegenwoordige Beheerfcher van Frankrijk zijne driftige neiging tot oorlógen bepalen. Gevolgelijk
zal Duitschland gefadig gemodzaakt zijn, $m zijn geld en
zij-

OVER H E T PRÜISSISCHE HOP.

*'ïï

ziftte jonge manfchap voor NAPOLEON'S krijgszuchtige ondernemingen
op te offeren. — Maar waaruit befluit men
dan , dat met NAPOLEON'S beftaan een eeuwige oorlog
verbonden is? Misfchien daaruit, dat hij tot hiertoe in
bijna onafgebrokène oorlogen is ingewikkeld geweest ? Maar
hoe volgt dit, dat, dewijl -een Monarch, zoo lang meft
hem zijn' troon en de magt van zijn Kijk aan alle kanten,
betwist heeft, ter handhaving van beide zich altijd flagvaardig betoond heeft, hij ook da*n het zwaard niet in de
fcbede zal ftéken , wanneer beide ,tegen allen aanval genoegzaam oëveiligd zullen zijn? Is er dan in het binnenfte
Varf zijn groot, door omwentelingen en oorlogen zoo lang
gefolterd Rijk , niets voor hem te doen ? Of openbaart
hij zoo weinig gevoel voor inwendige verbeterings - ontwerpen; of zal'zijne ftaatkunde zoo weinig acht geven op
de van zijne volken zoo diep gevoelde behoefte van eenen.
eindelijken duurzamen vrede, dat hij zonder einde op niets
anders bedacht zou zijn, dan om op oorlogs-avonturen
uit te gaan ? En is niet door de buitengewone uitgebreidheid , welke Frankrijks magt door de oorlogen tot hiertoe
gewonnen heeft, voor langen tijd, en als eens de ontwerpen tegen Engeland ten uitvoer gebragt zullen wezen,
ielfs de mogelijkheid tot nieuwe oorlogen weggenomen ? —
Of befluit men dit daaruit, dat zijne bekwaamheid en ge*luk., t welk alle zijne oorlogzuchtige ondernemingen bekroond heeft, hem geftadig voort, tot nieuwe verfehilleA
voort zal flepen?Maar heeft ons de ondervinding in eenen
-HENDRIK I V , in eenen F R E D E R I K II en andere groote
Vorften , die op gelijke wijze om begaafdheid en geluk in
den Oorlog beroemd werden, eene zoo onverzadelijke begeerte naar den oorlog leeren kennen? En zijn er dan voor
N A P O L E O N alleen Öp het flagveld laurieren te behalen ? Zal
het voor zijn hart minder aangenaam zijn, van de;nakomelingfchap als Stichter van groote gelukkigmakende werk e n , die alleen in dén Vrede flagen, dan als Veroveraar
en Overwinnaar geprezen te worden ? " —- Mogt de tijd
deze vragen eerlang op zulk eene wijze beantwoorden,
dat het onder den langen Krijg zuchtend Menschdom
dat ook ons Vaderland eens ruim en lang ademhale!
Meer algemeen mogen wij des Schrijvers denkwijze leeren kennen uit de opfomming ten flotte. , , Wanneer wij
de nieuwfte, zaakyolle gefchiedenis van ons Duitsch Ysdefland met een vrij oog befchouwen, zonder ons door
fan' onaangenajuen indruk van voorbijgaande onheilen, of
F f 2
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door de. inboezemingen en begoocheling Van den partijgeest, of door eene bekrompene eigenbaat tot eenzijdige
befchouwingen te laten verleiden, dan moet onfeilbaar alles ons tot dit groot en verheven befluit brengen. De
jongfie gefchiedenis van Duitschland is het tijdftip van
eene geheele en volflagene hervorming, waardoor het ongedane hulfel van zijne oude, naar geen doordacht plan
ontworpene, maar in het bijzonder zoo wel als in het geheel , door toeval en aanmatiging gegrondde, alleen hier
en daar van tijd tot tijd bij gelegenheid en door noodzakelijkheid verbeterde , en tot geene wezenlijke ftaatsbedoeling genoegzame ftaatsregeling afftröopt, om door eenen
met kunde en diepe ftaatswijsheidontworpenen,endoormejnigvuldige en vaak harde ondervindingen beproefden ftaatsvorm in 't bijzonder en over het geheel, tot een fchooner
en krachtiger beftaan weder te herleven. — Dit moet ons
opbeuren, wanneer wij een oog van vergelijking liaan op
Duitschlands voormalige grootheid en tegenwoordigen val,
bij het gevoel der rampen en bij de menigvuldige opofferingen, welke het tegenwoordige met zich brengt; ja het
moet ons gewillig maken , om ons met tevredenheid en
zonder morren in onzen toeftand te fchikken; dewijl wij
zien , dat dezelve onder de gewone omftandigheden de
eenig mogelijke overgang tot een beteren toeftand is."
Wij hebben te meermalen opgemerkt, dat het altoos,
en bovenal in deze dagen van zoo veelvuldigen lotwlslel
der Rijken en Staten, van het hoogfte belang i s , ten minfte de jaarteekening van het gefchrevene vermeld te vinden.
Dit ontbreekt bij de Brieven in dit Deel. Daar de Vertaling in het jaar 1809 het licht zag, is het openbaar, dat de
jfaatkundige befchouwingen en vooruitzigten gebouwd zijn
op gronden en gebeurtenisfen, later vervangen door an«
dere , die aan vele zaken eene andere wijziging geven.
Dan het is hier de plaats niet, daarover uit te weiden.
Nog ftaat ons iets te melden van den Zevenden en laatïlen Brief dezes Deels. Dezelve loopt geheel over den
aanval der Engelfchen op' Koppenhagen en het nemen der
JDeenfche Vloot. Het is het berigt van een ooggetuige
wegens hetgeen daarbij voorgevallen is. Doch daar het
den Schrijver toefcheen, dat de waarnemer fomtijds met een
zwak oog gezien heeft, voegt de Uitgever er zijne aanmerkingen nevens. — Ongunftig denkt de Schrijver over
de Denen, en de onaangename omftandigheden, waar hij
zich ingewikkeld vond , hebben misfchien op zijnen geest
oav
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•nder het fchrijven een te Merken invloed geoefend. De
zaak, door hem befchreven, is bekend; maar de nadere
omftandigheden, welke dezelve vergezelden, minder. Met
tér zijde Helling van de tegeningenomenheid des Brieffchrijvèrs omtrent de Koppenhagenaars, zal men niet zonder
ontzetting die -gebeurtenis lezen , welke der Engelfchen
hebzucht, om zich van den handel op de Oosizee te verzekeren, aanzette, om de Deenfche Vloot te nemen en
weg te voeren. — De aanmerkingen des Uitgevers van
dezen Brief hebben weinig te beduiden.
De Vertaling blijft aan dezelfde gebreken, ais die der
vorige Deelen , onderhevig.
De zeer lange volzinnen
zijn afmattend, én baren zoodanig eene duisternis, dat
men bij wijlen eene herlezing noodig hebbe. Een en ander der in deze aankondiging overgenomene ftukken kunnen er eene proeve van opleveren.

Een Zomer in het Noorden, of Reize rondsom- de Baltifche
Zee, door Denemarken, Zweden, Rusland en een gedeelte van Duitschland. Naar het Engelsch, door JOHN
CARR , Esq.
Ijle Deel. Te Leeuwarden, hij de Wed.
J. P. de Boy. In 'gr. Svo. 288 Bl.

D

eze Reis dagteekent zich, bij den aanvange, op den
14 van Bloeimaand 1804. Oud kan dezelve dus niet
wel heeten; doch zou men, wegens het in die Noordelijke ftreken later voorgevallene, eene nieuwere verlangen.
De Vertaler heeft, in korte Aanteekeningen, dit eenigzins zoeken bij te werken. De laatfte, eenigzins uitvoerige, Befchrijvingen van de Noordfche Gewesten, of althansvan een'gedeelte derzelven, waren die des Italiaan fchen
ACERBi, in de jaren 1798 en 1799 ( * ) , door den Nederduitfchen Vertaler, nu en dan, wanneer hij merkelijk van
den "Heer C A R R verfchilt, bijgebragt; terwijl hij foms uit
het verfchil, waarmede een Engelsch en Italiaansch oog
de voorwerpen befchouwt , die ftrijdige berigten zoekt
te doen zamenftemmen, of althans de verwijdering minder te maken.
Op dit .Zornerreisje in die Noordfche ftreken leed het
echC*) Te Haarlem uitgegeven door F. BOHN , ten jare 18*4 enz.
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echter lang:, eer de Heer C A R R den Zomer aantrof t want
oj) den a$ van Zomermaand vond hij het nog zoo fchraal
en koud, dat hij bijna aan het fpreekwoord begon té ge*
looven, dat het Noorden twee Winters heeft, eenen witte»
en eenen groenen: doch op den u van Hooimaand was de
Xomer brandend h e e t , en had nogtans, geen anderen
voorlooper gehad, dan het gras en de bladen aan de boomen. Plotfelings waren toen de vliegen , die door het
aanhoudend kagchelftoken in het Noorden langer dan in
de zachtere luchtftreken van Europa leven , uit den
flaap ontwaakt, dien zij onafgebroken genieten, tot dat
het warme weder haar uit den fchoorfteen lokt, en zij
die plagerijen aanvangen, welke den inwóneren zoo zeer
lastig, en den vreemdelingen bijkans ondragelijk valt.
Niet vreemd, dat de Reiziger, een Engeischman , met
zijne Natie vooringenomen i s , e n , naar gewoonte, met
kleinachting van anderen , en dus ook vau de Hollanders
fpreekt, bij gelegenheid dat hij de blokkade-fchepen zijns
Lands voor Texel ziet. Alsdan fchrijft hij mede van den allesbeduidenden invloed van de Zeemagf zijns Lands.
De
Vertaler verzuimt niet, des welverdiende aanmerkingen te
maken. — Wij hebben niet kunnen nalaten in het doorlezen op te merken, hoe de Heer C A R R , meer dan de Engelfchen doorgaans, Jhet oog op de Kunne laat vallen, en
een blijkbaar welbehagen vindt in des uit te weiden ,
fchoon binnen dé'palen der zedigheid omheind blijvende.
In Denemarken geland, vallende bijzonderheden, zich
daar zoo treffend opdoende, onder zijne opmerking. Eenigen tijd te Koppenhagen vertoevende, is CARR vrij uitvoerig in het beichrijven van de bijzonderheden dier Stad.
Wij willen hier onze Lezers eens met hem te gast doen
gaan op het buitengoed van een aanzienlijken Deen.
„ Wij kregen eerst foep aan het boven- en beneden-einde
der tafel; vervolgens a la Noorweegsch gekookt rundVleesch, fterk gezouten hammen, visch, duiven, hogn»
ders, fpinazie en aspergien. Het vleësch wordt door den
Gastheer voorgebieden, en door de knechts, die achter
de tafel ftaan , rondgediend*
De orde verbiedt volftrekt , een geregt aan te raken, behalve hetgeen u door
uwen buurman wordt aangeboden. Al zwoegt de tafel
ook ondéï het gewigt der talrijke fchotels, al heeft de
«anzitrende gast nog zulk eenen trek naar een lekker beetje , dat vlak voor hem ftaat en hem uitnoodigend toelagcht,, hij mag 'het niet aanroeren, en kan zich dus/leven-
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yendig de flraf van T A N T A L U S verbeelden. Hoe lastig en
pijnigend derhalve deze ta.M-etiguette i s , zal ieder ligt be
grijpen.
N u volgde een uitgezocht defert van room,
konfkuren, gedroogde vruchten, taarten enz. De wijn
was uitmuntend. •— De maaltijd duurde vreesfelijk lang.
De eetlust der tegenwoordig zijnde Dames gaf aan dien
der Heeren volftrekt niets t o e , en verklaarde ons duide
lijk den gezonden blos en lijvigheid, waardoor zij zich bij
zonder onderfcheiden." — Hierdoor op het geliefd onder
werp , de Vrouwen, gekomen, zegt hij er meer v a n , dan
ons beftek toelaat over te nemen.
Van buiten terugkeerende, zag hij de nationale begraaf
plaats, der Helden, die op den a van Grasmaand 1891 op
de reede van Koppenhagen fneuvelden. Wie zal twijfelen,
of hier wordt met den hoogften lof van Lord N E L S O N ,
den Held van den Nyl, gefproken? Een en ander geeft
den Reiziger gelegenheid, om, naar der Engelfchen denk
trant , over de ftaatkundige belangen van Denemarken te
fpreken. Wat hij des ook zeggen moge, het verfchilt in
1809 en i 8 i o veel van 1804. De voornaamfte bijzonder
heden , tot het Rijksbeftuur en het Krijgswezen van De
nemarken behoorendé, vinden wij over. het algemeen niet
ongunftig vermeld.
Meermalen van de ongelukkige Koningin M A T I L D A , van
S T R U E N Z E E en B R A N D T gewaagd hebbende, herinneren de
torens van de Vesting Kronenburg, waar deze Koningin
gevangen z a t , den Reiziger meer bepaald aan haar deerlijk
lot en dat der gemelde Graven. Het refultaat zijner hem
tiit eene goede hand deswege medegedeelde berigten deelt
hij den Lezer mede. Zij zijn belangrijk voor deze treurgefchiedenisfe.
Deovertogt over de Sund levert ons nieuwe tooneelen op
van eenen zeer verfchillenden aard ; alleen nemen wij het
volgende over. Gedurende hetverwisfelen van paarden op
eene pleisterplaats wandelde de Heer CARR een weinig
Vooruit in de oorden , die Nordkoping omgeven , een
Zeer fchilderaehtig gezigt opleveren, en den Reiziger her
innerden aan de fchoone natuurtooneelen in Zwitferland.
Ontzaggelijke rotfen, meren, dennenbosfchen en hier
en daar verftrooide hutten fchonken aan het weidend oog
de bekoorlijkfte verfcheidenheid ; hij ontmoette er het
heerlijkst gezigt, dat hij ooit in Zweden aantrof; zijne
oogen konden zich bijna niet verzadigen aan die betóoverende
romaneske ftreken. De lust bekroop hem, om eens het
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inwendige eener Zweedfche Boerenwoning te zien; eene
kleine vrij'knappe hut,die hij op eenen kleinen afftand zag
ïiggen, noodigde hem daartoe uit. ,, Het zou intusfchen
zoo wel voor de landlieden zelve, als voor den reiziger,
die deze oorden bezoekt , te wenfchen zijn, zoo ik deze
ïiut naar waarheid als een naauwkeurig monfter van alle
de overige woningen van dezen oord in Zweden kon opgeven ; maar de meesten, die ik naderhand ontmoette, vielen bij deze merkelijk af. In het binnenfte dezer, verblijven der oudvaderlijke eenvoudigheid verwondert zich de
vreemdeling wel voornamelijk over het in de daad herderlijk gezigt eener lange rij van platte ronde brooden, of liever 'koeken, die doorgaans van gerst en rogge gebakken,
zoo groot als een gewoon tafelbord en ruim een vinger
dik zijn, en in 't midden een gat hebben, waardoor een
touw (leekt,waarmede zij aan den zolder hangen, en dat
den boeren tevens dient, o m , wanneer zij verre van huis
gaan, eenige dier koeken op den rug mede te nemen. Dit
brood is zeer hard en vrij zoet van fmaak.
De boeren
bakken het flechts eens, op zijn hoogst tweemaal in 't jaar,
t n in tijden van misgewas of korengebrek mengen zij onder
hun meel zeer fijn 'gedampte berkenfehorfen , di.e het
brood zulk eene hardheid geven , dat men ijzeren tanden
aioodig heeft om het door te bijten. — Het huisgezin in
zulk eene boerenwoning is altijd even ijverig werkzaam:
het houdt zich namelijk bezig met het weven van grof
linnen, of met het fpinnen en hekelen van vlas.
Het
bier, dat deze lieden drinken, is bijna onbruikbaar; evenwel vindt de reiziger in de meeste posthuizen zeer goede
koflij en fuiker. Onder de boerinnen zagen wij er verfcheidene met zwarte krippen (lutjers. In den winter beschermen deze de oogen tegen de felle fneeuwjagt, en in
den zomer tegen de hevige en brandende weerkaatfing der
zonnedralen op de kale rotfen."
Stokhohn , met aldaar voorkomende bijzonderheden,
houdt des Reizigers aandacht voorts bezig. G U S T A A F
Ï>E III én veel, hem betreffende, vinden wij hier vermeld.
— Een landelijk uitftapje geeft gelegenheid tot verfcheidenheid van verhalen , en befchrijving van het Kasteel
DroHtdngholm.
Te Stokholm teruggekeerd , verwijt de
Reiziger zichzelven, dat hij, te dier Stede geweest hebbende, nog geen woord gerept had van haar, zonder welke eene kroon niet te benijden en het fchoonde paleis
vreugdeloos i s , en van well* de bevalligfte af beeldfels der
kunst
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lunst flechts onvolkotnene navolgingen blijven. Men raadt
ligtelijk waar hij heen wil, en hij vervolgt: „ De Zweed
fche Vrouwen zijn, offehoon over het algemeen vrij lij
vig , waarin zij de Deenfche Dames geen haarbreedte toe
geven , echter welgemaakt en hebben een zeer fijnen tint.
Intusfchen mag men als iets zonderlings bij haar opmer
ken , dat, hoe zeer de natuur haar gansch niet ftiefmoe»
derlijk behandeld hééft, zij hare ligchaamsbekoorlijkheden, die de fchoonen van andere landen met zulk eene
naauwkeurige zorgvuldigheid en zoo gaarne ten toon fprei
den, integendeel zoo veel mogelijk pog2n te bedekken."
Hij bedoelt den langen zwartzijden mantel, die de Zweed
fche fchoonen bedekt.
Haga wordt met onderfcheiding bezocht , en bij het
Koninklijk Park vinden wij den Zweedfchen Soldatenftand
befchreven. De Mijnwerken van Dannemore bezoekt de
Reiziger: deze zijn het, die eene aanmerkelijke hoeveel
heid van het uitmuntendst metaal opleveren, dat in de
Engelfche Staalfabrieken fterk gezocht en veel verbruikt
wordt. In Upfalas groote Kathedraalkerk betoont C A R R
den vereischten eerbied voor de nagedachtenis van den
grooten L I N N S U S , wiens asfche aldaar rust bij die van
andere hier gedachte groote Zweedfche Mannen.
De Hoogleeraar in de Scheikunde, A F Z E L I U S , toonde
den Reiziger het merkwaardigfte in het Kabinet der Mineralien. Ten opzigte van dezen teekent C A R R aan, dat
hij eerst kortelings van eene belangrijke, maar gevaarvolle
natuurkundige reis uit de binnenlanden van Afrika was
teruggekomen. Met dezen Hoogleeraar fprekende oyer de
echtheid van MUNGO P A R K ' S avontuurlijke gefchiedenis,
verzekerde hij den Heer CARR , dat hij het verhaal diens
reizigers voor volkomen gegrond en waarachtig hield; ter
wijl hij er bijvoegde , dat hij zelf, in die verafgelegene
en zoo fchaars bezochte landen, zulke ongeloofelijke din
gen gezien, en zulke wonderbaarlijke ontmoetingen ge
had had, dat, zoo hij z e , even als PARK , te boek wilde
Cellen en aan het publiek mededeelen, men hoogst waarfchijnlijk zijne berigten voor romanesk en opgefierd zou
houden.
Voorts ontmoet men bijzonderheden , de
Zweedfche Univerfiteit betreffende. Nog eenige bijzon
derheden, de Zweden, de Zweedfche taal enz. rakende,
befluiten deze Afdeeling.
De laatfte Afdeeling dezes Deels behelst het affcheii
ttit Zweden en de reis naar Rusland, die onderhoudend
F f 5
is;
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i s ; te meer, daar de Heer CARR de gaaf heeft, om kleine ontmoetingen, door de wijze van verhalen, eenig gewigt bij te zetten.
'Het JJde en laatfte D e e l , berigt men ons, zal fpoedig volgen.

Verhandeling over de Uitvinding der Boekdrukkunst; in
Holland oorfpronkèlijk uitgedacht, te Straatsburg verbeterd en te Mentz voltooid; door w . H . J. VAN W E S T R E E N E N , Historiograaph van de Orde der Unie, Adjunct
Rijks-Archivarius
&c. 's Hage, bij P. van Daalen
Wetters. 1809. In gr. 8vo.
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even Griekfche Steden betwistten eikanderen den roem
van Homerus geboorte, en een foortgelijke twist is
omtrent de Boekdrukkunst, één van de weldadigfte gefchenken der Voorzienigheid, gerezen, zonder dat die tot
op den huidigen dag is beflecht geworden. Juist het be»
fef van baar gewigt was het voedfel voor jaloerfche mededinging, en deze laatfte hield welligt het onpartijdige
oordeel terug. Verdienftelijk blijft ten allen tijde de poging van den geleerden Junius , Scriverius , Seiz , en
vooral van Meerman, wanneer zij den voornaamften lof
deswege aan ons Haarlem toekenden ; doch het zoude
dwaas zijn , ook Buitenlanders, Schoepflin , Oberlin ,
Dannou, Panzer, Zapf en anderen, niet te hooren, wanneer zij Straatsburg en Mentz tot eenen gezamenlijken lof
geregtigd oordeelen.
Dank hebbe die Geleerde, die,
allen vooroordeel ter zijde ftellende , de waarheid als
grondbeginfel van zijn onderzoek huldigt en alzoo niernands billijken lof verkracht. Zoodanigen verheugen wij
ons in den Schrijver dezer Verhandelinge, den Heer van
W E S T R E E N E N , aan te treffen. Het is aan zijne zorg, dat
wij alhier eene verzameling van ftukken zijn verfchuldigd,
die in vroegere dagen niet zoo algemeen hebben kunnen
bekend zijn, en, alzoo vereenigd, thans eerst een vasttt gezigtpunt verfchaften.
Geleidelijk is de wijze, waarop de Schrijver deze zijne
taak volvoert. Hij neemt eerst, als ware het bij onderftelling, aan datgene, wat hij verder denkt te betoogen,
begeeft zich daarna tot de uitbreiding, de opheldering en
fee: betoog, en deelt eindelijk, zoo uit publieke Gedenkfchrif-
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fchriften, die uit Charters.zijn getrokken , als uit Getuigenisfen van Perfonen, die in de Gefchiedenis voorkomen, of van Tijdgenooten, zoodanige ftukken mede, die
tot vaste grondflagen van oordeelvelling kunnen dienen.
Zijne ftelling komt hierop neder.
Reeds vóór het jaar 1436 is in Holland de kunst ontd e k t , om boeken te drukken met, in hout gefnedene,
beweegbare letters. Omtrent dat gezegde jaar rigt Jonker Johari Guttenberg van M e n t z , doch federt 1424 te
Straatsburg woonachtig, eene drukkerij o p , met losfe gefnedene metalen letters. In 1438 treedt hy daartoe in gemeenfchap' met Andreas Dritzehen, Jan Riff en Anireas
Heilmann , doch geraakt, na des eerften overlijden in
1439, in onmin met deszelfs Broeders, welken Guttenberg als deelgenooten weigerde. De laatfte houdt de gemeenfchap met Riff en Heilmann aan, en woont tot in 1444
te Straatsburg, van waar hij, in 1 4 4 5 , naar Mentz vertrekt , aldaar, door middel van gegotene matrijzen, letters,
leert gieten, zich ter.voortzettinge van deze kostbare onderneming in gemeeirfchap begeeft met Johan F u s t , Johan Meydenbach en anderen, en alzoo in 1452 de drukkerij voltooit. De kosten, echter, van eenen uitgegevenen Bijbel, in 1455, veroorzaakten twist en fcheiding ,
en hadden het verlies van Guttenberg's drukkers-geréedfchap ten gevolge. Hij echter vestigt eene nieuwe drukkerij te M e n t z , waarop hij eenige werken vervaardigt,
tot in 1468, als wanneer, bij zijn overlijden, de drukkerij
jn handen geraakt van den Raadsheer Conrad Hümerrj,
De drukker F u s t , intusfchen, vereenigt z i c h , reeds vóói
1457, met Petrus Schoeffer van Gernsheim te M e n t z ,
drukt met hem verfcheidene werken, van 1457 tot 1466,
met d e , in matrijzen gegotene, letters, èri geeft den Iaatften, in 1465, zijne dochter, Christina, ten huwelijk.
drukte boeken; doch fterït aldaar in 1466, nalatende d&
drukkerij aan Schoeffer , die nu op eigen naam drukt»
doch zijnen Z w a g e r , Johan Fust de jonge, nog aandeel
daarin laat behouden, tot in 1474, wanneer de laatfte
zich van hem fcheidt. _ Schoeffer vereenigt zich nu met
Conrad Hannequis; beide dryven den boekhandel te Parijs, door middel van zendelingen, waaronder Hermannus
van Stattern, van Munfter geboortig, met name genoemd
wordt, die echter te Parijs ftierf, en wiens nalatenfchap ,
alken door tusfchenfpraak van den Roomsch Koning, aan
bel-
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beide Deelgenooten terugkwam; terwijl Schoeffer in 1502
overleed. Intusfchen was de Drukkunst, door eenige knechts*
co wel door Zei, Sweynheim, Pannartz en Mentel, 'naar
elders verfpreid,als, in of reeds vóór 1 4 5 8 , naar Straatsburg en Keulen, in of vóór 1459 naar Bamberg, in 1465
en 1467 naar de abdij van Soubiac nabij Rome en te Rome
zélve. Van daar verfpreidde zij zich naar onderfcheidene
plaatfen van Duitschland, Italië en Frankrijk: Nederland
alleen kreeg haar eerst voltooid terug in 1 4 7 3 , door Dirk
Mertens te Alost en door Nicolaas Ketelaar en Gerard de
Leempt te Utrecht.
Het is deze inhoud, welke door den Schrijver, in het
2de gedeelte, door een aantal bijzonderheden, 'uit de gedrukte Werken zeiven veelal ontleend, wordt opgehelderd , en in het 3de gedeelte geftaafd door een aantal van
3 7 Charter-ftukken- en door 2.1 perfoonlijke Getuigenisl l n , van de jaren 1454 tot 1 5 3 0 , welken alhier, zelfs
bij name , op te noemen , inderdaad eene overtollige
moeite zoude wezen. Wij meenen, met de opgave van
den inhoud, reeds genoeg gezegd te hebben, om deze
Verhandeling, als hoogst belangrijk, aan te prijzen aan
ieder, die den zoo dikwerf herhaalden en geleerden twist
zelf van nabij verlangt te kennen en deswege zijn oordeel
te vellen, daar de Heer VAN WESTREENEN gewisfelijk de
gaak allezins onpartijdig behandeld heeft, en alzoo ieder
onbevooroordeelden gemakkelijk tot de erkentenis zal overreden , welke hij zich als doel heeft voorgefteld; dat,
Èamelijk , de Boekdrukkunst hare geboorte en kindfche
vorming aan Holland is verfchuldigd; dat Straatsburg haar
verder opkweekte, en de Rhijn en de Mein haar dermate
hebben voltooid, dat zij de vruchten van haar genie aan
gansch Europa heeft medegedeeld. — Het fmart ons alleen, dat dit Stuk, zoo belangrijk van aard, zoo meesterlijk gefchreven, en tevens zoo net gedrukt, door een
aantal van drukfeilen is ontfierd, die, hoe zeer achteraan
opgegeven en verbeterd , altijd echter den Lezer hinderen.
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Proefondervindelijke Verhandeling over de onlangs betwistt
Waterweegkundige Stelling.: Water weegt in Water. Vervat in twee Voorlezingen, bij de Maatfchappij voor Natuur- en Letterkunde, onder de zinfpreuk: Diligentia
in den Haag, door A . V . LINDEN VAN DEN H E U V E L L .
In den Hatg, bij B. Scheurleer ,Jun. 1 S 1 0 . In gr.üve,
9
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et oogmerk des Schrijvers dezer Proefondervindelijke
Verhandelinge w a s , volgens zijn Voorberigt, de
onlangs betwiste Waterweegkundige ftélling: Water weegt
in Water , naar aanleiding van de bekende Proef vaa
B O Y L K , in hare juiste bepaling te doen kennen, en de
verfchijnfelen, naar zijn inzien, onpartijdig en naar waarheid te verklaren.
Het is eene bekende zaak, dat Natuurkundige proefnemingen, wanneer dezelve met juistheid verrigt en onderhoudend behandeld worden, altoos het befchouwend gedeelte eener gemengde Vergaderinge het meest bezig houden. Geen wonder dan, dat een groot aantal Leden der
Maatfchappij.Diligentia in den Haag, die het genoegen
hadden deze beide Voorlezingen te hooren en de Proefnemingen te zien, den Heer V A N ' DEN HEUVELL ernftig aanzoehren^, dezelve door den druk algemeen verkrijgbaar t e
maken; te meer, daar een hunner waardige Medeleden,
de Heer AENEAE , zoo zeer in openbaren gefchrifte betrokken is in het gefchil over de wettigheid van liet gevolg, eertijds uit de Proefneming van BOYLE afgeleid.
Wij zouden den Schrijver te kort doen, indien wii niet
rondborftig verklaarden, dat zijne voordragt in befcheidenc
termen vervat i s , en dat hij te dien opzigte alles heeft
vermijd, wat eenigzins beieedigend kan geacht wordêa
voor die Geleerden, welke met hem in gevoelen over dit
link verfchillen. Maar zal men, na zco veel fchriyens
over deze Waterweegkundige proef, federt de Heer HESSELINK zijne aanmerkingen op de flelling: Vloeiftoffen wegen in gelijkfcortige Vloeiftoffen, in eene Verhandeling aan
de Leden der Maatfchappij Felix Meritis, te Amfierdam.,
heeft voorgedragen, wel eenige gegronde hoop mogen voeden op eene billijke afdoening van het ontftaan gefchil,
zoo lange die Geleerden, welke met hem over de wettigheid van dat gevolg verfchillen , kunnen goedvinden af
te wijken van den waren aard des gefchils, en den Heere
HESSELINK gevoelens toefchrijven, die zijn Ed. openlijk
heeft wederfproken en die zelfs niet eenigermats uit zijne
fchrifr
3
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fchriften kunnen worden opgemaakt ? Neen, dit kunnen,
dit mogen wij niet verwachten! Hoe befcheiden dan ook
deze Proefondervindelijk* Verhandeling gefteld zij, en welke menigvuldige blijken dezelve drage van den wensch des
Schrijvers, om een vergelijk te treffen tusfchen de verfchillend denkende Geleerden, ook deze Verhandeling oordeelen wij niet gefchikt om het gewenschte doel te bereiken , alzoo de Heer V A N D E N H E U V E L L almede afwijkt
van den waren aard des gefchils, en in den geheelen loop
van dit Werkje redekavelt, alsof de Heer HESSELINKhad
willen beweren, dat Water in Water al zijn innerlijk gewigt zou verliezen, zoo dat de ftof van hare onveranderlijke eigenfchap, de zwaarte, zou beroofd zijn. Dus lezen
wij bl. 2 7 . „ Schoon nu de Heer HESSELINK door zijne
„ redenering zonder eenigen twijfel de zaak zelve aan„ tast, en de ftélling: ^ j ^ r weegt in Water, O N T K E N T ,
„ is echter de inhoud zijner Hydroftatifche Verhandeling
voornamelijk ingerigt tegen de Boyleaanfche Proef niet
„ het volloopende flesje , welke, naar zijne meening,
„ het voorname bewijs *oor die ftélling uitmaakt en niet
„ bewijst wat bewezen moest worden, dewijl het ingeloopen water niet de oorzaak is van,het dalen van het fles„ j e . " Maar wat lezen-wij in de alhier bedoelde plaats
bij den Heere HESSELINK, in zijn Voorberigt, te vinden
bl. 1 4 : „ De flelling: Floeiftoffen wegen in getijkfoortige
„ Vloeiftoffen ,

is D U B B E L Z I N N I G , " en bl.

15: „

Dè

„ Proef bewijst niet ' t geen bewezen moet worden, daar
,, het ingeloopen water niet de naaste oorzaak is van het
„ dalen van het flesje." Waarom, vragen w i j , ftelt de
Heer V A N DEN H E U V E L L hier, voor het woord D U B B E L Z I N N I G , ontkennen? waarom, voor N A A S T E O O R Z A A K ,
gorzaakP'Hoe is het mogelijk, dat dit zijn Ed. is ontglipt!
Zoo iets loopt te veel in het oog, én zon aan de verklaarde onpartijdigheid des Schrijvers eenigen twijfel kunnen
veroorzaken. En wie zal, na de redeneringen van den
Heere H E S S E L I N K , na de proefnemingen van den Heere
VAN coppENAAL, het nog in twijfel trekken, of de ftélling:
Vloeiftoffen wegen in gelijkfoortige Vloeiftoffen "dubbelzinnig i s ; of de Proefneming van B O Y L E , zoo al niet geheel
valseh, althans zeer misleidend is ? Onzes oordeels duldt
de Natuurkunde geene dubbelzinnige redeneringen of twijfelachtige en misleidende proefnemingen; zij vordert waarheid en gezond verftand,fprekende proeven, die ontegenzeggelijke bewijzen met zich voeren, en door geene zijdeHngfche redeneringen moeten gehandhaafd worden.

BERfGTEN.

423

Berigten van de Leden Correspondenten der Hollandfche Huishoudelijke Maatfchappij in 1808. Te Haarlem, bij A. Loosjes , Pz. In gr. 8vo. 40 Bl.
en nader en voldingend bewijs leveren deze Berigten
E
op van het nut , uit de aanftelling van Leden Correspondenten der Hollandfche Huishoudelijke Maatfchappije te
wachten.
Het eerfte en uitvoerigfte is van den Heer j . H. FLOH, te
Enfchede. Het berigt geeft een overzigt van den ftaat en de
gefteldheid des Landbouws en die der Landlieden in Twente,,
en daaromftreeks gevestigde Fabrijken. Niet veel goeds heeft
hij van de twee eerstgemelde ftukken te zeggen, maar wel
klagten uit te boezemen: dan hierbij laat hij het niet berusten ; hij geeft middelen van verbetering aan de hand. Van
de Fabrijken, inzonderheid tv Enfchede, zijn de berigten vrij
voordeeliger: dah,*t geen tot verbetering kan ftrekkeii,geeft
hij aan de hand.
De Heer j . TEDING VAN BERKHOUT , berigten mededeelende
tiit Hoenlo, Schout-ambt Olst, Kwartier van Zallant, bepaalt
zich meest tot den Landbouw: hij klaagt over het haperen
aan Mest en 'Cultuur, met aanwijzing van middelen om in beide te voorzien. Van Schapen aldaar geeft hij verflag., alsmede dat er een Veedoftor in dat Departement is aangefteld.
Voorts deelt hij een verflag mede van zijne proeven op de
haakte Garst, en hoe men dè Halve Stalvoedering aldaar met
voordeel te werk ftelt.
Het Lid Correspondent, de Heer M. J. ADRIANI, fchrijft uft
Tjallebird, dat hij, uit hoofde van den toeftand van afhankelijkheid, waarin de Boerenftand in het ganfehe Kwartier van
Zevenwouden verkeert, niet veel belangrijks kan opleveren:
de werkzaamheden ter verbetering bapalen zich bij eenige
voorname Heeren, Liefhebbers van den Landbouw. Wat des
de Heeren r. j . j . VAN EYSINGA en R. VAN LYNDEN, in hec
droogmaken van meertjes en poelen en het verbeteren van
wegen, het aanleggen van wegen en het planten van hoornen, gedaan hebben, wordt kortelijk vermeld; dan hét gedrag der Boeren ten aanzien van de veeteelt gegispt.
De Heer j . VITRINGA VAN COULON geeft der Maatfchappije
verflag van 't geen er gedaan is tot het droogmaken van èt
Lioensmeer, gelegen in't Diftrict Tietjerkfteradeel. Hoe de verijdelde poging eens Landmans door een ander hervat werd,
die, hoe kundig en afgerigt, uit geldgebrek het werk moest
laten fteken. Dan de Heer VITRINGA , zich van de Geneeskundige pratfijk ontdaan en dien Polder enz, 'gekocht hebben-
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ie, ftelde daar den knndigen Landman te werk. Wij hope»,
dat een verflag van de nu aangewende pogingen voldoening
zal fchenken.
Ten flot deelt die lieer mede eene aanvankelijke pröev»
over het karnen en bereiden van Boter. Wij kunnen niet af
zijn, d i t , daar het nieuw en kort i s , mede te deelen. DeHeer VITRINGA VAN COULON, in aanmerking nemende., dat de
zuiverheid v a n ' t water niet weinig toebrengt, om alles, wat
men er in o f mede bereidt, zuiver te houden, en verders,
dat regen- o f goed vaart-water, gekookt zijnde , veel fmakelijker en zuiverder is dan ongekookt , viel op de gedachte,
o m , tot het karnen en de verdere bereiding van Boter, gekookt
regenwater te laten gebruiken ; iets , 't welk althans in
Friesland in geen eene Boerderij gedaan wordt. Zijne Boerin
hierover gefproken hebbende, verraste zij hem met B o t e r ,
op die wijze behandeld, en zette hem de op de gewone wij.
z e vervaardigde Boter tevens voor. ^ D e fmaak van de eerfte
overtrof dien van de laatfte kennelijk. Op "t vragen naar de
reden des onderfcheids gaf de Boerin te verdaan, dat zij ge
daan had, 't geen hij van het water gezegd had. Eene her
haalde proeve had hetzelfde gevolg.

Memorie aan de Huishoudelijke Maatfchappij, over de Ontdek
king en Bereiding van Oker - aarde, door j . p. HORSTOK. Te
Haarlem, bij A . Loosjes, P z . In gr. Bvo. 12 Bl.
e klein dit Stukje, ook zijn m o g e , is de inhoud belang
Ho rijk,
daar het ons
ontdekking mededeelt van den
eene
V o o r r a a d eener verwftoffe in ons Vaderland, die ons anders van

buiten 's lands wordt aangebragt. De kundige e n vlijtige
Schilder HORSTOK ontdekte , op zijne wandelingen door d e
d u i n e n r o n d s o m Ovcrveen , buiten Haarlem, O k e r - a a r d e ,
e n nam e r bemoedigende Proeven mede. Eene opzameiing
wijder in duin gaf-hem e e n grooter voorraad, e n in een Land
nabij Haarlem vond,hij de Oker-aarde in e e n e veel grooter
hoeveelheid. Na plaatsaanwijzingen , e n Tiet verzenden der
desbegeerigen o m nadere kennis van de Oker- of O^r-grond e n . in o n s Vaderland, naar des Heeren LE FRANCQ VAN BERKBEY'S Natuurlijke Historie van Holland, vermeldt d e Schrij-ver, dat hij in d e Proefnemingen met zijne Oker-aarde z o o
wél flaagde, dat hij dezelve veel hooger e n bruiner van kleur
bevond, dan d e andere bekende Oker - foorten, die ons uit
Duitschland, Engeland en elders aangebragt worden , en dat
z e o o k verfchilde van d i e , welke onder den naam van NoordAtnerikaanfche bekend' is.
Dit is reeds Y e e l : dan hjj voegt er b i j , alle reden te heb-
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Vtt-,6»te verohderftellen,dat de doorhem gevondene Oker
diegene i s , welke door onze oude Schilders gebruikt is g e weest , die echter door den tijd fchijnt verloren geraakt teS#n, Niet alleen is dit zijn begrip, maar hij is daarin verfterkt door deskundigen, aan welken hij zijne ftoife ter b e proeving zond,
, ..
Stalen hiervan had de Schilder HORSTOK aan de Maatfchap»
pij toegefchikt, die uitwezen, dat de door hem ontdekte en
bereide Oker veel krachtiger en gloeijender van k l e u r w a s ,
dan de bekende in- en uitlandfche Oker-foorten.
Na de opnoeming van de voortreffelijke hoedanigheden zijn»
^kers , wijst hij aan het veelvuldig gebruik , 't welk daarvan kan gemaakt worden, zoo in Olie als in Water-verwen\
teffens opgevende, hoe het - hem voorkomt, dat de flapgehrande zeer gefc ikt zou wezen tot, hat drukken van bruine
«f zoogenaamde Omber - drukken.
£ijne wijze van zuivering, die zeer eenvoudig en mogelijk
troor verbetering vatbaar i s , deelt hij mede, en voegt e r ,
TOi de kleur dezer. verwftoffe in onderfcheidene tinten tedoen.
gren, Afbeeldingen, zoo van den Oker z e i v e n , ais van den
flodjenden en flapgebranden, nevens.
M e f een Zilveren Eerepenning is 's Mans verdienftélijké
arbeid bekroond.

Disfertatio Juridica InauguraHs, de F u n k , q u a i t l » . . . , Eru«
ditorum examini fubmittit JAC jen* UITWERFF STERLING ,

Dordraco-Batavus. Dat i s : Regtsgeleerde ïnmjdings-Verhandeling over de Dief/lallen, enz. Leyden.
over de Diefftallen, welke door den
D l zeHeerVerhandeling
STERLING den 27 van Bloeimaand 1809, ter gelegenheid van zijne bevordering tot Meester in de llegten,aaa
te Koninklijke Hoogefchool te LeyderK verdedigd en aan het
IAnderzoek
der Geleerden onderworpen is geweest * befkaÉ
uit drie Hoofddeeleh,
Het eerfte, handelende over de Diefftallen in het aige-<
» e e n , bevat de bepaling van D/efftal naar het Ro-'einféhd
R e g t en naar ons tegenwoordig Crimineel Wetboek, mitsga*
4ers een onderzoek nopens de zaken, waaromtrent Diefftai
gepleegd wordt; de hoedanigheid der contrecJatie den per*
loon, welken iets ontftolen wo-dt, de bedoeling van den
Blisdadiger, en de omftandigheden, waarin deze zich ten tijde
zijne misdaad bevonden heeft.
In het tweede Hoofddeel, loopende óver de verfchiliehda
JóÖrten van Diefftal , wordt gehandeld van den Diefftal b$
4ige,of. bij nacht;, vaa den Diefftal waarvan de dader op
t
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Iraeter daid Betrapt, o f eetst fladefhand o n t d e k t wordt} vita
d e Dieverij* o n t d e k t b l j ' e e h e h u i s z o e k i n g , g e d a a n door dear
etgeSaat , n a a k t e n flechts mei e e r t e n f c h a a m t e • g o r d e l e a
H ï ö m a a t t g e z i g t v o o r z i e n (fttrtum pgr tancetn et licium concept*
tvm)\
V a n den Öiefftal, w a a t v a ö h e t g e f t ö l e n e d o o r d e n dief
bij

eenen

anderen

ter bewaring

g e b r a g t e n aldaar d o o r

eene

dergelijke h u f s z ö ë k i f t g b e v o n d e n is Cfurtum ëbtdtutlCy; van
d e s öieföaJi W a a r ö B i E p e f i t dë g e m e l d e h u i s z o e k i n g geweigerd
I» ifim$*t~fi9StbÊfmy * « f b t f welken mén- weigert h e £ geffoi e a e weder. tf*» t é j ë f r t i (fiiküni hm exhibitum), nfsmedè
* A d e DlevMjén j ' b e g a a t i door b n i s g e n o o t è n ó f naderen,
ajR be*iwflrén<|e «SfiSftdlg&edèh of zonder dezelve eft v a s
- H e t déftfë HocëoThilj handelt over de verfchillende ftrtffba, ö p - d è misdSaö* vfe #feflr&l bepaald4 é h Is IA drfe €»i*
deraideelingen eefplltst, waSfvan 8è-éefïte eêri bët<56g óplë*/
véa-vaTJ d e mfi
w « k # l H } fc« öwd* •ft«fcsiftTdhé R e g t , o f
d e Wetten «êr-XII T a f e l e n , of. deze" 'ttüiarfad. g e f i e l d , ën
derfcheiden wa*j Büar iin ée misdadiger é è n 1fIJgê|iórèh of
llaa'F, een onwöildige è f t»éjt*ré*$' ttiëi o f zonder w a | e f l f s t g
en al o f niet cp heeter daad betrapt w a s ; o f üridèfs iri é e n l
der, boVên é p g ë g e v e h e ohderiehëfdefie' föèrteri ftëft Dfefftal
kon befchouwd worden t e vallen. D e t w e e d e Önderafdëelirig
fpreekt van de ftraf, bij het N i e u w e R o o m f c h e R e g t op dei
misdaad van Eh'efte b e h a a l d , en behelst e e n e omwikkeling
Van d e aanfpraken, zoo..burgerljjk« als liffflraffelijke, die u k
den -Dfefltel "vbórtvloéijèn; alsmede Van ië p e r f o n e n , • door
•wié eri tegen w i e d e z e l v e kunnen gedaaft worden: De d e r d e
©!i#waKé*lihg bepaaif ïfcbr - aBeeüfflk tot d é ftrtfffén, w e l k e
in dit Rijk bij 4iêt-tègefl#èonJig Èrtóinèél Wetboek op d e
onderfcheidene foorten van Diefflal gefield zijn.
B e Hri ÜtérÜns'Beeft d ë ntiJd&d vatï Slëfflal rrfet'üfcafg ë m ë e h e ett wijsgeerige Begirifè1erJbeMndél3. Möri' vindt hier
sHeënliJR ë e n é ontwikkeling ftirdV W&iffeib dër R o m è i ^ ë n j
*n vafl dè bepaliiigefr, dië è r , t é n aanzien v i n d e z e mis&Szê>
m oö^Orlift. W ë t b ö e * -g'ëmSSle gijn*
In dit.opzigt kan men .dan ook zeggen,- dat d è Sctirfiver
2ijhé tlaS wel u i t g e v o e r d , eny-vbdfal iriél bètreKking töt'.fiec
H ö m . R e g t , zijne ftof iri éenè* g e ï è M ê l p f e orde éft méMÉ.
tptiwfcetnig ontwikkeld hééft: z&e Mi d e z e VéfhéttdêUn?
« e z i n M o t e e n e proeve' kan Véfftt'eltïtn, Ski dë jèngé D*dc#
töf lijnen ATtadëmlfcfieh tijd iti èë beo'ëfénbig van het üèrpsï
Juris wêl heeft béfteëd.
Hoé s f k e e r i g wij anders ook z i j n , om Bet werk Vari jolig*
lieden aan eene, ftrenge kritiek, té onderwerpen, feufitieri
é t h t ë r niet Voorbij', een paar aanmerkingen htëf bij Ve vöe*
gen.
Fitriirit.
Het kb»t ons voor, dat Uien Biet aUicr mtSê^
:
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fighetd, dan hier gefchiedt, de begrippen der Roim R e g t s geleerden in het Lijfftraffelijke op ons tegenwoordig Crimineel Wetboek behoort toe te pasfen: opdat er niet eet) chaoi
Van verwarring ontffa, welke voor de,wetenfehap zelve nadeel ig en voor de Lijfftraffelijke Regt^plegi.ng hoogst gevaar*
lijk is. Op deze wijze meent de'Schrijver bladz. 53 het on-

derfcheld. tusfchen het furtum menifestuin et nee manifestunt
in ons Wetboek -te vinden, niettegenftaande in hetzelve nergens onderfcheid. gemaakt wordt tusfchen den D i e f , wej*
ken men op heeterdaad betrapt, en dien, welken men eerst
naderhand ontdekt. Art; 204, waarop de Schrijver zich betoept , houdt alleenlijk de bepaling der volbrenging van d e ?
Diefftal i n , wanneer namelijk deze misdaad moet gehoudeqt
worden volbragt te zijn; terwijl.Art; 187 en 222 van de misdaad yan Roof fpreken, welke ten aanfehouwen en in weerwil
an den eigenaar of andéren gefchiedt, en zeer Verfchilt vaa
et furtum manifestum. O f zoude men den man, welken
l a e n b . v* op de ftraat met het geftolene ontmoet, ontdekt
en nazet, maar d i e , om zicii met de vltigt te redden het
geriolene van zich w e r p t , als Roover moeten ftraffen? Hij i*
t e n Dief, Op heeterdaad betrapt, maar niet fchuldig aan roof,
en ook»' naar ons Wetboek, niet zwaarder te ftraffen, dan
wanneer hij eerst naderhand als dief ontdekt en in handen
der Juftitie werd geleverd. — Z o o is hetgeen de Schrijver
bladz. 25 z.'gt volkomen waar, d a t , namelijk', de animus
htcri faciendi, o f het oogmerk om voordeel te bejagen, ee»
ftellig vereischte van den Diefftal bij de Romeinen w a s , die
Wederom andere wetten en andere aanfpraken hadden op de
0ntvreemdingen , welke, zonder dit oogmerk gebeurden.
Maar bij ons Wetboek is alle voorbëdachtelijke én heimelijke
•ntvreemding van eens anders roerend goed Diefjlal, welk»
flechts zachter geftraft wordt, Indien dronkenfehap o f baldadigheid den.misdadiger bewoog tot eene ontvreemding van
Weinig waarde. Hieruit v p l g t < l a t men. in Holland iemand alt
dief moet ftraffen, welken m-en te Rome flechts Uit de Z .
fiqtSiiia o f uit eenigen anderen hoo>de, maar niet uit kraehê
van Diefftal, Zoude aau^efproken hebben, Wn honden, zoo
jieer als iemand, de ftudie van het Roomfche Regt in ]"oögé
*aarde,,en befchouwen hetzelve «ég-als de eenige, waré btó)i
yan alle
ftdlige;(pofnve)_Regtsgejeerdheid,
met welker aart*
feweeking o f verwaarloozing op de Hooge Scholen Van dié
Rijk de echte-, jurisprudentie ftaan ó f v^Men moet, èfl zonde*
fcrelker vlijtige beoefening ér weinig hoop Is* dat ons Vndef*
lpd
bij; VjOdrtduring eh even ais vpprheep op -grondigRegtsgeleerden zal kunnen bogen. Maar desniettemin, oorderiei Wij het, zeer gevaarlijk, om- het gemelde R o m , R e g t ,
bo? uitmuntend ook, In een Wetboek te weven* hetwelk op
teüeei nadere bcgiafeien..rusts, ÖéfeJ* bet irièï d#>rgg£
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tifet: o f gewinzucht de eigenlijke drijfveer van den B ï e f f M
moet zijn? z o o als G. A. KLEINSCHRODT , Abhand. aus dem

feinl. Rechts und peinl. Proc. II Th. pag. 64, beweert, msat
alleen : o f ons Wetboek dit oogmerk in den Diefftal vordert? en dan aarzelen wij niet, dit ontkennend te beantwoorden.
Onze tweede aanmerking is d e z e , dat de Schrijver Cap. III.

Seft. I . § I . de ftraf verdeelt in poenam publicam et privatum , zonder van delgratfte iets te fpreken, dan ter loops i*
§ 3. bladz. 76 , daar dezelve toch in deze Verhandeling ,
welke den geheelen «omvang van Diefftal, naar het R o m ,
R e g t , behandelt,naar ons inzien,niet had behooren wegge*
laten te worden.
Voor het overige fchijnt de Schrijver in de uitlegging van
de L. 21 D. de Furtis, waaraan reeds z ö o vele groote Vernuften gearbeid hebben, een zeer vlijtig gebruik te hebbert
gemaakt van de uitmuntende en doorwrochte Inaugurele Verhandeling van den Heer j . c. D'ENGSLBRO'.NER over de g e knelde 2ifte Wet der Pahde&en, welke den 2den van Slagtmaand 1805 te Harderwijk in het openbaar is verdedigd.
Het heeft ons verwonderd, dat de Schrijver in het geheel
geen gewag maakt van deze Verhandeling, (een meesterftuk»
den Catheder z o o dubbel waardig) daar bij dezelve nègtans
z o o krachtig tot Having van zijn gevoelen had kunnen bijbrengen.
Wat de taal b e t r e f t ? . . . Wij leggen de pen neder, vreez e d e dat de groote menigte van taal-en drukfouten ons eene
fcherpe aanmerking zoude doen z e g g e n . . . en wij willen liever den jeugdigen Schrijver fparen.

Ve-rfpreide Gedichten van Mr.

WM. BILDERDIJK.

Te Amfierdam, bij Immerzeel en Comp.

II DeekfU

In gr. Svo,

E

en aantal Dichtftukjes van den Hr. BILDERDIJK, van tijd tot
tijd, het zij in de Dichterlijke Handfchriften bij u t L E N BROEK, het zij afzonderlijk, o f in andere Bundels gedrukt e »
verftrooid, werden door Liefhebbers, begeerig om een g e heel van 'sMans uitgegeven verzen bijeen te brengen, mee
moeite en-kosten opgefpoord en verzameld, wanneer na het
affterven van gameiden Boekhandelaar, die te voren d e *
Dichter w e l eens om de vergunning tot het vereenigd uitge*
ven van alle zoodanige verfpreide kleinigheden had aange*
fproken, de Heeren ÏMMERZEEL EN COMP. hiertoe wenschtea
over te gaan. Uitgevers van 's Mans laatfte in het licht v e r fchenen w e r k e n , fielden zij natuurlijkerwijze eenig beïanj
ia. t vollediger maken daarvan, en den Heere BILDERDIJK w m

het

W. BILDERDIJK , VERSPREIDS GEDICHTEN.
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IftjMiiet onaangenaam, deze veelal buiten zijn o o g en opzigt
gedrukte Stukjes, zoo veel zijne zwakheid het toeiiet, t e
herzien en van ettelijke druk- of fchrijffeileii te zuiveren.
Van daar het in 't licht treden dezer twee D e e l e n , die e c h 
ter noch des Dichters prijsverzen, noch de afzonderlijk g e 
drukte gelegenheidsftukken federt zijne terugkomst in 't Va
derland, bevatten. Dit is hetgeen ons de Hr. BILDERDIJK in
h e t Voarberigt voor het eerfte D e e l , in het algemeen ,
S i e l d t , waarbij wij niets te voegen hebben, dan dat ook
«ns, als Hoogfcbatters van BILDERDIJK'S dichterlijken arbeid,
•ene verzameling van 's Mans verfpreide Gedichten bijzonder
«angenaam w a s , en dat wij hem voor het vereenigd uitgeven
van dezelve onzen welmeenenden dank betuigen.

CoRlNNA, of Tafereel van Italië. Door,Mevrouw VAN STAEL

Met eenige bijgevoegde Ophelderingen. Hde Deel.
Met Platen. Te Haarlem , bij F. Bonn. In gr. 8vo.
444. Bl.
HOLSTEIN.

"Miemand, met het eerfte Deel van dit meesterftuk b e k e n d ,
twijfelt wel een oogenblik, of in ieder opzigt verdient
ook dit vervolg en flot denzelfden l o f ; de enkele melding
der voortzetting van dit werk zon alzoo genoeg zijn, bijal
dien het plan, dat wij ons vormden en gevolgd zijn, niet
vorderde, dat wij ook nu het werk doorliepen en deze en.
gene bijzonderheid aanftipten, tevens berigt doende van den
afloop des, waarlijk fraaijen romans. Ook dit Deel is in tien.
Boeken gefplitst.
X I . BOEK. GORINNA reist dan met "den Lord naar Napels.
D e befchrijving der Pontijnfche moerasfen, het gezigt der
z e e , en het .heerlijke klimaat van het zuiden, de d a g , de
n a c h t , •— alles is even wegflepend , fchoon en treffend.
Niet minder bevalt Napels, de befchrijving der Lazzaroni,
en van geheel de Napelfche wereld; ook duurde toen nog
eene uitbarfting van den Vefuvius.
Het bezoek der rei
nigers van een Engelsch oorlogfchip , het bijwonen van
den Godsdienst op hetzelve , enz. lokt ons bijna uit oift
het af te fchrijven; maar wij haasten ons, om met heil
Pempeji te bezoeken. Daar zagen zij de oudheid in een
belangrijker l i c h t , dan die zich zelfs te Rome vertoon
d e . „ De Vuurberg , die dese Stad onder dé asch b e „ dolf, heeft haar tevens voor den knagenden tand des tijds
„ beveiligd. G e b o u w e n , aan de lucht blöotgefteld , zou„ den zich nimmer in den ongefchonden ftaat bewaard heb„ ben, waarin dit gedenkftuk, onder de asch van den Vuur<a berg , gebleven is.
D e fchilderyen > de beelden vaa
G g 3
„ brons

mm.

VAN JTAEL

H O t S T E I B

„ brotif tsaren er bij de opgraviair nog in fcanae èerfts
„ fchoouheid, en alles, wat tot het dagelijks^] lexen be?
„ h o o r t , vertoont zich hierop eene wijze, die ontzetting
baart, De kruiken zijn er nog zoo als men die voor het
„ Feest des anderen daags had gereed gezet; het ineel, zoo
„ a l s her zou gekneed'worden, is nog kenbaar; men zie*
„ nog het overfchot eener Vrouwe, verfierd met den tooi,
„ dien zij op het Feest droeg,
't welk de Vuurberg floor*
„ d e ; r-T in hare verdroogde armen hangt de ring met edel„ gefteentén nog. los, die eens om de volle armen floot,
„Nergens kan'men bij mogelijkheid een treffender beeld
van het leven, zoo als het plotfelijk werd afgebroken,
,, aanfchouwen. Op de ftraatfteenen is het wage-nfpoor nog
„ zigtbaar, en de fteenen op den rand der putten vertoonen
„ nog de blijken der koorden, die hen van lieverlede heb,, ben uitgehold. Men ziet nog op de muren eener hoofd»
wacht flecht uitgedrukte letters, en lompe'omtrekken va»
beelden, welke de Soldaten op die muren trokken, öm
», den tijd te verdrijven, — die zich reeds haastte pm hen
„ te verzwelgen," enz. De reizigers bezoeken den berg,
en — op de grenzen tusfehen leven en dood, waar een boom,
liet laatst vaarwel, om zop te fpreken, der groeijende natuur, kwijnend zijne fchaauy geeft, verhaalt Lord NELVII,
ïijne gefchiedenis,
XJI. BOEK, Men kon dezelve nagenoeg gisfen vit het yo»
fig Deel.. In Frankrijk was 4e Lord eenmaal in de ftrikkeg
eener waarlijk Hechte vrouw verward; — toen hij eindelijk
for zijnen vader was teruggekeerd, wist zg hem we^er toe
fich te lokken, en eindelek hux karakter ontdekkende, was
het te laat; hij vond zijnen waardigen vader overleden; hjj
jwpér bij dat dierbaar lyk, npoit zonder diens ÉQeftemming
in het huwelijk te treden» s— en hij wist hoe zyn vadejr
pver het huwelijk met eene vreemde dacht.
hlll. BOEK, Een woord over den brandenden Vefuviu»;
de geljevén keeren naar Napels terug. — CQRINNA geeft aart
ffcfrwi, een Feest; de Engelfehen, die te Napels «aren, en
geu ge Napojitanea, werden genoodjgd; men bezoekt (het
jpas |v,oa,«J) het graf van Virgilhjs; voorts |rok men door de
gjjot van Ppfjlippo, en .4e he^rlyke oorden, onder de» naan»
van %ei#e\ bekoorlijkheden: bekende „ Op kaap Mifttm hacj
„ coRiNjsA gereedheid doen maken tot dansen tnuzijk. De
inrigting van dit feess was hqegstffchilderachrig. AlleMa„ trqzen yan Bajae waren lui levendige zeer afftekende
kleuren gedost ; eenige Oosterlingen vga een Levantsch
M vaartuig, toen in de haveri van Napels liggende, daiiften
*» met b^riphetjes der naburige eilanden Ifcbia en Provida,
n d> W jüwe kidding nog overblijfféis der oude Griekfche
drjgijj^Soqadepi jjj jte. ve?te koorde men de welluidend-»
1

to

»

ft©

CQRINNA.

„ fte fiemmen»en s e t e de rotfen van Echo tot Echo fpeel„ tuigen, wier geluid zich eindelijk'ia de zee verloor, D*
„zoel? 'Uickt, die men inademde, doordrong de ziel m§k
een. vreugdegeyoel, waardoor alle nanwezenden werèeji
„ weggeflVept. — CORINNA mengde zich in den d'an$,-w
fpoedig echter overweldigde haar diepe treurigheid; zij
ging op de uiterfte punt van het voorgebergte aan de ze*t
zitten. OSWALD kwam bij haar ; men bragt haar hare lier «
en allen verzochten haar, in dit fchoone oord haar dichtver*
morgen voor de vuist te oefenen. „ Poëzij, Natuur, <$e«
„ fchi edenis ,'* dus begon- zij, „ wedijveren hier in groot»
beid; hier over ziet men met een' oogopflag alle tijden»
„ alle wonderen." eaz. Men keerde te feheep naar Napels 4
de blaasinstrumenten volgden in eene andere fchuit, qu de»
den eene heerlijke werking.— Pe Lord had het geluk ,• eene»
armen grijsaard het leven te redden ; intusfchen was daarbij
de beeldtenis yan zijnen vader, die hij altijd bij zich droeg,
door het zeewater geheel bedorven, - r r CORINNA bezorg!
tem eehter dat af bealdfel, na drie dagen, nog meer gelijkenï
terug. „ De Hemel," zegt OSWALD, „ befcbikf u door esS
wonderwerk tot lotgenoote mijns levens; want hij opetj,
baart u het gelaat yan hem, die leyenslang over mij be»
fchikkeij moet." Jiij geeft POWNNA den trouwring zjjns
vaders, „ Van dit oogenblik," zegt hij, „ ben ik niet meer
„ vrij ; zoo lang gij dien ring bewaart , Vriendin , ftaa;
j , mijn lot in uwe hand. Ik neem daartoe de hejligfte ver
„ pligting op mij, eer ik weet wie gij zijt: ik geloof uwer
„ ziele" enz. Injmsfchen ondcrrigt zij hem, dat zij zelve zijnen
vader gekend had , en hij ontvangt hare gefchiedenis in het
XIV. BOEK. Zij was ?ijne bloedverwante, de halve zuster
Van die Engelfcha , voor vyie Lord NPLVIL'S vader zijne
hand beftemd had. Geboren uit een vroeger huwelijk vaa
ï,ord EBGE|IMONE( met eene Romeinfche yro.uw, hsd zij, ©ok
to dep dood tiarer moeder, hare ppvgeding in Jfalië genoten ; op haar y-yfriende jaar nam haar vader, die jn EngelaiyJ
pertreuwd was,, haar tot zich. Geduwde diens leven had
pij het. dragelijk, offehoon het ïtalkanfehe karakter zich jn
k gehgej naar de Engeifcbe zadetn en dat nog wel in eea
liadje in eene afgelegene BrQyiaeie, niet ypegan fepjj. Haar
eenig vermaak befiaad in de Vorming yan hare Weene p s ter.'-t? De vader van Lprd NBLVIL bragt daar een bedoek» hef
msm k was, hare bwd veor zijnen zapn te vragen; doeh de
Jtaijgne was hem dwtoe walUgt te vurig, te leyendjg; al?
ijiaps bij fehreef, dat hij «ijn' ZOOP te jong vond W da$ huwelijk, Egne andere par«j ftaeg gij af, Na óm daod hparj
mim werd het haar bij hare 'ftiefmoeder ondragelijk. Ea
^ege was *r mede te. vrede, dat «ij, TW meerderjarig, mï
teilië jrok, mits «verniel dat men haar fcoes doad Wei4eg
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eij van naam veranderde; want het verkiezen van Italië boven Engeland, en de Italiaanfche levenswijze , fcheen de
Familie te otiteeren. Hoe zij onder den naam van CORINNA
ki Italië leeide en fchitterde, hebben wij-in het eerfte Deel
gezien.
X V . BOEK. Hare gefchiedenis trof den Lórd g e w é l d i g ; hij
Koet de redenen weten, waarom zijn vader vóór zeven jalen dat huwelijk afbrak, en heeft zijn vader toen fteJlig uitfpraak gedaan ten haren nadeele, dan wil hij nooit de man
eener andere, maar ook nooit haar man zijn. Dus beilnit hij. D e
•gelieven zijn nu beide ongelukkig. In gezelfchap van eenen
vriend reizen zij naar Rome terug. — Eene befmetteBjke ziekte brak daar uit. Men wilde naar V e n e t i ë , om
dezelve te ontwijken. Aandoenlijk is h e t , hoe CORINNA,
van de ziekte aangetast, haren minnaar misleidt en van haar
zoekt te verwijderen , en hoe hij echter tot haar doordringt
en ieder gevaar trotfeert. Zij herftelt, bezoekt nog eens d e
haar belangrijkffe plaatfen , en verlaat dan Rome met haren
vriend. Met genoegen verzelt men hen op deze reize. Zij
komen te Venetië. „ Het gezigt van die ftad is meer verwonderlijk dan aanganaam; men meent eene overftroomde
„ ftad te z i e n , en men bewondert niet dan na eenig nadenken het vernuft' der ftervelingen, welke deze woning op
„ de golven veroverden. Napels is als een Amphitheater op
, , ber-zeeftrand gebouwd; maar daar Venetië op een geheel
„ platten grond ftaat, zoo gelijken de torens naar de mastea
„ van een i'chip, 't welk te midden der golven onbewegelijk liaan blijft. Bij de intrede van Venetië wordt de ziel mee
treurigheid aangedaan. Men neemt affcheid van de groei"
„ jende natuur. Ook zelfs geen vlieg vertoont zich in dit
„ v e r b l i j f ; alle dieren zijn daar uit verbannen, en de mensch
„ i s daar alleen om tegen d e z e e te worftelen. — De (like
„ m o e t natuurlijk zeer diep zijn in eeiie ftad, wier ftraten
niet anders dan graften zijn, en waar men geen gedruisck
„ dan het flaan der riemen hoort. Men is niet op het land
want men ziet niet éénen b o o m ; in geene ftad, want men
„ hoort niet het minfte gerucht; zelfs op geen fchip, want
„ men komt niet verder; het is een Huis, door den ftonn
tot eene gevangenis gemaakt; immers op zekere tijden
kan men noch uit de ftad, noch uit den huize komen.
Men vindt gemeene lieden te Venetië, die nooit uit hun„ ne wijk geweest zijn. nooit de St. Marcusplnats gezien
„ h e b b e n , en die wonderlijk zouden opkijken bij het gezigt
„ van een paard o f een* boom. Die zwarte gondels, w e l k e
op de graften daar heen z w e v e n , gelijken naar wiegen
„ o f — doodkisten, naar de eerfte en laatfte woning van
„ den mensch. Des avonds ziet men niets van de zwarte
gondels, dan den weêrfchijn der daaraan bevestigde lan„ taarns|
n
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„
„
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„
„

taarns; men meent fchimmen te ontwaren , d i e , op d e
flikkering eener dwaaifter, over 't water z w e v e n . In die
Gemeenebestwas alles een geheim, de Regering z o o w e |
als de gewoonteh en de liefde; een g e h e i m , welks ontfluijering wel vele genietingen z o o w e l aan verftand ale
hart fchonk , maar toch den vreemdeling in het eerfte»
, , oogenblik verbazend onaangenaam treffen moest." enz.
X V I . BOEK. Vertrek en afwezigheid.
Het Regiment van
den Lord moest naar de West-lndiën ; zijne eer riep hem
derhalve in Engeland terug. Geène vrouwen mogten volgen. Hij wilde CORINNA z o o mogelijk met hare Familie v e r Koenen. Aandoenlijk en hartbrekend- is het affeheid der ge-<
Üeven. Het Regiment werd nog niet ingefcheept, — NKLv i L bezoekt zijne Tante ;LUC:ÜA, de zuster van CORINNA, i»
bekoorlijk; treffend contrasteert het Engelsch met he> Ita*
liaansch vrouwelijk karakter.
Zijne pogingen, om CORINNA
met hare ftiefmoeder te verzoenen , mislukken ; men w i l
haar niet erkennen , immers vóór hij LUCILIA gehuwd h e e f c
Hij vertrekt naar zijne .goederen in Schotland; een oud vriend
heeft zijns vaders brief; helaas! het is maar al te waar, CORINNA was door zijn' vader afgekeurd; hij w e n s c h t e , «tet hij
LUCILIA huwen z o u , en hij fchreef daarin, zeker te weten
f

dat zijn zoon zijnen wil eerbiedigen zou ,
nen dood.

vooral na zij-

X V I I . BOEK. D e brieven van OSWALD werden zeldzame?
eri korter. *r- COMPNA befluit, hem naar Engeland te volg e n , zij houdt zich onbekend ; verneemt te L o n d e n , dat
het vertrek van zijn Régiment al weder was uitgefteld, —•
maar dat hij zelf hier verwacht werd. Deze verwonderde
zich n u , dat hij van CORINNA geene berigten ontving. C O RINNA werd ziek. Herfteld, zag zij den Lord in den Schouwt
burg — maar toevallig kort daarna LUCII.IA en hare moeder
san' zijnen arm; zij verneemt, hij is daar iederen avond aan
h u i s , . e n w e e t niet dat dit juist is om eene erfenis van eenenj
bloedverwant in Indie , w e l k e , als komende van 's vaders
z i j d e , Mevrouw EDGEAMOND begrijpt dat hare dochter met
CORINNA deelen m o e t ; en naderhand omdat de Tante z i e k
lag. — Het wordt haar eindelijk z e k e r , dat OSWALD niet onVerfChillig voor hare zuster is. Zij wil hem denringterugbreng e n ; maar'Mylord was reeds naar Schotland o p r e i s . C O RINNA volgt h e m ; ziekte vertraagt hare reis, — eindelijk nadert zij onbekend het landgoed haars vaders, — aan zijn graf
vindt en beluistert zij hare zuster; zij doet daar de gelofte
voor 't geluk van LUCILIA'; ongemerkt raakt zij w e g , en
door eenen Winden bezorgt zij aan den Lord den ring i a
een' brief, waarin niets anders dan: gij zijt vrij, gefchre»
Ten ftond.
X V I I I . BOES. Treurig is CORINNA'S terugreizs ; treurig
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trok zij door het bekoorlijke Toscane; zij had de gfootiïe
taligheid der aarde verloren. Niet ver van Florence betrok
iij een buitengoed; zij tracht haren ouden Just voor de kuniten öp te w e k k e n (dit geeft aanleiding tot belangrijke her»
Afleringen en berigten); hier verfiert nóg een fchoon Fragment van COIUNNA'S gedachten 't werk. De Prins CASTELTORT" , haar oude vriend verliet Rome , om zich te Floren»
€é bij haar neder te zetten. Zij verteerde in hartzeer alle
ftaré krachtens
XIX. BOEK. Haar ktconiseh briefje met het toezenden van
dèn ring had NELVH. verbitterd; hij meende het kwam uit Ita.
K ê , en COKIINNA kon hem vergeten; hij geeft dan aan LÜCILU
d e hand, naar den wensch zijns overleden vaders. Zijn huwelijk was niet g e l u k k i g ; want hij ontdekte, eerst bij gis»
fin'g, naderhand volkomen z e k e r , hoe zich alles had toegedragen. Hij fcheepte zich met zijn Regiment in naar de
ïüdiè'n, en' z o c h t , maar te v e r g e e f s , op het veld van eer
dén dood. Na vier jaren keert hij terug. Zijn dochterrje
geleek op zijne CORIMNA; LUCIMA kende zijne geheimen; de
eèKtgênöëtén aijn jegens eikanderen niets minder dan open.
ÏJè itfbedéf verlaat eindelijk de w e r e l d ; de ovde kwaal van
dén Lord was terug g e k o m e n ; reeds vroeger hadden de Ge*
neésheeren hem . eene reis naar Italië aangeraden; én daar
het nu vrede met 't vaste land w e r d , gaat hij mé: vrouw ea
Sind' derwaarts. Treurig is voor hem de reis.
- X X . BOEK. CORINKA begeert hem niet te fpreken ; haar
Rjden- fpoedt ten einde. Zijn brief en haar antwoord zijn
belangrijk.
Dagelijks wordt zijn kind bii CORING gebragt.
Uit treft i u c l u A ; het hart van haar kind moet voor 't minst
niét van haat vervreemd worden. Zij bezoek: hare zuster,
dé nagenoeg ftervende, en alle ijverzucht is w e g .
COKINNA
gaf aan hare zuster regt verftandige, hartelijke aanwijzing.
n Zéé ik nog vooruitzigt had lang te l e v e n , " zeide z i j ,
& £öü Ik hiertoe niet in ftaat zijn; maar daar ik eerlang moet
& tëéf'vêh, is hét mijn eenige wensch hier op A a r d e , dat
it ósWhti)
la ö eü zijné dochter eenige trekken van mijnen
y, invloed hérkenne , en ten minfte nooit één gelukkig
it ódgëhblik van rein gevoel fmake, zonder aan CCRIKNA tè
it dënfcèn."
Dagelijks kwam nu d e . jongfle ztister bij d è
dfedfte, en leerde haar mët de aanvallfgfte befcheidenheld e a
eel&é n<S£ aanyalliger kïeschheid de kunst af ^ om haaf te ge»
IgKefi* die OSWALD het meest bemind had. De ongelukkige
§af aan fïtallè" nog ëen laatst vaarwel; maar dien
Zwanenzang
Mendij zélve niet meer uitvoeren; men las dien in harea
fisafti e« in hare tégefbvoordigheid. Oók mLvn was daar tegenwoordig, gelijk ook-kort daarna bij haten dood. Hij begeleidde het lijk naar R o m e ; floot zich voorts té Tivolf «t
««iïBmWK- «S. Eirideöik, echtet ' bitógt* 'gevoel ttu>- g e ne1
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negehhefd en pligc hem weder tot zijne echtgenoote en
Jdhd, en zij Reerdert te zamen naar Engeland terug.
Zie daar, L e z e r ! het hoofdbeloop van een w e r k , hetwelK
waü. waarlijk niet zeggen kunnen, o f ' t ons meer w e g e n s . d e
treffende, heerlijke befchouwingen van volkskarakter, rjatuur
en kunst, dari als roman behaagt. Wij durven iederéh ntëföliii
van gevoel en fmaak door hetzelve een zeer groot genoegen
fréloven , eri twijfelen nipt, o f het Zal boven verre dé méeSte
romans en gewone reisbefchrijfingen een aantal L-ezers vrnden. D e aanmerkingen van de Schrijffter zijn weder Wéiöi*
g e , en die van den Vertaler van weinig belang.

frognofticatie van JOHANNES LICHTENBERG , Kathuizer Mmnik
van de XFde Eeuw ; met., Aanmerkingen uitgegeven, deer
A . FOKKE, s z .
Te Amfterdam bij J . van der Hey. i i i o .
In gr. Svo. 15 Bi.
r

, A Ueén om aan té toönen, dat d é zamerilóóp van ömftarr*
,,
dighéden fomtijds gelegenheid kan g e v e n , örii eèiie
,? Prógnofticatie, die iri den tijd, toén' zij gedaan w'èrcfy v o l .
ftrekt geene toèpasfidg könde Hebben, öp ve' él later vöörg€vallene gebeurtenisfen töepasfelijk te kunnen m a k e n w é r j
de navolgende Voorzegging , gêtfokken uit Het zeldzaam
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voorkomend Werkje: Dè Ondergang dei Roornfchen Afèn&$
'edrukt te Amfierdam, voor Crispijn de Pasfe, in dén jar*

%

f 842,

door dén Heer A. FOKKE SZ. iri 't licht g e z o n d e n :

Wanneer den Arend, zich zal aari den Lejij Binden,
Dan zal men haast den val van "t welig R ó m é vinden,
ér Franken Koning dan zijii vleugels zoo verrekt',
at hij gaïisch Duitschland tot Befcheïvriheer verftrèkt.
e Vorftéh, dié in 't Noord en naar dén Middag wónen»
ie-zullen, tot zijn' w i l , gewillig zich vërtóonen.
ï)üs zal een i é d e r , mét verwonderen, b e z i e n ,
tVat vreemde, dingen dat in 't Düitfche Rijk gefchïërt.
D e K e r k e n , die das lang iri dsvang beflotén w a r e n ,
JSJn v r i j ; mëri hoort ér wqer hét zuivere ve'rktaïéfi
Van "t Heilige g e l o o f ; de Paufelijké magt'
Is uit, en door Gods röé geheel tot niét gebragt.
Dan zal d.e Toren van Casriliè'n ook b e v e n ,
Hier komt de kloeke L e é ü w zijn heilig b ó ë t óns geYC4j,
fiu trilt eëh magtig huis en waggelt tót een v a l ,
Dan roept meii heel verheugd: 't is Vrede overalI

g

O f nu de in den aanvang dezes b'erigt» medegedeelde bfi
doeling belangrijk genoeg zij , órft dé afzontterlij-ke uitgave
dezer bracfhire, nog wel mét één' ffaaf gegraveerden titel
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irerfierd, te wettigen* mogen ö&ïêièaers beeotfltelen. De
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bijgevoegde ophelderende aanmerkingen althans zijn vanweV
nig belang. Mogt intusfehen het flot der Voorzegging fpoedig vervuld worden!

Genethliologifche en Bioljehnifche Tafelen, om den juisten dag
der bevalling van eene zwangere vrouw te bepalen, en den
waarfchijnli, keu duur van 'i menfehen leven in ieder ouderdom te berekenen. . Te Amfterdam, bij P. G . en N . Geys1

r

beek.

In iimo. 24 Bl.

wij nog aan het vrijen dachten , maakten wïj van dié
Indien
boekje gewis een Cadeau aan onze Jonkvrouw Liefde.
Het deed ons altijd l e e d , dat de kwaadfprekende wereld veel
riaauwkeuriger rekent dan zoo menig beminnelijk meisje. E »
wat zou de lieve twijfelende onnoozelheid doen ? Zij fielt het
raadvragen en biechten aan moeder, o f eenige andere vrouw
van ondervinding, van dag tot dag al uit; en als zij dan eindelijk
riet langer twijfelen en zwijgen kan, fchrikken ouders en vrijer,
daar het zoo laat i s , er geweldig van. Overigens is dit boekje oolc
voor werkelijk en intijds gehuwden een aangenaam gefchenk;
van I Jan. tot 31 D e c . ftaat hier zeer naauwkeurig met dag en
datum berekend, wanneer het vrouwtje moeder worden z a l , indien zij op dien of dien dag ontvangen heeft, en op dien o f dien
dag leven voelt. Alleen het Schrikkeljaar heeft de fteller ver*
g.eten; doch dit verfchil is gering, e n , als zij het voorafgaand kort berigt inziet , kan zij zich naauwelijks eene en»
kele w e e k vergisfen. ' Voot eene tweede kraam is dit werkje
minder n o o d i g ; die in dit geval zijn, kunnen de rekening
anders, en des noods, z o o als de b o e r , met een krijtje aan
den balk in de bedfteé doen. — De Bioiychnifche tafelen
zijn van minder b e l a n g , o f het moest voor de Aanftaande zijn,
die'nieuwsgierig i s , hoe lang de oude rijke vrijer nog leven
kati. Zij bevatten eene kansrekening van den nog waarfchijnlijken leeftijd, als men reeds zoo o f zoo oud geworden i s , van
o jaren af tot 8£ toe. B . v. wanneer het achttienjarig meisje eenea
man van zestig jaren huwt , z o o is die jonge fchoone waarfchijnlijk nog elf jaren én eene maand, van haren waarfchijnlijfc
nog vier-en-dertig-jarigenen acht-maandigen leeftijd,met hem
opgefcheept. Echter waarfchuwen wij onze Lezeresfen, dat deze rekening (al is zij dan ook van den beroemden BUFFON)
niet. zoo volkomen zeker als de ftraks genoemde is. Z o o dat
wiV het jnaar voor de helft eens z i n met het volgend dichtje,
dat (misfehien wel van een' der Uitgevers z e i v e r ) in het exemplaar, hetwelk ter aanmelding voor ons ligt, verdwaald fchijnt:

Men fta zijn oog" op. deze bladn,
E» daadlijk kan mén zich voorfpellen,
Wanneer men naar de vroedvrouw gaan
Of zijne doodkist moet beftellen.
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LETTER-OEFENÏNGEN.
Proeve over eene Godsdienflige befchouwing der gebeurtenis'
fen in onzen tijd, of Rust-uren gedurende den.Oorlog.
Den Vrienden en Leeraren van den Godsdienst toegewijd/,
door A U G U S T H E R M A N N N i E M E i j E R . Te Zaandam, hij
H . van Aken. In gr. ivo. 215 Bl.

E

en werkje, dat bij velen welkom wezen zal; want wia
"fnakt er niet naar Godsdienltigen troost in den tegenvvoordigen tijd! Met is van den te regt zoo beroemden
NiEMEijER, die zelve zoo veel zag, leed en ondervond. Het
geeft ons zijne befchouwingen bij den druk der tijden*
f)e Vertaler geeft ons Kope voor het vervolg op eeniga
bijdragen van zijne eigene hand, waartoe wij hem gerust
durven aanmoedigen. Het bevat twaalf kleine opftellen;
vooraf gaat eene Opdragt aan H E R M O D I O N , en bevat het
berigt, hoe de Schrijver zijnen tijd doorbragt en het had bij
het ftilitaan van zijn werkzaam leven en geliefde bezig*
heid* Hij herinnert aan de Otia van zoo menigen edelen
Griek en Romein, ook in zoodanige erge tijden, wanneer
zij zwegen omdat zij niet meer fpreken mogien, en rusttest
omdat tien het werken geweerd was. Met weemoed zagen
zij wel op het vooriedene, maar verkwikten zich met de
herinnering, en de hoop van betere dagen voor de nakomelingfchap.. Ook gingen zij aan de bronnen der oude
wijsheid, en leefden met' hunnen gee*st in een rijk, dat
aan geene verwisfeling van tijd, aan geene fchokken door
menfchelijke magt onderworpen is. En wij genieten nit
liog menige heerlijke vrucht van funne afzondering. Zoo
deed ook N I E M E I J E R ; hij leefde veel'onder de gedenk*
fchriften van den ouden riid; en het bepeinzen der gefchiedenis, die zoo duidelijk bewust, dat er niets nieuivt
is onder de zon, doet veel om bedaard en regtvaardig té
Mijven bij de beoordeeling van het tegenwoordige. Maar
LETT. l8lO. WO. I I .
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natuurlijk wordt dan de vraag, hoe zich in vroeger tijd d*
betere menfehen gehouden en gerust gefteld hebben over het
gelijkfoortige, dat het leven der arme ftervelingen verbitterde.
De verhalen van hun leven en hunne werken leeren dit.
De Tusculanen van C I C E R O , de fchriften van S A L L U S T I U S
en T A C I T U S b . v . , ook de Dichters, de tragifche, zelfs
de lyrifche, ziet daar de vrienden en gezelfchaphouders
van dtn Schrijver in de treurigfte dagen. Zulk eene verkeering wordt meerder behoefte , naar mate de wereld
rondom ons onwaardiger en terugftootender wordt. De
gefprekken over hetgeen gebeurt en gebeuren zal zija
Wel natuurlijk, en ook hij, die wegens geftadige misleiding voorneemt niets meer te willen weten, leent toch van
tijd tot tijd al weer gaarne het oor aan zijne bedenkelijke
of hopende vrienden. Het is te vergeven, dat de door 't
noodlot hard getroffene in de toekomst dringen wil, en 't
is zelfs weldadig dat de hoop hem niet op eens verlaat*
Maar het eeuwige eenerlei der gewone gefprekken over
den tijd is vervelend en ijdel; uit zulke kringen fluipt mea
gaarne weg. ;, In onze raagt ftaat het toch niet, de gej , beürtenisfen in de wereld te bellieren; en hoe verlegen
, zouden wij ook dikwijls zijn, wanneer wij in eenig ge*
„ val over dat beflisfen moesten, wat voor het geheel
„ het heilzaamfte is. Het minst past het ons, wier be, roep het leeraren i s , zonder bijzondere aanleiding of
, noodzakelijkheid, buiten de* palen van dit beroep te tre^„ den. Des te meer echter is het, dunkt mij, juist in
„ zulke tijden als de onze , _ een heilige pligt, ons eigen
„ hart, e n , zoo veel wij in ftaat zijn, ook anderen te
„ bewaren, dat de uitwendige wereld' niet den inwendi, gen mensch verwoeste, wien zij veeleer bevestigen ea
, volmaken moet." Het allergrootfte onheil, dat de beroering der tijden kan voortbrengen, i s , bijaldien zij den
jnensch het geloof aan eenen G o d , die de wereld regeert,
ö i de achting voor 's menfehen geest, — die voor fteeds
toenemende veredeling vatbaar i s , en zich onafhankelijk
ïfiaken kan van alle omwentelingen van het zigtbare, —>
verliezen deed. Men verhoedt dit, als men zich maar niet
affcheidt van het betere gezelfchap der verhevene dooderï
of levenden, die van dit geloof doordrongen waren. Deze beoefening der Ouden vervult ons tevens met den diepften eerbied voor het Christendom en deszelfs Goddelijken
Stichter; want in het karakter van Christus, of in de
5
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ftriïïften zijner leerlingen , vindt men ieder groot ge*
voelen van de deügdzaamfte mannen der oudheid telkens
treffend wederom.
,, Wat ik hier oVer gedacht, van tijd tot tijd ook wel
in grootere en kleinere kringen medegedeeld h e b , zend
„ ik tl hier. Noem het redevoeringen, ~~ niet omdat
„ juist alles, wat gij lezen zult, openlijk uitgefproken
„ i s , maar omdat _ ik. mij , terwül ik het nederfchreef *.
, , eenen-kring — hier en daar eenen bepaalden kring van
5, menfchen voorftelde, bij wun de herinnering hiervaö
„ nuttig bad kunnen zijn. Noem het alleenfpraken, *-*
, zij waren het indedaad 2eer dikwijls in den eigenlijk»
„ fteh zin. Neem het ftellig voor fragmenten van brie*
, , m * , die naar hier en elders gefebreven zijn geworden,
„ zoo wij niet zelf dezen troost der mededeelingïanghadden ontberen moeten , zonder wel ooit Vermoed te
„ hebben , dat o^k zulk eene ontbering mogelijk zijrt
kon. — Gii hebt weten willen, hoe ik mijnen langer!
„ rustdag verkort heb."
Dus verre de Opdragt, waarover wij wat uitvoerig wi*
fen, omdat dezelve ons bekend maakt met het doel eri
den geest van geheel het gefchrift. Korter nu over ieder opftel nog een-woord: I. Verdediging van het philofo»
pheren over de tijdsomjlandigheden. Bedwelming, gedach»
tenïoosheid, juist daar, Avaar 7.00 Veelte denken valt, ié
af te keuren. Wat den verftandigen voegt, leert ons Py*
tbagoras, als hii den naam van phibfooph aan Koning Leoit
opheldert. Zoo als hii, dachten de verftandigften en bes*
ten in alle eeuw^ n. Zij verzuimden daarom hunne bezigheden niet. — Maar men moet dan tot zelfdenken in ftaat
zijn: een aantal menfchen moest zich liever daarvan te*
nighouden, wegens de beperktheid van bunnen geest ;maaf
geenszins zij, die op eenen hoogeren trap van befebaafd»
heid zijn. t)e Êgolst plaatst zich op het flechtfte (landpunt voor de overdenking; de echte Patriot op het bete*
Te; de Wereldburger op het besre.
II. De Godsdienffïge befchowring van dert tijd. Geloof
aan eene allesbeheersende Magt en eene allesgelljkma*
kende Regtvaardighdd, dit geloof is het wezen en degrondtoon in iederen godsdienftigen
Het is aan allen gemeen. Noch de vrees noch de hoop zouden hulp bij GocJ
doeli zoeken, zoo de mensch God in zijnen eigenen boe*
2em niet gevoelde en vond. Maar hierbii moet komeli d*
iodsdmijiige gezindheid, welke" van hef godsdieöiMg wefe»
li h »
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en meenen zoo geheel onderfcheiden is. Deze wordt outs
wikkeld. Voorts befloten met de aanwijzing , dat het
denkvermogen moet ontwikkeld worden , om het geloof
aan eene Voorzienigheid ook in de rede, niet enkel in 't
gevoel, een' fteun te geven.
III. Het waangeloof'aan de Voorzienigheid. Het fplitfen
der Voorzienigheid heeft geenen grond. Het is waange
loof, aan eene onmiddellijke inwerking te denken,waar denatuurlijke oorzaken nabij liggen; — wanneer men zijne
befchouwing der gebeurtenisfen tot de befchouwing der
Voorzienigheid maakt, — of volhoudt, dat de Voorzie
nigheid door groote, zeer zigtbare gebeurtenisfen, hare
goed- of afkeuring te kennen geeft. Dat wij de wegen
voorfchrijven , den tijd bepalen , wagen te fpreken van
dat, wat God doen moet, voor onmogelijk houden, wat
nogtans dagelijks gefchiedt, dit is waan.
IV. Het regte geloof aan de Voorzienigheid. Er is on
afgebroken zamennang tusfehen oorzaak en werking; maar
wat de werktuigen voor het tegenwoordige of de toekomst
uitrigten, en wanneer gebeuren zal, wat dikwijls eeuwen
vroeger wordt voorbereid, kan de mensch niet uitvindenj
het regte geloof is vertrouwen op de oneindige Wijsheid, en
geenszins de waan, dat deze door wonderwerken goed zal
maken hetgene de menfehen bederven. In de zedelijke
wereld gefchiedt zoo min, als in de natuurlijke, iets bij
toeval. Veel is den onbevooroordeelden opmerkzamer!
geest op het voorledene niet onverwacht. Volgens de
eeuwige orde moet alles, wat de kiem zijner verwoesting
in zich draagt, vergaan. Alles, wat enkel werking van
phyfteke natuurwet i s , — het moge ligcbamelijk of gees
telijk z'i'n, — gaat zijnen onophoudelijken gang ; maar
midden in de iTormen des tiids openbaart zich het goddelike in den mensch het heerlijkst, en voor hem , die tot
eene andere wereld dan deze verwoestbare behoort , ver
andert zich alles in heil en zegen. De Voorzienigheid voedt
onder en door alles ons op. Het Rijk van God is niet
buiten maar binnen in ons. Gelooven e» niet zien, e»
zijn waar inwendig Ik redden, is de hoofdzaak.
V. Be godsdienftige befchouwing der toekomst. De hoop
Op algemeene vordering der merischheid hier op aarde tot
verbetering is ongegrond. Wij bidden om het ware rijk
G o d s ; maar de onheilen in de natuur zullen nimmer op
houden , ook niet die, welke uit de menfehen en hun be
derf voortkomen; de eerfte kiem wordt met de menfehen
zei-
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ïelve geboren. Het is de bedoeling des Scheppers, dat
uit den ftrijd van den geest met het zinnelijk deel eerst het
nieuwe leven ontftaan moet, waartoe wij hopen, dat zich.
vroeg of laat alle verheffen zullen, zoo niet hier, toch in
eenen toekomenden toeftand van volmaakte ontwikkeling.
Maar tie tijden zullen zich wel gelijk blijven; niets nieuws
onder fe zon. Tot het geloof, dat ook het ergfte zijn*
tijd, en het verfchrikkelijkfte maat en eindpaal heeft, behoeft men juist geene bijzondere godsdienftige gezindheid ;
maar in alles de hand Gods te zien, en in 'tgien gekonun
is en nog komen zal wijsheid en goedheid te aanbidden ,
geeft vrede der ziel-, het doet onder alles met moed werken tot eenen beteren toeftand der dingen, en voor het
Ware en goede. Vrome gelatenheid en onvermoeidheid in
het werken.
VI. De godsdienftige treurigheid, in tijden des ongeluks.
Ongevoeligheid is geen godsdienst; maar de treurigheid
van een rein en vroom gemoed onderfcheidt zich van de
treurigheid der wereld. De godvruchtigen zijn niet boven
de' behoeften des uitwendigen levens verheven , en zij
worden beperkt ten aanzien der weldadigheid , hunne
fchoonfte neiging. Maar aardfche bezitting en eer was
hun het hoogile niet; gelijk hunne vreugde eene andere
i s , zoo is ook hunne treurigheid het gevolg hunner verijdelde verwachtingen, hunner vernietigde vreugde hvhet
opkomen van het goede. Jezus zag de ftad aan, en weende; men fchame zich dan zijne tranen niet.
VII. Het ongodsdienftige van den flaaffchen geest. Hoe
gaarne zouden wij geheel dit ftuk afichrijven! Slechts hier
én daar een enkel woord: „ De waarde der menfchelijke
s, natuur wordt vernietigd, wanneer de zedelijke vrijheid
i, in denken en uitdrukken van datgeen, wat gedacht i s ,
„ aan de phyfteke magt opgeofferd , en de mensch een
, knecht der menfehen worden moet." — ,, De gods„ dienftige mensch weet alleen dit, dat hij werken móet
„ op zijne plaats, zoo als het hem het best toefchijnt
„ naar zijn doorzigt. Daarbij echter weet hij ook, wiens
hand hij de leiding der groote wereldgebeurtenisfen
„ overlaat, en is wel te vreden, dat niet hij over het lot
„ v a n eenïgen te beflisfen heeft, aan wier zijn of niet zijn
„ misfehien het lot van millioenen hangen kan." — „ In
j , éenen tijd , waarin zoo veel voortreffelijks gevaar be„ dreigt , zoo veel wat door groote infpanningen verkre„ gen was verloren fchijnt te gaan, is het beroep desLeerHh 3
„ aars
5
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„ aars en Sehrijvers een waarachtig goddelijk, beroep j
en het ware het allertreurigst verfchijnfèl , wannee?
ook zij , door eenen ilaaffehen geest overmeesterd
5, ergens Afgoden des tijds huldigen wilden." - »
Zorgt , dat zoo niet de ménschheid, toch de edeleres%
,-, des geflaehts öp hunne hoogte behouden wgj-d^
, , Verklaart u gerust tegen alles , wat hun geestfti'k pp„ waarts dreven, dat alleen het ware i s , ftremrk>,n kan ,
het beete d a n , hoe het wil." — „ I s 'thetopblotijende;'
geflacht, dat gij befchaven wilt — ó ! zoo u het wek
zijn der nakomelingschap heilig i s , zoo redt het, zoo
„ lang het nog tijd i s , van de. verflapping der grondbe»
ginfelen, en wekt in hetzelve, eer de wereld het reine.
gevoel voor regt en onregt in hetzelve verwoest, het
fchoone gevoel voor de deugd o p , waarvoor de ouder-;
dom der opkomende kracht en der jeugdige verbeelding
zoo vatbaar is. Niet de onderwerping onder dat, wat
j , onveranderlijk fchijnt, niet de onderwerping moet men
„ der jeugd prediken. Men moet haar door het beeld;
eener betere toekomst, die immers zoo dikwijls reeds het;
j , gevolg van een treurig tegenwoordig was, moed inboe?
, zemen , om tegen de onheilen van den tegenwoordige^
„ tijd te kampen; men moet in haar den vrijen krachtjgen
„ geest te onderhouden zoeken, die meer dan eens het;
„ geflacht gered heeft. Door menfchen heeft ten allen
„ tijde de Voorzienigheid de menfchen geholpen. He$
Goddelijke zelfs kon alleen in menfchelijke geftalte vei*;
„ fchiinende op ben werken. Tijd en u u r , waarin de
j , ftrijd tot overwinning voeren moet , wordt boven dé
„ flarren bepaald ; bet ontbreke onder hen maar nimmer;
aan ftrüders, fteed» toegerust tot den ftrijd." „ Nie5, mand geloove, dat alleen door de magt der wapenen»
, , of door de bevelen der heerfchers, de natiën gevormd
, of hervormd worden». Menfchen, in wie de geest der
j , wijsheid en des verftands woonde, hehben even groote
, dingen voortgebragt, als de grootfte helden en veroveraars, en, naar de duurzaamheid en de waarde bcrekend, veel meer." —. „ Leeraars van den Godsdienst
„ Opvoeders der jfeugd! T-? gaat het eerst voor in,Iedere.
„ deugd," (waarin aanmoediging noodig is,) „ in de
, i zelfverloocheningen de gewillige deeÜng in allen nood,
j , in het geduld, in 4e onderwerping onder alles, wat
God befchikt, in de zachtmoedigheid en gematigdheid',,
s* ook jegens den vijand} maar dan eok iu de onwrikbare,
«i ftand*
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„ ftandvastiglieid van grondbeginfelen en moed , ondet
alle wisfelingen des geluh die deugden vrij te beken*
„ nen. Zoo dachten die getuigen en martelaars der waar„ held in alle eeuwen, door wie voor ons licht en vri}*
„ heid van geest gered is; nu feeds lang heengegaan naat
de geesten der volmaakte regtvaardigen , echter als
„ leidende ftarren u voorlichtende in de doolwegen des
levens. Wordt hun gelijk, en wordt nimmer kneckteê
, der menfehen!"
VIII. De godsdienftige befchouwing des doods. Geené
Onverfchilligheid voor het leven, —- geen verlangen vut
misnoegen of moedeloosheid. Het ©ogenblik, waarin de
mensch het ware, het goede, het goddelijke aanvaardt $
begint in hem een eeuwig leven. Het tijdelijk leven mag,
moet altijd dierbaar zijn, wanneer maar de zwakke ziune*
lijke natuur niet zoo vele overmagt verkrijgt, dat zij irt
ftaat geraakt om het leven te koopen door iets, wat deri
mensch vernedert. Hij verliest zijn waar leven, die het
voor zichzelven of de zijnen om fnoodeh prijs behouden wil.
IX. Vertroostende blikken op de menschheid in tijden vat
algemeen ongeluk. Het is niet billijk, het geluk en de ellende op aarde te berekenen naar dat, wat juist o n s , of
hen, in wien wij belang ftellen, ontmoet. Ons vaderland
is de aarde niet: en midden onder de elfendigen zijn ook
nog plaatfen, familièn, waar de ramp of niet of minder
treft. Ook daar de ramp gewoed heeft, merken wij fomtijds binnen, kort, hoe veel beter het er i s , dan wij verwacht hadden. Hoe veel geluk des huisfeüjken levens
overal nog! — Maar juist dit Familiegeluk wordt in tijden van oorlog zoo veelvuldig verwoest ? Men refcene
niet valsch! Wat nimmer régt verhonden was,fcheidt zich
ook eigenlijk nimmer door de verwijdering des ligchaams. •— Het Mille rijk der Wetenfehappen is er altijd,
overal. Het licht der kennis zal niet ondergaan, al verbergt het zich ook hier en daar achter wolken. Men kan
eenige verkondigers dei' waarheid tot zwijgen brengen,
hun uitgefproken woord klinkt echter, als eene zich fteeds
herhalende echo. — Wat de zedelijkheid betreft , zoo
kan alleen God de betrekking van de winst tot het verlies
beoordeelen. En wie kan altijd bepalen , hoe veel of
weinig deel de gebrekkelijkheid der natuur, of het eigene
vrije beiluit, heeft aan de gruwelen, die wij zien? Jezus
nenfchenliefde werd niet verzwakt deoi het dagelijksch
H h 4
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gezigt van een volftrekt bedorven fchijnend gedacht. De
eeuwige wijsheid leidt de menfehen tot hunne beftemrrring
langs verfchillende wegen. — De behoefte van den .Gods
dienst zal ook niet verloren gaan. God en de kracht des
geloofs aan zijne magt en goedheid waren ook in onze
dagen zigtbaar. Het heeft duizenden onderfteund. enz.
' X. Vertroostende Mikken in de Natuur, in tijden van
ongeluk. In dat heiligdom Góds vindt men zijnen vrede,
weer; in alles gevoelt men daar de nabijheid van den Onzigtbaren; ook het kwaad verfchijnt in een zachter licht.
H i j , die alles in de natuur beftiert, is toch wel in ftaat
in de menfchenwereld orde en zamenhang te onderhouden.
De mensch is wel vrij; maar zijne vrijheid is toch flechts
de vrijheid van afhankelijke fcliepfelen. Zoo wordt men
geruster. Ook de onderwerping wordt ons hier gemakke
lijker. — Nog andere vertroostende (temmen fpreken
door de natuur; men leert bij haar vergeten, wat achter
ligt. enz.
XI. De onafhankelijkheid van den geest van de wisfelvaU
ligheden des uitwendigen levens. Onafhankelijk blijven de
grondbeginfelen van eenen geest, die overal flechts doen.
w i l , wat hij als Gods wil erkent. Het uitwendige ftreven
en werken volgt de grondbeginfelen.
Er is geen tijd,
waarin het ftaande houden van zijne zelfftandigheid, zijn
geloof , zijne deugd , onmogelijk is. Dit geeft vrolijken
woed, verhevenen inwendigen vrede.
XII. T« iifeling en vertrouwen. „ Ik heb nimmer op.,
het aardiclie gebouwd. Het moge dan verzinken —
,, mijne hoop rust toch op eenen vasten grond! Uit de
j , eindigheid zie ik naar het oneindige — het neemt mij
„ o p , wanneer aarde, en hemel voor mij verdwijnen 1 "
Wij onthouden ons opzettelijk van iedere aanmerking op
eene of andere uitdrukking en leiding van gedachten van den
.waarlijk grooten, waardigtn Man, en wenfchen zeer , door
het aanftippen van het een en ander vele Lezers te heb
ben uitgelokt. Het werkje is niet voor ailen, maar voor
denkende Christelijke hoofden en harten gefchikt. — W a t
het Hollandsch kleed betreft, wij plaatfen den Vertaler in
den gr-adus eomparatiws i dat zegt: ia dea tweeden of
vüddelften rang»
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De Leer der Gereformeerde Kerk naar den leidraad van de
Heidelbergfche Catechismus verklaard en toegepast ter
onderwijzing en ftichting van Ongeleerden door F O K K O
i i E F S T i N G , Predikant te Rauwerd en Eernfum.
Ilde
Deel- Te Leeuwarden , hij J. W . Brouwer. In gr.
Bvo- 451 Bl.
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ij hebben dan n u , bij het tweede Deel dezer vérdienitelijke Catechismus - verklaring, den naam van
den achtingwaardigen Schrijver, op den titel, vóór ons.
De Eerw. X I E F S T I N G blijft zichzelven, in de wijze van
behandeling der daarin voorgedragene Godsdienstleer, ge
lijk (*). Men ontmoet ook hier, allerwegen, vrijmoedi
ge aanmerkingen, over den leertrantin dit Onderwijsboek,
en verfcheidene daarin opgenomene denkbeelden, waaraan
opgeklaarde en met'de regte uitlegkunde der Heilige Schrift
vertrouwde Godgeleerden, hoezeer anders inftemmende met
de karakteriftieke leerflellingen van het Hervormde Kerk
genoötfehap , niet wel hunne toeftemming kunnen geven;
als daar zijn, de verklaring van den Artikel, nedergedaald
ter helle, Zond. XVI. de befchrijving van de algemeene
Christelijke Kerk, Z. XXI. de onvoldoende redenering
tegen de Roomschgezinden, omtrent de verdienflelijkheid
der goede werken, Z. XXIV. de. befchrijving van Sacra
menten in het algemeen, Z. XXV. de zinnelijke voorftelling van afwasfehing der zonden door den doop, Z. XXVI.
én verfcheidene ongepaste uitdrukkingen over de vereeni
ging van het ligchaam en bloed van Christus met brood en
wijn, in het avondmaal, Z . XXVIII, XXIX, XXX.
Wij kunnen echter niet nalaten, tot gerustftelling van
hen, die hieruit argwaan, omtrent des Schrijvers regtzmnigKeid, zouden kunnen opvatten, er bij te voegen, dat, daar het
pas geeft, de onderfcheidende leerbegrippen der Hervorm
den rondelijk verklaard en gehandhaafd worden ; als bij
voorb. de leer der predestinatie, op wijsgeerige gronden,
bl. 162. de leer van de „eeuwige Godheid van den Heiligen
Geest,
(*) Verge!, onze aankondiging van liet eerfte Deel, Leitfroeff. I ? I O . V,
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anneer ons zoodanig een man, als de geaehte Schrijver, losfe invallende gedachten tot emftig nadenken opgeeft; is het wel zeker, dat die alle der bedaarde
overweging dubbel waardig zijn. Wij ontvangen hier nog
meer; meer dan één denkbeeld is uiteengezet en ontwikkeld, en wij vonden veel, dat wil den titel van wijsgeerig gefchied- en ftaatkundige befchouwingen zouden gev e n ; veel, dat vol is van leerzame waarfchuwende of
troostrijke wenken. En overal vonden wij Godsdienst en
Christendom. De aard van het werkje gedoogt geene opgave van dén inhoud; het heeft ook geen aaneengefchakeld verband.
Maar de vriend van nadenken en ernst
Kteft het gaarne in een tusfchemmr bij de hand, en erAuigt ook telkens, wanneer hij het al weder in handen
neemt, overvloedige aanleiding, en plaatst deze opftellen , derzelver doel in aanmerking nemende, vooral in
geenen minderen rang dan een van des beroemden mans
vroegere gefchriften.
„ Be ben nu in mijn Neegenënfestigfte jaar getreden,
lk heb dus tijd gehad, om veel te zien, en te onder,, gaan; om de waereld te leeren kennen, den aart der
„ zaaken te onderzoeken en eenige ervarenis op te doen.
.j, Ik heb oök daadüjk nagefpoord, overwogen, en op de
„ proef gefteld. Ik heb geleefd in eenen tijd van voor„ fpoed en r u s t , in eenen tijd van beftendigheid, zou ik
„ haast zeggen, zoo ver die op aarde plaats hebben kan.
, , Vervolgens zijn ons tijden van onrust en tegenfpoed,
i, ja van wisfelvalligheeden zonder weergaf, te beurt ge„ vallen. Dertig jaaren ongeftoord huwlijks-geluk mostt
ik genieten, met vijf kinderen zag ik mij omringd; in
„ vijf weeken droeg ik 'er drie naar 't graf! Door's land*
„
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9, beroeringen heb ik verliezen geleeden., moeite en" kwek
, lingen ondergaan. Ik ben in eenig aanzien geweest 5
j , ik ben tot niets vervallen. — Na dit alles zag ik m"rjn&
Vrouw, de troost en vreugd mijnes leevens, mijne
„ fteun en toevlugt, in alle wederwaardigheden, zij die.
in al mijn leed deelde en nimmer over den last, dien ' t
„ op haare eige fchouderen bragt, klaagde* uit mijne ar„ men weggerukt! — Dan genoeg! — Onder allen dee„ zen heb ik altoos en eenpaarig dit befluit moeten maaken,
„ en 't ook, in alle jaaren, in alle tijden, onder alle om*
ftandïgheeden, en bejeegeningen, bij beftendige ervare& nis , proefhoudend, ja alleen proefhoudend , gevon»
den: „ De vreeze des Heeren is 't beginzel der wijs*
, , heid; de leer van Jefus is. de eenigfte en zuivere bron
, , yan waarheid; en'geluk; zij is de eenigfte, veilige G-kls,
„ en toereikende troost, en kragtdaadige waarborg, bei„ den tegen overmoed en ontmoediging , in Jeugd en
„ Ouderdom,, in voor- en tegenfpoed, in leéven en dood! '*
Ja in hem alleen kan ik nogjuichen! Wie anders denkt;
„ — mijn hart bloedt, over hem; want het ongeluk mij*
„ ner medemenfchen is mime grievendfte ziek-fmart."
Tot zoo ver de Schrijver, en tevens de geest van dit
gefchrift. Althans men kent denzelven uit dit weinige be-*
ter, dan uit het mededeelen van een' of anderen grooteren of
kleineren brok. Eenige weinige Dichtitukjes vullen de
laatfte bladzijden van. ieder Deel; terwijl bij het tweede
voor beiden een bladwijzer gevoegd i s , waardoor men gemakkelijk naflaan kan hetgeen de aandacht bijzonder trok
en men bij deze of gene gelegenheid zich in het geheugen
wil terug roepen.
9
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Hoogduitsch van G . J . P E T S C H E door den afbeidza»
men R R D D I N G I U S in ' t licht gegeven. Op foortgelijke wijze is nu door dezelfde hand ook dit Stukje, bevattende eene vrije navolging van eenige Prediguentwurfe
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BIJDRAGEN»

tiber die Sonn- und Festtags Evangeliën van den onder
o n s , federt lang , met achting bekenden Hamburgfchen
Predikant S T U R M , vervaardigd, 't Oorfpronkelijk werk van
dezen Schrijver nu niet bij de hand hebbende, kunnen wij
Biet beöordeelen, in hoe verre wij den arbeid van dezen
Eervv. Schrijver hier voor ons hebben. De Heer R E D D I N G I U S moet daarin al vrij wat veranderd hebben, de
wijl hij zegt: „ Ik heb deze Bijdragen, uit S T U R M ' S
werk ontleend, nog minder woordelijk, dan die van P E T S C H E , overgebragt; hier en daar veel bij zijne gezegden
gevoegd, om die nader uit te breiden, te ontwikkelen en
te bevestigen; de ftukken, door hem geleverd, ingerigt
tot het bijzonder doel, de bevordering van huisfelijk ge
luk, wanneer hij daarbij dit fomtijds niet zoo bepaaldelijk
feeöógd had;, en niet zelden zelfs heb ik de vrijheid geno
men , iets van 's mans arbeid geheel om te werken, en
dat wel voor de helft met mijne eigene gedachten te ver
meerderen." Hoe 't daarmede zij, er zijn, in deze Bij
dragen , vele goede gedachten, gepaste erinneringen en
verftandige raadgevingen bijeenverzameld, die regt gefchikt
zijn',, om godsdienftig gevoel op te wekken en te vérfterken, en daaraan, ter verkrijging en bevestiging van huis
felijk geluk, de vereischte rigting t.e geven.••• Zij-vooral,
die niet gaarne uitvoerige fchriften over gódsdienftige on
derwerpen lezen, zullen behagen fcheppen in de beknopt
heid., waarmede hier verfcheidene aUergewigtigfte onder
werpen behandeld worden. Men vindt in deze Bijdragen
niet minder dan dertien onderfcheidene ftukjes over ver
fehillende onderwerpen. Er valt zeker over de meesten
derzelven veel meer te zeggen; en dit is ook, in groeitere
werken over de Zedeleer, e n , ten aanzien van onderfchei
dene bijzonderheden, in meer uitgewerkte Leerredenen en
andere ter bevordering van werkdadig Christendom ingerigte fchriften , overvloedig gefchied.
Elke bijdrage,
intusfehen, tot zoodanig voortreffelijk doel, waarmede dit
werkje is vervaardigd, verdient dankbare aanbeveling. Wij
wenfehen hartelijk, dat "het, in vele huisgezinnen, met
de meeste vrucht gelezen, en de achtingwaardige Predt*
kant van Dronrijp aangemoedigd worde, om meer derge
lijke Bijdragen, zonder overhaasting evenwei, te leve
ren.
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L U Z A C Lecliones Atticae.
De Styuntct Socratis
Disfertatio. Libri edendi curam post mortem Au&orii
fuscepit et praefatus est J A N U S O T T O S L U I T E K .
Lugd.
Batav. apud S. et J . Luchtmans. Form. Quart. Pag,
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e Hoogleeraar j . L U Z A C had in het jaar 1 7 9 2 , achter
het tweede ftukje zijner Exercitationes Academicae
tot eene the fis gefteld, „ dat er onder de Peripatetische
Wijsgeeren , die naar veelweterij ftreefden , (met name
9
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SATYRus en anderen,) fommigen geweest zijn ,

wier bedriegelijk gezag de Schrijvers der Wijsgeerige Ge
fchiedenis , vooral D I O G E N E S L A E R T I U S , een' man van
gering oordeel, bedrogen heeft; en dat onder de door
hen verzonnen onwaarheden het verdichtfel aangaande de
twee vrouwen , welke soc R A T E S op denzelfden tijd zou,
gehad hebben, Van 't welk P O R P H Y R I A S bijzonder A R I S T O X E N U S als vermelder opgeeft, eene eerfte plaats be
kleedt ; want dat deze befchuldiging tegen dien Wijze,
zoo als ook eene dergelijke tegen E U R I P I D E S , waarvan
G E L L I U S gewag maakt, eene loutere lastering is." — In
het daarop volgende jaar gaf de Heer w. L . M A H N E , des
tijds leerling van den Hoogleeraar W Y T T E N B A C H aan het
Athenaeum- te Amfterdam, zijne Diatribe over A R I S T O X E K U S in het licht, in welke hü op twee plaatfen, pag. 87
en 94, de bovengemelde ftelling, zonder den naam van
den Heer L U Z A C te noemen, op eene afkeurende en be
rispende wijze aanduidt en wederfpreekt. Om dus zijn ge
uit gevoelen tegen den niet zeer befcheiden' aanval van
den jeugdigen M A H N E of deszelfs leermeester W Y T T E N 
B A C H te verdedigen, befloot de Heer L U Z A C , zijne voorgenomene verklaring van de wetten en zeden des Atheenfchen ftaats te beginnen met eene Verhandeling over het
dubbelde huwelijk van S O C R A T E S , en bij die gelegenheid
het huwelijksregt der Athenienzers op te helderen. Dit
zijn befluit heeft hij in het aangekondigde Werk flechts
gedeeltelijk ten uitvoer gebragt, daar hetzelve alleen over
dat dusgenoemde dubbelde huwelijk handelt. Zijn betreu
renswaardig uiteinde heeft hem verhinderd, het overige
gedeelte te voltooijen. Mogelijk zelfs zouden wij, al had
de Voorzienigheid hem bij het rampzalig onheil der ftad
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Leyden gefpaard, die voltooijing toch niet gezien heb
ben , daar zijne verzwakte gezondheid, en vooral zijn ge*
fcrekkig gezigt, hem, gelijk uit het ilot dezer Verhandeling
blijkt, noodzaakten, het Werk hier af te breken, of mis
fchien zijne ligchaamskrachten nog etns mogten herfteld
worden. Intusfchen had hij ten minfte dit gedeelte ten
einde gebragt, en wij zijn aan de zorg van zijnen waardigen leerling, den Heer j . o. S L U I T E R , Hoogleeraar te
Deventer, deszelfs uitgaaf ver chuldigd.
De Heer L U Z A C was voornemens, deze zijne Verhan
deling aan zijnen hooggcachten Vriend, den Heer ai. T E M 
M I N K , op te dragen.
Hierom heeft de Heer S L U I T E R ,
aan welken door de Heeren E . L U Z A C , broeder van den
Hoogleeraar, c . D E G I J S E L A A R en j . c. S O U C H A Y , Exe
cuteurs van s overledenen tettament en voogden zijner
kinderen, de uitgave van dit nog gedeeltelijk onafgedrukte Werk was opgedragen, voor hetzelve een' Brief aan
den gemelden Heer M . T E M M I N K geplaatst , waarin hij,
door eene fchets van het karakter, de kundigheden en
Verdienften van zijnen beminden en hooggcachten leer
meester, deszelfs nagedachtenis op eene waardige wijze ver
eert. De fchoonheid van .ftijl en de befcheidenheid bij ze*
kere kiefche punten doen bijzonder eer aan de kunde ea
het karakter van den Heer S L U I T E R .
Op dezen Brief volgt eene korte Foorrede, waarin de
Heer S L U I T E R kortelijk de aanleiding vermeldt, die dezfe
Verhandeling heeft doen geboren worden en aan dezelve
den titel van LetYtones Atticae gegeven heeft. Van het
een en ander hebben wij, in het begin dezer Recencie,
reeds gefproken. Voorts berigt de Heer S L U I T R , dat
hij, behalve den brief
den Heer T E M M I N K , d e n inhoud
van eenige Hoofdftukken opgemaakt, en den afdruk van
het laatfte gedeelte der Verhandeling bezorgd heeft, et
eindelijk met de zachtaardigfte befcheidenheid biivoegenö e , dat hij door 'zulk een pligtbewijs aan zijnen geliefden
leermeester niet wil gerekend worden, iemand te hebbeij
heleedigd, of zich in een' twist te hebben gemengd.
Deze Voorrede wordt gevolgd van eene uitvoerige in
houdsopgave der Verhandeling, waardoor het gemis van
een Register achter zulk een zaakrijk Werk eenigzins ,
fchoon niet volkomen, vergoed wordt.
De Verhandeling zelve is in twee Afdeelingen (Se&iones)
verdeeld. In de eerfte wordt aangetoond, d a t , daar de
fabel aangaande-het-dubbelde hnwelijk Van-aocRATEs of
r
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tweederiei grond fteunt, namelijk op getuigenisfen en
fchriftelijke bewijzen, het met betrekking tot de getuigen
zelfs onzeker is , wat elk hunner gezegd heeft; dat de
getuigenisfen onderling verfchillend en tegenftrijdig zijn;
dat de zaak daarenboven door het ftilzwijgen van anderen
twijfelachtig gemaakt en door de bijgevoegde omftandigheden en gevolgen wederlegd wordt; dat dezelve ook ftrijdt
met de Gefchiedenis, met het Atheenfche Regt en met de
Zeden, zoo als die op het Attifche 'Tooneel voorgefteld
zijn; dat er eindelijk geen twijfel i s , of het verhaal dier
getuigen kan met de waarheid niet overeenkomen: —• dat
de beide fchriftelijke bewijzen, waarop de verdedigers de*
zer fabel zich beroepen', namelijk een Volksbefluit of
W e t , te Athene vastrefteld, ten tijde van den Peloponnê*

zifchen oorlog, waarbij het dubbelde huwelijk zou zijn
veroorloofd, en een gefchrift, aan A R I S T O T E L E S toegekend, waarin van deze zaak melding wordt gemaakt; dat
deze beide fchriftelijke bewijzen of juist het tegendeel bewijzen , of ten minfte niets afdoen. Tevens wordt getoond , (en dit was bijzonder het gefchilpunt tusfehen
den Schrijver en den Heer M A H N E ,) dat de Peripatetifche
Wijsgeeren, en met name A R I S T O X E N U S , H I E R O N Y M Ü S
R H O D I U S en SATYRUs, dit verdichtfel in omloop hebben
gebragt, van welke P O R P H Y R I U S het uit haat tegen soC R A T E S heeft overgenomen, wien vervolgens de Kerkvaders, bijzonder C Y R I L L U S A L E X A N D R I N U S en T H E O D O R E "Tus C Y R E N S I S , gretig hebben nagevolgd , meenende,
daardoor de zaak, die zij verdedigden, voordeel te doen.
Daar de Heer L U Z A C in zijne bovengenoemde thefts het
gezag der Peripatetifche Wüsgeeren bedriegelijk genoemd,
en hen van veelweterij befchuldigd had; en daar de Heer
H A H N E , p . 94 zijner Diatribe,
het eerfte gedeelte dezet
ftelling eene grove dwaling had genoemd: zoo befteedde
de Schrijver eene tweede Afdeeling zijner Verhandeling
aan het betoog, dat, bij de verdeeldheid en den twist der
onderfcheidene Wijsgeerige Scholen , de navolgers van
A R I S T O T E L E S in het lasteren eene voorname rol gefpeeld
hebben; dat hunne veelweterij daartoe heeft medegewerkt,
bijzonder ten tijde van P T O L E M A E U S P H I L A D R L P H U S en
vervolgens; dat A R I S T O X E N U S , H I E R O N Y M Ü S R H O D I U S en
S A T Y K U S , die tot deze veelweters behoorden., door haat
tegen S O C R A T E S alle die lasteringen hebben verzonnen,
welke aangaande dezen Wijze tot de nakomelingfchap zijn
tve^ebragt; welke uitfpraak door de geaardheid van hun
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karakter nader bevestigd wordt. Voorts wordt aange
toond, hoe groot de haat van P O R P H Y R I U S tegen S O C R A »
T E S , en zijne kwade trouw geweest i s ; met hoe groot
eene ligtgeloovigheid of ligtzinnigheid H I E R O N Y M Ü S , S T R I D O N E N S I S , cYRiLLUs en THEODORETUs, van de getuigenis van P O R P H Y R I U S gebruik hebben gemaakt; en ein
delijk hoe onzeker en gevaarlijk het gezag der Kerkvade
ren" is ten aanzien van alles, wat tot de Gefchiedenis der
oude Wijsbegeerte betrekking heeft.
Dit alles, gelijk ook de eerfte Afdeeling, wordt met
eene groote uitvoerigheid behandeld, die van des Schrij
vers diepe geleerdheid en fchrander oordeel getuigenis
geeft, terwijl vele tusfehengevoegde aanmerking; n en on
der aan geplaatfte noten, tot de Griekfche Taalkunde, de
Wetten en Gewoonten der Atheners en de Wijsgeerige Ge
fchiedenis betrekkelijk, die geleerdheid en dat oordeel nog
nader ftaven : zoodat wij , na het doorlezen van dit
W e r k , meer dan ooit het gewigt van het verlies van zulk
een' man gevoelen en betreuren, en bijzonder ook bejam
meren , dat het hem niet heeft mogen gebeuren , ook de
derde Afdeeling dezer Verhandeling ten einde te brengen,
waarin hij bijzonder zou betoogd hebben, dat het dub
belde huwelijk nooit te Athene, noch ergens in Grieken'
land geoorloofd geweest is, en dat h.t Volksbelluit of de
W e t , waarop men zich in dezen beroept, tot eene ge
heel andere zaak betrekking heeft gehad, namelijk om het
Atheenfche burgerregt aan dezulken mede te deelen, die
uit geen wettig huwelijk geboren waren. Volgens de
korte fchets , die de Schrijver aan het flot opgeeft, in
houdende de orde, waarin hij dit onderwerp dacht te be
handelen , zouden wij daarin vele ophelderingen omtrent
de huwelijkswetten en den toeftand der onwettige kinde
ren te Athene gevonden hebben, hoedanigen een man als
L U Z A C , doorkneed , gelijk hij was, in het Attifche r e g t ,
misfchien alleen Hechts geven kon. Dan, hij is niet meer,
e n , volgens het berigt van den Heer S L U I T E R , zijn alle
zijne aanteekeningen, hiertoe behoorende, gelfk hij zelf,
bij de ramp van Leyden verloren geraakt. Intusfchen met
hetgeen wij hebben
Exegit
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Tafereelen van den Griekfchen Archipel, door F R E D E R I K
M U R H A R D . Jfte Deel. Te Haarlem, hij F. Bohn. 1 8 1 0 .
In gr. &vo. 338 Bl.

V

an dezelfde Hoogduitfche hand, als wij onlangs de
Tafereelen van Konfiantinopel ontvingen , zijn deze
van den Griekfchen Archipel. De Nederduiffche Tafereelen
zijn door eene andere hand naar het oorfpronkelijke ver
vaardigd. De goedkeuring , waarmede het Publiek de
eerstgenoemde bejegende, wenscht de Schrijver dat ook
aan deze moge te beurt vallen. In een paar woorden aan
den Lezer geeft de Heer M U R H A R D te verftaan:
Het
oogmerk van dit Gefchrift i s , een aanfchouwelijk denkbeeld
van dien fchoonen Eilanden-groep mede te deelen, die
onder den naam van den Griekfchen Archipel bekend is.
De zoodanigen mijner Landslieden, die zoo gelukkig wa
ren deze bekoorlijke gewesten 'zelve te doorreizen, zul
len zich , bij de lezing van dit Boek, in het genot der
aangenaamfte erinneringen_ herplaatfen
en anderen zul
len , ten minfte voor eenigen tijd, zich ook aldaar ver
plaatst vinden. Om, in menigerlei opzigten, de grootstmogelijke bevrediging te verfchaften, heb ik mijne eigene
ervaring zusterlijk met die van anderen gepaard, en, ter
wijl ik mijne eigene afzonderlijke befchouwingen maalde,
mij te gelijk de berigten van anderen ten nutte gemaakt.
Op deze wijze meen ik best de gapingen te hebben aangevuld, welke anderzins gewisfelijk zouden hebben plaats
gehad."
Blijkbaar is dit Werk eene voortzetting van het ander
bovengemelde. Het vangt aan met een Affcheid van Kon
fiantinopel. Even min als wij in de Tafereelen, de gemel
de Hoofdftad des Turkfchen Rijks malende , den tijd,
wanneer M U R H A R D zulks deed, konden ontdekken, kon
den wij het hier doen; het was den 8 van Oogstmaand,
zonder het jaar te melden, wanneer hij Konfiantinopel ver
liet. Het kort Voorberigt is uit Kasfel, den 10 van Louw
maand 1 8 0 7 , geteekend.
Het Reisverhaal, en de bijzondere ontmoetingen op de
zen Scheepstogt, wordt afgewisfeld door de vermelding
eeniger Lotgevallen en Karakters zijner Reisgenooten, als
mede door ophelderingen van het lot der Inwoneren der
bezochte Kusten en Eilanden. Men treft er iöms uitweiL E T T . 1810. N O . 11.
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dingen aan , waarover de Schrijver geene verfchoonïng
behoeft te verzoeken, uit hoofde van het leerzame en onderrigtende •, daarin opgefloten , en in welker lezing wij
meer genoegen vonden, dan in veel, wat dienen moet om
het Tafereelachtige uit te maken, waarin hij zijner verbeeldiuge botviert en met de fterkite kleuren fchildert. Dit
oordeelen wij, zonder te vreezen van daarom, naar luid
van het flot des Voorberigts, door den Schrijver „ onder
„ de categorie der lasteraren geplaatst te zullen worden."
Varen wij voort, om den inhoud dezes Boekdeels onzen Lezeren te doen kennen. Behalve het gevoelvol vaar*
wel aan den hemelfchen Bosphorus, enz. befchrijft het I H.
het zeer vermengde Scheepsgezelfchap, een Ónweèr, en
de Godsdienflige onderwerping der Muzelmannen bij eenen
fchrikkelijken Zeeftorm; landing te Kalchis, met eenige
bijzonderheden van den Maagdenroof der Korfaren. — De
voortzetting der Reize in het II H. is doormengd met
Kustbefchrijvingen en vermelding van reisbijzonderheden. —
Van dezen ftempel is ook het III H . , de oevers van de
il/#»J^/«-Golfbefchrijvende. Daar rustte's Reizigers oog
„ op des reusachtigen Olimps befneeuwde toppen , die
zich in de landftreek van Brufa, achter Mundania-Golf,
met majefteit verheffen, en duizend herinneringen der oudheid ten voorfchijn roepen, wanneer de zon, door een
wolkgevaarte omgeven , dat , even als een Vulkaan,
enkel vuur fcheen te fpuwen, zich aan den gezigteinder
vertoonde. Het was alsof een vurige regen en lichtflof
bij aanhoudendheid uit den mond oprezen, en een gloeijende lavaltroom op de deinzende zee ter neder vloot. Terftond hierop verhief zich de volle Maan, in geene minder
gloeijende avondwolken , achter het gebergte , en goot
haar bleek fchijnfel op de glinfterende golven der breede
zee. Alzoo werd het ganfche voorgebergte Bcsburun door
Lena's glans verlicht; alzoo ontweek de Godin des nachts
in purperen nevel de vergulde oppervlakte, en danfte door
rozenwolken naar den Orion. Vonkelend fchitterde nog de
Sirius,de groote gelukfter dezer zuidelijke gewesten," enz.
Van de Albanezen vinden wij hier eenig narigt.
De omtrek van Syficus en de Olimp geven den Reiziger
aanleiding tot oudheidkundige aanmerkingen en menschk-nndige vergelijkingen', met eene en andere bijzonderheid,
de Grieken enz. betreffende. Deze in het lV H. voorgedragen hebbende, befchrijft hij in liet V H. zijne komst
in de Dardanellen-ftraat welke hem gelegenheid geeft tot
9
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vergelijkingen en tegenoverftellingen van den Hellespont enden Bosphorus. Hier zal de Lezer met genoegen den Reiziger vergezellen, te Gallipoli vertoeven, en in het V I H .
bij de vaart op deze z e e , „ waar het geenszins," gelijk
hij zich uitdrukt, „ alleen lucht en water i s , met eene
eeuwige eenzelvigheid, wat gij ziet. Hier aanfchouwt
gij, midden op de baren der zee, twee werelddeelen te
gelijk, en kunt gij teekenen, dan zult gij befluiteloos zijn ,
welk voorwerp onder de duizende tooverformen, welke
zich gezamenlijk voor uw oog onthullen, het meeste verdienen zal door het penfeel te worden opgenomen." Hiertoe behoorde zeker niet het voorbijgezeilde Lampfaki, 't
geen eenmaal Gallipoli in uitgebreidheid overtrof, doch
thans in een armzalig vlek, door enkele Griekfche, Joodfche en Turkfche Huisgezinnen bewoond, herfchapen. Op
de puinhoopen zijner prachtige tempels heeft men eene
Moskee gebouwd, (dit ware beter Kerk vertaald) alwaar
men, in plaatfe van den aloudeh eerdienst, aan den Onderhouder des Heelals geheiligd, thans gebeden aan de H .
Maagd ten hemel zendt.— De gedenkteekenen der kunst,
aanzienlijke gebouwen en bekoorlijke tuinen, die zelfs nog
onder der Romeinen heerfchappij alhier bloeiden, zijn gewis
alle verdwenen; maar fchoon en oneindig afwisfelende blijft
nog altijd de landftreek zelve. Nog tegenwoordig verwekken die vruchtbare kusten bewondering, alwaar even zoo
nog de wijnftok welig tiert, als toen X E R X E S dien aan
T H E M I S T O C L E S vereerde. — Alhier was het weleer, dat
in den beruchten tempel van V E N U S M E R E T R I X , onder befcherming van eenen wellustigen Godsdienst, buitenfporigheden gepleegd werden, van welker melding wij ons gaarne
onthouden, om onze Lezers niet te doen blozen. — In
dit Hoofdftuk is eene uitweiding over de verfchijning der
Turken in deze oorden, en ontmoeten wij eene karaktermatige vergelijking der Dwingelandij van vroegere en latere
tijden, alsmede eene verklaring der geweldige grootheièï
van de oud-Perzifche Legers, tegen Europa aangevoerd.
's Reizigers verblijf in de Baai van Nagara voert hem
tot velerlei bedenkingen der oudheid; terwijl ontmoetingen, hem wedervaren, gelegenheid verfchafFen, om zijner!
Landlieden, die naar de Levant willen reizen, goeden raad
mede te deelen. Zijn verblijf te Nagara doet ons dien oord
kennen. De afreis haar' de Dardanellen geeft tafereelen
op van de fchilderachtig bekoorlijke ligging. Eene ontmoeting doet hem eene iehets van het Leven der Grooten
lis
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in Turkije geven. „ 't Zelve is niets meer, dan de elec
trieke dans op de werkende fchijf der Elecirophore, alv aar de ligte ftofdeelen, door de electrieke vloeiftof der
vrouwelijke"luimen van het noodlot nu eens aangetrokken,
dan weder teruggeflooten, geftadig van het eene tot het
andere punt voorthuppelen, tot dat eene al te zeer opeen
gehoopte ftof dezelve zoo verre terugfloot, dat zij in de
zen toeftand de fchijf niet weder kunnen vinden, en alzoo
in een onbepaald niet terugflorten, of als cleetrieke üorkfpinnen op de zijden draden barer beflemminge in de vrije
lucht angftig heen en weder zweven , naar gelange de
electrieke ftroom werkende .of lijdende haar aantrekt of
henen floot." —Vernuftsfpelingen als deze komen ons al
tijd gezocht voor.
Na dit in het VI., VII en VIII H. met vele andere bij
zonderheden vermeld te hebben, volgt de afreis, in het
IX H . , behelzende de merkwaardigheden op de oevers
der beide werelddeelen aan het einde des Kanaals. Voor
malige beroemde Steden en Rivieren en overblijffels der
oudheid worden gedacht. Dan bijzonder houdt het merk
waardig Tenedos den Reiziger bezig. Aldaar voet aan land
gezet hebbende, vond hij „ een aantal Griekimien aan
den oever verzameld, om den fchoonen dag en de milde
zeelucht te genieten. Vrouwen en Maagden, Ouden en
Jongen — allen mengden zich onder elkander. Ik konde
mijn oog niet verzadigen in de frisfche blozende kleur van
het gelaat, in de levendigheid van het koloriet, welke de
ouderdom naauweüjks fcheen te kunnen uitwisfchen. Zelfs
op het gezigt der oude Moedertjes fchemerde nog, op de
flechts even gerimpelde wangen, een zacht rood, dat nog
altijd de jeugdige roos herinnerde. Het is deels een voortbrengfel der natuur en deels der kunst; doch de laatfte is
doorgaans onfchadelijk, en de Oosterfche Vrouwen zijn in
dit opzigt, over 't geheel genomen, veel omzigtiger dan
de Westerfche Schoonen." — Bij dit lezen wordt zeker de
aandacht der Sekfe gewekt, en dezelve wenscht dit mid
del te weten. M U R H A R D laat deze begeerte niet onvol
daan, en wij zouden, ware het niet te breedvoerig, haar
ten gevalle, dit mededeelen.
Zoo de befchrijving van, als de aanmerkingen over Tene
dos, in het X H. hebben ons behaagd. Ten flot van 't
zelve meldt de Reiziger: „ In geftadige afzondering van
het overige groote wereldrond, zijn de Eilanders van "Tene
dos aan zichzelven overgelaten; ligtelijk opgeruimd, verge
ten
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ten zij het harde j u k , waaronder zij gebukt gaan, en
plukken zorgvuldig elke bloem des genoegens, die zich op
hun levenspad aanbiedt. Reinheid van zeden , aloude
gebruiken , en heiligheid van eerdienst , worden gewis
nooit gefchonden. Op deze wijze-wentelt alles, wel met
mindere afwisfelingen en veranderingen, doch daarentegen
ook minder treurig, dan in andere gewesten, beftendig
rond in den engen kring, waaraan de natuur zelve eenmaal de bepaalde grenzen heeft aangewezen." — Men
vindt zich in die algemeene uitfpraak, behalve door
het voorgaande, verfterkt, als het XI H. ons eene befchrijving geeft van de Landsgefteltenisfe en Vruchtbaarheid, 't Is waar, de Grieken op dit Eiland maken de
helft flechts uit der Bewoneren van Tenedos; de anderen
zijn Turken, hunne beheerfchers: dan de Grieken maken
zich hun lot dragelijk, door hunnen onderdrukkeren zelden aanleiding tot misnoegen te geven: moeten zij het nu
en dan verduren, zij gedragen zich gelaten, zonder zich
al te zeer te vernederen. — M U R H A R D ' S Gastheer op dit
Eiland, een Griek, voerde hem te gemoete: „ Mijne
Landsluiden te Stamhui zijn vuige (laven , die hunnen
buigzamen nek onder de voeten van den verachtehjkften
Turk krommen, zoodra zij flechts daardoor het een of ander kunnen winnen. Maar wij Griekfche Eilanders haken
naar geene fchatten, naar geene Dragomans of Hospidaiè-plaatfen: daarom zijn wij vrij, ook te midden zelfs
der ruwe Oltomannen!" H e t , in dit Hoofdftuk, befchreven Bruiloftsfeest op eenen Heiligen - dag is eene fraaije
fchilderij van opgeruimdheid en hartelijk genoegen. — Het
XII H. deelt ons nog het een en ander over den oorfprong
van den naam Tenedos mede, en fchenkt ons aanmerkingen op reis, wegens het kenmerkende dezer kleine Eilanden-wereld, waarvan een en ander eene meer bijzondere
vermelding krijgt: een blik op den Athos (luit hetzelve.
't Vertrek naar Sao en de vaart derwaarts, in het XIIIH.,
vangt aan met een zeer gloeijend tafereel van den Morgenftond, dan wordt weldra afgewisfeld door den gematigder
toonder befchrijving van Scio zelve, door den Reiziger met
Genua vergeleken. . Met veel genoegen zal men de' Stadsbefchrijving lezen, alsmede de nadere opgave van de gefteltenis dezes Eilands, 't welk naar een grooten en onoverzienbaren tuin gelijkt, die, in een fijneren dampkring,
overal van wege zijne vruchtbaarheid fchittert.
Waar
men zijne oogen wendt, is alles leven en niets dan le«
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ven. — De enidïïe gefchiedenis dezes Eilands en afwisfelende Staatsgefteldheid, alsmede het karakter der Imvoner e n , in onderfcheidene tijdperken, wordt in het volgende
Hoofdftuk voorgedragen.
Meer bepaald is het XVI H. ingerigt om alles te befchrijven, wat bij eene wandeling door de Stad zich aan
% Reizigers oog opdeed. Op Scio bemerkte hij niet één
cenigen Boekhandelaar. Men ziet hier ook geene gedrukte boeken.
Bezit iemand eenig handfchrift, dan leent
hij zulks aan een ander, om het af te fchrijven. Van Europeefche Letterkunde weet men hier niets meer, dan door
overzettingen , en deze zijn zeer zeldzaam. Men ftelt
geen het minfte belang in den Westerfchen bloei der geleerdheid. Al wie flechts het oude Grieksch verftaat, zoodanig dat hij de oude Schrijvers in die taal lezen kan,
verbeeldt zich een groot geleerde te zijn, en alle wijsheid
uit hen te kunnen putten. Hij, die in de daad verzen
in de oude Griek fche taal maken kan, en dus als dichter
bekend is, wordt als een wonder van genie geacht. —
Dan een bijzonderen luister van den Bafiar of Markt vormen de talrijke Magazijnen van Wapenen, vooral van
Turkfche Sabels, Mesfen, Dolken, Vuurroers. De meeste zijn zeer net bewerkt en kostbaar verfierd. Men moet
indedaad den velerleien pronk van goud, zilver en ivoor
bewonderen.
De plaatfelijke befchouwing van Scio wordt in het XVII
H . voortgezet. Wij vermelden flechts, dat de Stad Scio
omtrent dertig duizend Inwoners telt. De Grieken maken bij ver het voornaamfte en welvarendfle gedeelte der
Burgers uit. De verfchillende Godsdienstgezindheden zullen nagenoeg in de volgende betrekking ftaan; als 3,500
Turken , 2 5 , 0 0 0 Grieken, 1500 Katholieken, en eenige
honderd Joden. — Hoe drukkende ook ahderzins de dwingelandij der Oitomannen Zij, alhier echter is nog het paradijs der hedendaagfche Grieken. Uit dien hoofde ontwikkelt zich hun nationaal karakter te Scio vrijer dan wei
elders, en met grootere zekerheid, dan wel ergens anders , kunnen zij daar hunnen voorfpoed genieten. De
Celite Grieken zoekë men alzoo niet te Konfiantinopel, te
Salonichi, of te Smirna; men koine herwaarts naar dit Eiland, en aldaar zal men dikwerf gelegenheid hebben', zich
het beeld der oude Grieken terug te roepen.
Eene aüerbekoorlijkfte wandeling voerde M U R H A R D naaide Gasthuizen , welker befchrijving door die der hier
heer-
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heerfchende Kwalen wordt afgewisfeld in het XVIII H .
Hoe zeer men derzelver bezorging met genoegen leest,
en de Muhamedanen met de Christenen daarin wedijveren,
zal het XIX en laatfte H. meer vermaken. De Reiziger
behandelt daarin zijn geliefd onderwerp, de Vrouwen,
en de fchoone Sciotinnen, die over 't algemeen zeer ge
prezen , en kuifcher dan wel door anderen befchreven
worden. Dan zij blanketten zich, en wel in den Europifchen fmaak.
Dit eerfte Deel zal fpoedig van een tweede en laatfte
gevolgd worden.

Gefchiedenis der Tooneelkunst en Tooneelpoëzij, door A,- W .
s c i i L E G E L , uit het Hoogduitsch vertaald door N , G . V A N
K A M P E N . Ifte Deel. Te Leyden, bij van Laar en Herdingh. 1 8 1 0 . In gr. 8va. 281 Bl.

H

oe zeer ook de Dichtkunst, over het algemeen geno
men, thans onder ons in hoogen luister moge uit
blinken ; hoezeer het niet kan ontkend worden, dat wij
een aantal Dichters van den eerften rang bezitten, die tot
onzen Nationalen roem, in dit opzigt, bijzonder veel toe
brengen , en het tijdperk, dat wij beleven, overigens zoo
donker en akelig, bijuitftek glansrijk en fchitterend maken, —
moet het toch eiken opmerkzamen befchouwer in het oog
vallen, dat de Tooneelpoëzij, die eens zoo heerlijk praal
de en zoo veel beloofde , bij al dien glans jammerlijk
kwijnt en fchaars eenen enkelen lichtftraal doet flikkeren.
Meermalen hebben wij ons daarover verwonderd en be
klaagd , en het zoude misfchien geen nuttelooze arbeid
zijn, de oorzaken eener zoo partijdige verwaarloozing van
een bijzonder deel der Dichtkunst, wier overige takken
zoo heerlijk bloeyen , op te fporen en in het licht te
ftellen.
Het verblijdt o n s , intusfchen , niet weinig, dat het
verval te dezen aanzien wordt opgemerkt, en dat men mid
delen ter herftelling' begint aan te wenden , die in ftaat
zijn, om onze kennis te vermeerderen, ons oordeel op te
fcherpen, onzen fmaak te louteren, en ons eene gelukkiger
toekomst beloven.
Ook de Heer V A N K A M P E N draagt hiertoe het zijne bij,
en wij .mogen zijne onderneming van ganielier harte toeI i 4
jui-
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juichen. Waarlijk! hij heeft zijnen Landgenooten eenen
uitnemenden dienst bewezen door de vertolking van het
aangekondigde Werk. A U G U S T W I L H E L M S C H L E G E L ,
een der uitftekendfte letterhelden onzer E e u w , Duitschlands fieraad, heeft te Weenen, in de Lente van 1 8 0 8 ,
in eenen bevalligen ftijl en eene fchoone , wegflepende
voordragt, Voorlezingen over de Gefchiedenis der Tooneelkunst en Tooneelpoëzij gehouden voor eenen fchittexenden kring van bijna driehonderd Toehoorders en Toehoorderesfen, in den Staat en bij het Leger de aanzienlijkfte plaatfen bekleedende. Deze Voorlezingen zijn door
den kundigen V A N K A M P E N , op eene fraaije en bevallige
wijze, in het Nederduitsch overgebragt; cn zouden wij
meer behoeven te zeggen, om den fmaak onzer Landge
nooten tot de lezing van dit meesterwerk uit te lokken ?
J a ! wij mogen het met volle overtuiging een meesterwerk
noemen, en, offchoon wij het ook in onderfcheidene op
zigten met den Schrijver niet eens zijn, erkennen wij nog
tans volmondig, dat ons in langen tijd geen Werk van de
zen aard onder de oogen is gekomen, hetwelk ons meer
heeft bevallen, dan deze Tooneel-kritidc, aan welker be
oefening de Schrijver zijn leven, voor een groot gedeelte,
heeft toegewijd, 's Mans diepe geleerdheid, echt wijsgee
rige geest, dich'erlijk vernuft, fijne linaak, grondige ken
nis der oude en hedendaagfche talen, cn, inzonderheid,
zijn regt kritifche blik, die altijd cn overal diep in zijn on
derwerp doordringt, het van alle-zijden befchouwt, en
niet zelden ontdekkingen doet , welke even zeer door
nieuwheid behagen, als zij door juistheid belang inboeze
men, . . . deze en nog andere fchitterende eigenfchappen
hebben S C H L E G E L in Duitschlandbijfommigenbemind, bij
anderen gevreesd , bij allen beroemd gemaakt , blinken
overal in deze Foorlezingen uit, en fchenken aan dezelve
eene duurzame, eene klasfteke waarde.
Het Werk is niet gefchikt om eene doorloopende fchets
van deszelfs inhoud te geven, en zoodanig eene fchets,
zoo dezelve dan al konde gegeven worden, zoude toch de
innerlijke waarde der fchoone Voorlezingen niet doen ken
nen. De Schrijver zegt zelf, dat hij zich in die Voorle
zingen met Tooneelkunst zal bezig houden, dat is, met al
les \ wat betrekking heeft op poëzij, fchrijfwijze en uit
voering van Tooneelfpelen. De Lezer kan hieruit zien,
wat hij te wachten heeft, en wij kunnen hem verzekeren,
dat s c H L R G E L veel meer fchenkt, dau hij belooft.
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Om ecliter onze Lezers met des Schrijvers manier en
behandeling eenigzins bekend te maken, zullen wij hun
eene enkele proeve uit het .Werk mededeelen, overtuigd ,
dat hun zulks aangenamer zal zijn, dan eene dorre op
gave van deszelfs inhoud.
Doch hier bevinden wij Ons in eenen zoo rijken en geurigen lusthof, dat wij, door al den overvloed,naauwelijks
onze keus op een enkel bloempje kunnen bepalen. In de
ze verlegenheid nemen wij hetgene ons het eerst voor
komt, bij den ingang, die ook, volgens onzen fmaak,
zoo fchoon en rijkelijk voorzien i s , dat hij onze geheele
aandacht tot zich trekt, en waarin wij met zoo veel wel
gevallen vertoeven, dat wij bijna zmiden vergeten, dat
hij flechts is aangelegd,om ons, door de bekoorlijkfte dre
ven, den eigenlijken tuin te. doen intreden.
In den aanvang der eerfte Voorlezing gewaagt de Schrij
ver met een woord van den geest zijner kritiek. Hij geeft
eene fchets van den echten oordeelkundigen, die zich onderfcheidt dcor algemeenheid van geest, e n , verre van
bekrompene bepaling tot eenig volk of bijzonder tijdperk ,
zich, met verzaking'van alle perfoonlijke voorkeuze en
blinde gewoonte ^ in het eigenaardig ftaudpunt van andere
volken en eeuwen kan verplaatfen, Aiir gevoelt, zoo als
zij gevoeld hebben, en alles, wat de menfchelijke natuur
verheft, al wat fchoon en groot is onder het uitwendig
bekleediel, waardoor het zich aan de zinnen vertoont,
herkent en waardeert. Hij verwerpt alle monopolie der
Dichtkunst voor zekere eeuwen en volken , gispt de
dwingelandij van den fmaak , om fommige regels alge
meen te willen voorfchrijven , en noemt poëzij, in den
ruimften zin genomen, als vatbaarheid, om bet fchoone
te vinden en zigtbaar of hoorbaar voor te ftellen, eene al
gemeene gave des Hemels, waaraan zelfs zoogenaamde
barbaren of wilden, elk naar hunne mate, aandeel heb
ben , waar inwendige voortreifelijkheid alleen kan beflisfen.
Vervolgens het denkbeeld der algemeenheid of onzijdig
heid van den echten oordeelkundigen op de gefchiedenis
der poëzij en fraaije kunften toepasfende, fpreekt hij, aan
den eenen kant, met veel lof van de Ouden, en gewaagt,
aan de andere zijde, van het misbruik, dat door de Ge
leerden van de ftudie der Ouden gemaakt is. Deze wer
den te veel nagebootst: daar toch de groote Dichters en
Kunftenaars, door de oorfpronkclijkheid van hunnen geest,
I i 5
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den itempel van het genie op hunne voortbrengfelen drukten. Na voorts op eene fraaije wijze te hebben gehandeld over het vergelijken van de 012de en nieuwere Dichters en Kunftenaars, en de vernuftige onderfcheiding in
dezen van het antieke of klasfieke en het romaneske, door
eenige Denkers van onzen tijd gemaakt, opgegeven, en die
onderfcheiding voorloopig te hebben toegepast op de Muzijk en vormende kunften, bepaalt zich de Schrijver, om
eene verklaring te geven van den oorfprong en geest van
het rontaneske. Alles, wat hij hierover voordraagt, i s ,
naar ons inzien, bij uitnemendheid fraai en vernuftig.
Doch ons beftek laat niet t o e , dat wij hem verder volgen , en wij moeten ons vergenoegen, met de volgende korte fchets van de Grieken in haar geheel over te
nemen.
De befchaving der Grieken was eene voltooide natuurlijke opvoeding. Van eenen fchoonen en edelen ftam oorfpronkelijk , begaafd met vatbare zintuigen en eenen helderen geest , wonende onder eene zachte luchtflreek,
leefden. en bloeiden zij in volkomenen welftand van hun
aanwezen, en deden, begunftigd door de gelukkigfte omstandigheden , alles, wat de eindige mensch immer kan
doen. Hunne geheele Kunst en Poëzij drukt de bewustheid van die overeenftemming aller vermogens uit. Zij
hebben de Dichtkunst der vreugde gevonden.
Hun Godsdienst was vergoding der natuurkrachten en
van het aardfche leven; maar deze dienst, die bij andere
volken de verbeelding met ijsfelijke beelden bezwalkte, en
het hart tot wreedheid ftemde, verfcheen hier in eene
verhevene, waardige en zachte gedaante. Het bijgeloof,
elders de dwingeland der menfchelijke geestvermogens ,
fcheen hier derzelver ruimfie ontwikkeling te willen bevorderen; het koesterde de hand, die hetzelve veriierd e , en uit Afgoden ontftonden Idealen van fchoonheid."
Wij geven nog de tegenftellïng van de Griekfche Dichtkunst met die der Nieuweren.
„ Het Griekfche Ideaal dtr menschheid was volmaakte eendragt en evenredigheid aller vermogens, natuurlijke Harmonie. De nieuweren daarentegen zijn tot de bewustheid
der inwendige verdeeldheid opgeklommen, die -zulk een
Ideaal -onmogelijk maakt. Daarom ftreeft hunne Poëzij,
om de beidé werelden, tusfehen welke wij ons verdeeld
gevoelen, de geestige en de zinnenwereld, met elkander
te verzoenen , en voor eeuwig in één te fmclten, De
zis-
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zinnelijke indrukken moeten door hun geheimzinnig ver
bond met hoogere gewaarwordingen als 't ware geheiligd
worden; de geest daarentegen wil zijne voorgevoelens,
zijne naamlooze befchouwingen van het oneindige , op
eene ligchamelijke wijze aan de zinnenwereld vertoonen.
„ In de Griekfche Kunst en Poëzij is de vorm met de ftof
wezenlijk een, zonder bewustheid des Dichters: ia de nieu
were , in zoo verre zij haren eigenaardigen geest is getrouw
gebleven, zoekt men beide als twee contrasten te behan
delen , en op dien voet tot in het oneindige te vervolgen.
De eerfte heeft, uit hoofde barer eindigheid, de voorgenomene taak tot volmaaktheid gebragt; de tweede k a n ,
uit den aard harer pogingen, haar doel nimmer bereiken ,
Hechts tot hetzelve naderen, en is d u s , uit hoofde van
zekeren fchijn van gebrekkigheid, te eer in gevaar van
miskend te worden."
Dan wij moeten ons wederhouden. Hoe gaarne zou
den wij niet het geheele Boek aan onze Lezers mededeelen! Nog het- volgende uit de levensfchets van S O P H O C L E S : „ Het fchijnt als of eene bijzondere gunst der Voor
zienigheid aan dezen éénigen man (om in den geest van
den Griekfchen Godsdienst te fpreken) 's menfchen waardig
heid en geluk op aarde wilde openbaren, daar zij hem bij
alle Goddelijke eigenfchappen van hart en geest ook alle
bedenkelijke zegeningen in het uiterlijke verleende. Ge
boorte uit welgeftelde en aanzienlijke Ouders , als vrij
Burger van den befchaafdften Griekfchen ftaat, deze was
flechts voorbereiding tot zijn gelukkig leven. Schoonheid
van ligchaam en ziel, ën onbelemmerd gebruik van beider
vermogen in volmaakte gezondheid tot-' aan den afgelegenften eindpaal van het menfchelijk leven, eene opvoeding
in de keur der Gymnaftiek (ligehaamsvorming) en' der Mu
st jk of zielsbefchaving, waarvan gene zoo gefchikt was.,
om aan een' fchoonen natuurlijken aanleg veerkracht bij te
zetten, deze om de Harmonie der vermogens te bevorde
ren ; de lieve bloei der jeugd, en de rijpe vrucht des ouderdoms; bezitting en onafgebroken genot van Poëzij en
Kunst, en beoefening van opgeklaarde wijsheid, liefde en
achting zijner Burgers; roem buiten 's lands; welgevallen
en genade' der Goden: zie daar de algemeene trekken uit
dé Gefchiedenis van dezen vromen, heiligen Dichter. —
Het was (om de taal van zijn geloof te bezigen) als of
de Goden (ouder welken hij zich vooral aan B A C C H U S ,
den
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den fchenker der vreugde, en den befchaver des ruwen
menschdoms, reeds vroeg, door Treurfpelen op zijn feest
te vervaardigen, toewijdde) hem hadden wenfchen onflerfelijk te maken; zoo langen tijd verfchoven zij 's mans
dood: en daar dit onmogelijk was, (laakten zij althans
zijne aardfche banden zoo ligt mogelijk, en fchonken hem
daarvoor de onfterfelijkheid van zijnen naam."
Van den Vertaler vernemen wij, dat de Schrijver van
de Gefchiedenis van ons Tooneel, die ook" een fchitterend
tijdperk heeft gehad, in het geheel niet gewaagt. Dit
heeft o n s , om meer dan eene reden ,leéd gedaan. Bij een'
minder voortreffelijken Schrijver zoude men dit verzuim
aan onkunde kunnen toefchrijven, maar bij eenen man,
die zijn leven grootelijks aan de beoefening der Tooneelkritiek heeft toegewijd , kunnen wij deze oorzaak naau
welijks vermoeden, en wij meenen hier eerder aan eene,
in de letterkundige wereld gansch niet vreemde, Duitfche
trotschheid te moeten denken, die op de voortbrerigfelen
van ons Landje met zekere minachting nederziet, en
het der moeite niet waardig rekent, dezelve te leeren ken
nen. Hoe het zij, onkunde en partijdigheid zijn beide
in eenen S C H L E G E L onverfchoonlijk. Het verheugt ons,
intusfehen, dat de kundige Vertaler dit verzuim zal ver
goeden ; doch wij zouden, om bijzondere redenen, hier
over gaarne eens het oordeel van S C H L E G E L vernomen
hebben. Hoe uiteenloopend is b. v. niet het oordeel
onzer beste Schrijvers over de Treurfpelen van H O O F T en
VONDEL !

Wij eindigen ons verflag met den hartelijken wensch,
dat de Heer V A N K A M P E N , die zoo uitnemend voor zij
ne taak berekend is , zich moge aangemoedigd vin
den , om het vervolg van dit voortreffelijk Werk fpoedig te leveren.
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Oden en Gedichten van Mr. R H I J N V I S F E I T H . IFde Deel.
Te Amfierdam, bij J. Allarr. In gr. Svo. 204 Bladz.
„ R-ijs opwaarts, Ed'le! rust niet langer!
Ontwaak! heel Neerland toeft uw l i e d ;
En klaagt, dat zijn beminde zanger,
Van echt gevoel en dichtgeest zwanger,
Zijn gouden lier aan 't ftof, zoo lang, ten prooije liet."

Dit is de aanhef van den fchoonen Lierzang des Hee
ren M . c. V A N H A L L , aan het hoofd des Werks ge
plaatst. Aan denzelven en aan eenen zeer hartelijken Brief
van den Heer J E R O N I M O D E V R I E S is het publiek dit vierde
Deel der Oden en Gedichten van onzen uitmuntenden Dich
ter verschuldigd. Wij bedanken de beide, zoo even ge
noemde, voortreffelijke Mannen voor hunne welmeenende
opwekking, en wij verheugen ons hartelijk , dat de Hr.
F E I T H aan hunne vereenigde vriendfchappelijke pogingen
geenen wederftand heeft kunnen bieden. En — inder
daad ! het zoude te bejammeren geweest zijn , zoo de
Dichter zijne Landgenooten deze heerlijke vruchten van
zijnen geest onthouden had. F E I T H heeft reeds te lang
gezwegen. De redenen, die hij daarvoor bijbrengt, ko
men ons niet gegrond voor. Het is waar — de toeftand
van het Vaderland is verfchrikkelijk en de geest der tijden
nederdrukkend : maar gefchiedenis en ondervinding heb
ben ons toch geleerd, dat de poëzij juist in de benaauwdfte en akeligfte tijden met den grootften luister mogt uit
blinken. Wij bezitten thans wel een aantal, nog jeugdi
ge , Dichters van den eerften rang : doch F E I T H , die
200 zeer als iemand heeft medegewerkt, om den verval
lenen ftaat der Nederlandfche Dichtkunst te herftellen ,
die de tegenwoordige beoefenaren onzer poëzij een fchitterend voorbeeld gegeven en den Koninklijken weg voor
hen gebaand heeft, mag zijne toonen wel met de hunne
vermengen. En 's Mans klimmende j a r e n . . . . Neen!
neen! bijna zestigjarige F E I T H ! het vuur uwer vroegere
dichtftukken wordt in deze niet gemist. Wij herkennen
hier onzen eerwaardigen Vaderlandfchen Zanger , wiens
dichtgeest door den last der jaren nog niet is ter neder ge
drukt, en in wiens voortbrengfelen een bruifend jeugdig
gevoel zich met verhevene mannenkracht vereenigt. Wij
verheugen ons daarover met geheel ons harte. Maar een
nog
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nog levendiger genoegen verfchafte ons de overtuiging,
dat een tijdsverloop van elf jaren in 'sMans beginfelen en
gevoelens geenerlei verandering heeft te wege gebragt.
W a t er ook intusfehen gebeurd zij, wie zich ook gefchikt
en geplooid h e b b e . . . . F E I T H is dezelfde gebleven — de
regtfehapen, edele en vrije Zanger, gloeijende van liefde
voor het Vaderland, doordrongen van eerbied voor de
grootheid onzer Voorouders, fier op de teelt, waaruit hij
gefproten i s , en met innigen weedom vervuld over een
ellendig bedorven en diep gezonken _ Nagedacht.
Ja!
hierin "beftaat de glorie van onzen Dichter! eene glorie, die niet met de meeningen van den dag voorbijgaat , maar beftendig blinkt , en den ftrengen toets
eener onpartijdige Nakomelingschap verduren kan. Wij
onthouden ons opzettelijk van vergelijkingen: maar uit dit
oogpunt meenden wij onzen Dichter te moeten befchouw e n , en wij oordeelen deszelfs onderfcheidende waarde
het best te doen kennen door de volgende betuiging, die
tevens (trekken moge voor onze welmeenende hulde aan
'sMans karakter en verdienften. , i F E I T H , de beroemde,
3 de in Nederland, fints langen tijd, zoo algemeen bej, minde Dichter , is (leeds zichzelven gelijk gebleven;
5 het vuur, dat in zijne jeugdige zangen blaakte, is nog
, in hem niet uitgedoofd, e n , hetgeen meer zegt zijne
, beginfelen en gevoelens zijn niet veranderd; hij wijdt
, n o g , gelijk voorheen, bij voorkeur zijne toonen aan
, God, de Deugd en het Vaderlanden hij verdient n o g ,
, even als te voren, de Lievelingsdichter der Nederland, fche Natie genoemd te worden.'
?

Met deze algemeene uitfpraak zullen wij onze aankondiging beduiten. 'Anderen hebben reeds de afzonderlijke
ftukken, in dit Deel voorkomende, befchouwd, en met
hun gunffig oordeel vereenigen wij ons gaarne. Om echter onze Lezers te doen zien, dat het er verre af i s , dat
's Dichters kunstvermogen zoude verzwakt zijn, en te gelijk om.onze Letteroefeningen te verderen, deelen wij
liet volgend Dichtftuk in zijn geheel mede:
BIJ E E N Ê N

V E R V A L L E N BURG,

Hier, waar dit vale Slot met doodfche majefteit
Het puinvan eeuwen om zijn grijze muren fpreidt,
Hoe zinkt mij hier 't gevoel van "mijn verjanklijkheid
Als lood op 't harte!
Va»
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Van dat het trotsch verrees op d'eerstgelegden fteen,
Wat aantal eeuwen vlood met zijne zeden heen!
Haar meening, geest en praal, haar roem en ünaad v e r d w e e n ,
Haar vreugd en fmarte!
D e gele toren toont nog ilaanw de weerhaan - fpil;
Maar talplaat, Wijzer mist, en lang z w e e g ' t uurwerk ftil,
E n waar men hier 't verloop des tijds naar meten w i l ,
't Is al verdwenen!
Waartoe ook meer den tijd door uren voortgeleid,
O f naar hun fnel verloop hier elk zijn taak bereid ? —
Voor a l , wat ooit dit Slot b e w o o n d e , is 't eeuwigheid.
Hun tijd is benen! —
Ik ril het huivrend i n , en waar mijne oogen gaan,
Een lange, holle rij van zalen gaapt mij aan;
' k Z i e nog alom het merk van vroegte grootheid ftaau,
Zoo diep aan 't zinken!
Hoe menig lieve Maagd werd eenmaal hier g e v l e i d !
Hoe menig fchoone Bruid ten blijden dans geleid!
Wat i s , ach G o d ! de M e n s c h , wat aardfche heerlijkheid,
Hoe z è eens mogt blinken!
Een uitgefleten trap voert door e e n ' donkren nacht
Naar 't zaamvergaderd ftof van Voor- en Nagedacht,
Dat in een klein beftek Gods Engel zwijgend w a c h t ,
Om 't graf te ontfluiten.
Een doffe nagalm treft bij eiken tred mijn o o r ,
En roit, ontroerend h o l , het hoog verwelffel door,
Tot dat ik hem in 't einde, al flaauwer, flaauwer, hoor
Op kisten fluiten.
De b r e e d e , donkre gracht, die om dees rustplaats,ftroomt,
Met honderdjaargen Eik en fombren Den bezoomd-;
De.bleek beitorven d a g , die door het hoog geboomt*
Naauw door kan dringen;
De onafgebroken rust in dezen doodenkring;
De vreeslijke eenzaamheid, de ftaêge fchemering,
't Wekt al ontzag, en kan den trotfehen fteryeling
Tot eerbied dwingen.

Eens
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Eens ligt hij ook in 't ftof des doods daar zwijgend neen
Hem volgt geen goud, geen roem , geen afkomst, magt of eer.
Een graf en doodkist blijft hem o v e r , en niets meer,
Van 't aardsch gewemel!
è Onvergankbre D e u g d , hoe lagcht me uw luister aan!
Wat in 't gebied des tijds moog' rijzen of vergaan,
Gij werpt meêdoogend op het ftof des doods een' traan,
En fnelt ten hemel!

Brief aan den Weledelen Hoogwelgeboren Heer Mr. JOHAN
MEERMAN , Vrijheer van Dalem en Vuren, Kommandeur
van
de Koninklijke
Orde der Unie van Holland, Direfieur
Generaal der Kunften en Wetenfehappen,
Lid van het Koninklijk
Inflituut enz. door A. L. BARBAZ. Te Amfterdam,
bij H . van
Resteren. 1810. In gr. Svo. 18 Bl.
JUf en kan niet ontkennen, dat de Heer BARBAZ federt eeni1V1 g
jjjjj door fommige Recenfenten vrij onzacht is behandeld, en dat h i j , zoo men hem dan al ltrikt regt heeft
doen wedervaren, (hetwelk wij niet willen beflisfen) althans
geene genade heeft ondervonden.
Dat nu de Man daarover gevoelig i s , verwondert ons geenszins , en men kan hem, die toch meent ten hoogfte verongelijkt te zijn, niet ten kwade duiden^ dat hij de eerfte gefchikte gelegenheid aangrijpt, om die gevoeligheid te
openbaren en zijne (wie weet , hoe lang ?) opgekropte
fpijt lucht te verfchafl'en. Die gelegenheid heeft zich aangeboden. De lettervruchten van den Heere MEERMAN en deszelfs Echtgenoote zijn in den Schouwburg van In- en Uitlandfche Letter- en Huishoudkunde ongunftig beoordeeld. Mert
kent het folamen miferis e e t . , en dan nog Lieden van aanzien en rang tot lotgenooten te hebben, is voorwaar geene
kleinigheid. Daarenboven is de Vrijheer van Dalem en Vuren Directeur der Kunften en Wetenfehappen.
BARBAZ maakt
daarvan dadelijk gebruik, fchrijft een' Brief aan den Hr. MEERMAN, doet hem in het bijzonder de onbillijke verguizing der
Franfche verzen van Mevrouw opmerken, en weet dus* zijne
eigene zaak en grieven niet de zaak en grieven van den HEER
EN VROUWE MEERMAN te vereenigen.
Na eene korte Inleiding, waarin hij zich ten fterkfte beklaagt over de verregaande oubefcliaamdheid van fommige
naamlooze Recenfenten onzer dagen, en met een enkel woord
gewaagt van het ongelijk, den Heere MEERMAN en deszelfs
Gade aangedaan, keert hij al fpoedig tot het eigenlijk doe!
van zijn gefebrijf, zichzelyen,
terug, en handelt voorts over
e n
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da beoordeeling van zijne Tooneeldichtkunst in den reeds ge
noemden Schouwburg van In- en Vitlaudfchu
Letter- en Huis
houdkunde'.
Nu toont de Sehryver, op zijne w i j z e , aan, hoe de Ree.
in den Schouwburg de beoordeeling van zijne Tooneeldichtkunst
had behooren in te rigten. Deze had imo het plan en de
bedoeling van het Dichtftuk moeten overwegen, en befchouw e n , in hoe ver hetzelve al of niet konde nuttig zijn; Voorts
deszelfs zes zangen in derzelver fchikking en verband moeten
gadeflaan, e n z . ; 2 d o de blinkendfte. en krachtigfte verzen niet
moeten achterwege laten, die de Hr. BARBAZ , om zich fchadeloos te ftellen, hier ten getale van 194 f. c . , laat afdruk
k e n ; terwijl h i j , eindelijk, 3110, zijne denkbeelden omtrent
«aamlooze maandwerken in het algemeen mededeelt.
O f nu de bedoelde Reccnjie in den Schouwburg de vereisch
ten van eene gqede beoordeeling b e z i t , ' o f de gispingen,
daariii voorkomende, ongerijmd en kwaadaardig z i j n , en of
zich de Hr. BARBAZ daarover met regt beklaagt, ftaat ons niet
te beoordeelen; maar dat de redenering van den Hr. BARBAZ
zeer gebrekkig is en geen fteek houdt, valt in het oog.
Vooreerst.
Zoo een Leerdicht eenige aanmerking zal ver
dienen, moet het althans goede verzen bezitten. Wanneer dit
vereisclite aan hetzelve ontbreekt en een Ree. zulks door de
aanhaling van ettelijke verzen aantoont, dan behoeft hij de
moeite niet te d o e n , om zich met de meer gewigtige ver
eischten van een Dichtftuk bezig te houden. Door de aan
getoonde gebreken alleen is het ftuk reeds verwerpelijk.
Ten tweede.
Enkele blinkende en krachtige verzen geven
een Dichtftuk geene genoegzame waarde, wanneer de rest
flecht berijmd i s , wanneer de meeste verzen lam, ftroef,
bard en ftootend zijn. De Tooneeldichtkunst van den Hr. BAR
BAZ is nu, over het geheel genomen, niet meer dan berijmd
p r o z a , en de enkele goede v e r z e n , die er in voorkomen,
kunnen het niet beveiligen voor eene ongunftige beoor«lelling.
Tender-de.
Wij erkennen gaarne, dat er van het recenferen.
misbruik kan gemaakt Worden, en ook werkelijk, nu en dan,
gemaakt wordt. Doch dit is het geval met alle zaken en inxigtingen, die op zich zelve nuttig zijn, en de maatregel,
door BARBAZ voofgeflagen, o m , namelijk, het naamloos re
cenferen op Hoog Gezag te verbieden, zoude nog grooter nadeelen veroorzaken. en om onderfcheidene redenen (genoeg
bekend, meermalen aangevoerd, en te veelvuldig, om hier
herhaald te w o r d e n ) voor. het vrije Rijk der Letteren aller*
verderfelijkst w e z e n .
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Tafereelen van Vrouwelijke
Opvoeding,
door CAROLINE RUDOLPHI. Ilde Deel.
Te Haarlem , bij F. Bohn. In gr. h'o.
3 1 8 Bladz.

O

ngemeen zouden wij ons verheugen, wanneer het gunfh'g
verflag in ons Maandwerk van het Ifle Deel dezer Tafereelen van Vrouwelijke Opvoeding (f) een aantal waardige M o e ders en verftandige Gouvernantes opmerkzaam gemaakt had op
dit voor haar inzonderheid gefchreven en hoogstnutdg Werk.
Zeer zoude het ons verblijden, wanneer d e z e n , door FULLS
toejuiching en welverdienden lof, onze openlijke beoordeeling van dit Ilde Deel vooruitfnelden, en bij de zoodanige
onder de Sekfe , als nog onbekend zijn met de bevallige
Schrijffter, onze aanprijzing van derzelver arbeid door haré
beflisfende loffpraak onderffeunden.
In dat geval mogtetl
tvij ons vergenoegen, alleen het zegel onzer hartelijkfte goedkeuringe te drukken op dit voortreffelijk g e h e e l , welk thani
het licht ziet. Maar hoe weinige, misfehien, onder onze
Lezeresfen, die zich verwaardigen fomtijds een oog te flaan
op ons verflag wegens uitkomende Boeken ! Denken w i j ,
daarenboven, aan de IJdelheid en verftrooijing, Waarin zich
eene te groote menigte onzer wellevende Dames en Burgervrouwen, met achterftelling der Moederlijke Pligten, verdiept';
of wel aan de ongefchiktheid veler nieuwerwetfehe Gouvernantes en Schoolhoudfters, aan welke Ouderlijke ligtvaardig-*
heid de vorming van eigen Dochters overlaat; dan
Maar
wij mogen ons hierom geenszins ontflagen achten, van onze
Letterkundige taak , bovenal ten dienfte van het beminnelijkst deel des Menschdoms, met Manneiijken ernst o f Vaderlijke deftigheid te vervolgen.
Wij ontmoeten hier wederom eene aangename en nuttigs
verfcheidenheid van tafereelen, gefprekken en waarnemingen,
of lesfen, waarin Mej. RUDOLPHI voortgaat haar ontwerp v a a
Vrouwelijke Opvoeding mede te deelen in èene reeks g e meenzama Brieven van SELMA aan derzelver Vriendin EMMA j
van welke fleeds de vorming der lïevenswaardige IDA , D o c h ter van laatstgenoemde v r o u w e , en die Van SANTJE, het W e e s kind , derzelver gezellin en medekweekeling, den hoofdinhoud uitmaken.
Na een kort verblijf met dezen op het
land;, in de riabuurfchap van het beminnelijk gezin van D o .
WILLIG , onderneemt zij met de kinderen een nitftapje t è
doen naar Dresden,
met oogmerk voornamelijk om ée gunftige vorderingen van IDA te doen blijken aan hare aan»
zienlijke Ouders, genoodzaakt zijnde hun verblijf te Peters-

burg
(*) Zie Fad. Ittt.vnr 1S08, D. I. bl 314 «oz.
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biifg tcgèir dat te Konftantinopel 'te verwïsfeleit, en nu der->
tvaarts reizende. Tegen de verrasfende vreugde des wederziens vond echter SELMA goed de meisjes bekwamelijk te
wapenen, daar zij het van aanbelang keurt,dezelven te h o i i r
den in eene Mille en vergenoegd vrolijke gemoedsgeftalte.
ïflaar huis wedergekeerd, verfchaft haar de terugkomst van
WILLEM (IDA'S Broeder)

en BARTENS (diens Reisgenoot

en

Gou-

verneur,")
beiden gewond en ongelleld door kort geleden
ramp met een rijtuig , weldra ftoffe tot nieuwe zorgen, en
bekwame gelegenheid, om de meisjes, benevens RLAARTJE,
(Dochter van gemelden Leeraar , op nieuw bij SELMA den
winter vertoevende) voor de oppasfïng bij het ziekbed te
vormen, als eene voorname taak der Vrouwelijke Opvoeding.
Van dezen aard o o k , en bij uitftek lezenswaardig, is het toon e e l , dat wij vervolgens ontmoeten, in het veriiaal <ier kwijnende ziekte en van het zalige fterfbedde der vrome Echtgenoote van den braven Leeraar, zoo welgepast om de kinderen gemeenzaam te maken met het denkbeeld des dood?,
Bis het bijzondere aanleiding gaf om IDA eenen fchoonen Wenk
te geven omtrent het weder leven tot een beter beffaan,dat,
even als de bevallïger Lente na ruwen Herfst en Winter, ons
wacht. — Tusfchen deze treuriger Moffen is het eene zeer
welgeplaatfte afwisfeling voor den L e z e r , behalve van andere
onderwerpen, ook gewaagd te vinden van de landelijke vermaken , het fchoven binden en daarop gevolgde bal der kinderen-; welk aanleiding gaf, dat SAARTJÉ, Dochter van den
Schout BRUiNiNG ,- wier opvoeding na den dood van hare
Moedef door 'sVaders dwaze toegevendheid te zeer verwaarloosd* w a s , door haren waardigen Broeder bij SELMA werd
aanbevolen, en opgenomen in den kring van derzelver k w e e kelingen , reeds genoegzaam gevormd, dan dat zij voordezeh
de befmetting duchtte van een voorwerp , welks luimeti
krachtig uitkomen en afMeken bij derzelver• gunftigen aanleg.
Nog'fterkere tegenftelling, die den prijs eener goede en verftandige opvoeding bovenal kenteekent, vinden wij -in eeïi
drietal Dochters der zachtaardige ELIZE , rwelke de M o e d e r ,
Vriendin van SELMA, aan zekere ftijve Gouvernante, Mademöifelle FLEURY , geheel had overgelaten, die dezelven, töt
de Vaderlandfche namen t o e , op eeiie Franfche, gekufjftelde of liever gedwongen leest géfcho'ekl en Verwrengett
had. Dezen ontmoette SELMA in Zm'tferland] 'wst\töa.tt5 z i j ,
te gelijk met het diep verflagen gezin van Dö. WILLIG, na
bet overlijden van diens Échtgenóote," verreisd # s s , almede
onder geleide van den jongen BRUINING, van WILLEM en -BAR»
TENS , Welke laatften zich wederom bij hen Vervoegd haddefl.
Omtrent -dien tijd ontwaarde het fchrander-oog-der moederlijke verzorgfter, dat WILLEM en BETTY, Dochter van ópge'Hoemden Leeraar> gelijk mede BARTONS en *BA voor- elft)
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anderen eene teedere aandoening begonnen aan te kweeken
o f te g e v o e l e n ; en raadpleegt zij deswege in tijds met ha
re Vriendin EMMA en derzelver Echtgenoot. Die edelaar
dige Ouders, veelmeer op perfoonlijke waarde en deugden,
dan wel op uiterlijk aanzien, prijs Hellende bij eene toekontftige verbindtenis hunner kinderen, verlangen eeniglijk van
SKLMA, dat de opregtheid en vastheid der gezegde jeugdige
drift getoetst en van haar beproefd worde door het fcheiden
der voorwerpen, zelven tot hiertoe onkundig van hunnen
nog flaauwen gloed en wederzijdfche vooringenomenheid.
Wel ter fnede kwam het d u s , dat de Eerw. WILT.IG met BETTY fpoedig naar zijne Gemeente, in het Vaderland terug
k e e r d e , en BARTENS benevens WILLEM zich vermaakten met
het land te doorkruifen en geruimen tijd afwezig te blijven.
Dit verfchaft aan SELMA gelegenheid om het werk der opvoedinge aan hare kweekelingen te voltooijen, derzelver g e 
aardheden immer met eene zachte hand en waakzaam beleid
te vormen, zwakheden bij eene en andere uit te roeijen,
en haar te verderen met menigerlei belangrijke kennis en
nuttige wetenfchap. Ook de drie Dochters van ELIZE, na
dat, op raad van SELMA, Mademoifelle FLEURY haar affcheid
genomen had, krijgen deel aan hare lesfen; en laat zij z i c h ,
op aandrang van IDA en uitdrukkelijke begeerte eener ftervende M o e d e r , gereedelijk overhalen , om het kindje SUZE,
welk deze haar aanbeval, met volvaardige toeftemming der
overige kweekelingen, te harent op te nemen. Z o o aan
doenlijk en ongezocht dit verhaal hier voorkomt; z o o zeer
de aanvalligheid en onfchuld van de kleene SUZE eene be
vallige fchrijfftoffe en verfcheidenheid oplevert in vele van
SELMA'S Brieven; evenzeer ontwikkelt zij hierdoor verder
haar ontwerp van opvoedinge, en genoot, door deze menschlievende herbergzaamheid jegens dat kind, het uitftekend
voordeel, om werkelijk de meer vol.vasfen meisjes te vor
men voor het groote doel der Vrouwelijke en Huismoeder
lijke beftemming. Zelfs mogen wij niet af, wegens den b e luvamen zamenhang en aaneenfchakeling der Gefchiedenis ia
deze Tafereelen, hier op te merken, dat ten laatfte het kin
derlijk gefnap van SUZE het ilot o f de ontknooping des ver
baals helpt daarftellen, daarzijden blooden Minnaar BRUINING
in de armen voert van zijne KLAARTJE; en verders de brief
Van d e z e , haar geluk aan SELMA vermeldende, en in het bij
zijn van WILLEM, BARTGNS en IDA voorgelézen, de fmeulende
liefde doet uitbarften , welke de vereenigi.ng van beide
laatstgenoemden, gelijk die van eerstgezegden met BETTY,
ten gevolge heeft, na de terugkomst der Ouderen van buitens
lands. In het Aanbangfel, eindelijk, waarin kortelijk van de
voltrekking en den uitflag der drie gelukkige Echtverbindte-
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elkanders nabijheid voorts hun verblijf houdende, gewaagd

wordt, troffen wij nog een Ontwerp van Opvoedinge aan voor
hinderen zonder Ouders en middelen van beftaan, Eene bijlage,
even zeer als de meer uitvoerige Tafereelen z e l v e , der lezing
en gezette overweging dubbel waardig.
Aan rijke verfcheidenheid van ftoffe en ruimen voorraad
van nuttige lesfen, doorgaans behagelijk ingekleed en onge
zocht ter bane gebragt, mangelt het dus voorzeker in dit
Deel even weinig als in het voorgaande: zoo groot, daaren
t e g e n , is te dezen de overvloed, en derwijze over den geheelen omvang des Boeks verfpreid, dat wij niet afkunnen
ons te beklagen, dat de Vertaler, tot bevordering van des
zelfs vaardiger en heilzamer gebruik in het dagelijksch l e v e n ,
zich niet verledigd h e b b e , onder zijnen arbeid daaraan befleed, eenen Bladwijzer zamen te ftellen en achter het W >rk
te plaatfen, die den voornamen Inhoud en een aantal kleene
bijzonderheden aan het naziend oog herinneren zoude. Worde
ooit, gelijk wij hopen, een ade Druk opgelegd, dan zal het
ons welgevallig zijn, zoo dit gebrek ten dienfte onzer L m d genooten verholpen w o r d e ; gelijk m e d e , dat men alsdan een
beter toezigt neme, om een aanzienlijk getal van -taalfouten,
die onder het lezen ons voorkwamen, te verbeteren, en bo
venal die herhaalde Hoogduitfche zegswijzeg te vermijden ,
welke thans, voor een Hollandsch oor, den waarlijk fchoonen
en ongedwongen fchrijfftijl van M e j . RUDOLPHI ontfieren, ja
te meermalen deerlijk misvormen.
Wij twijfelen niet, of het volgend ftaaltje znl aangenaam
zijn bij onze L e z e r s ; behelzende eenen allereerften w e n k ,
door SELMA gegeven aan de nog kindfche SUZE , omtrent het
toekomend leven. „ Na eenen verfrisfehenden regen, wan, , neer alreeds de namiddagszon de regenwolken uit hetwes„ ten had verjaagd, gingen wij (vervolgt SELMA) mar bui„ ten. Daar ftond nu in het oosten een regenboog, z o o
„ heerlijk als ik er ooit een' gezien had. SUZE liep naar alle
„ bloemen, alsof zij met alle wilde praten. M o e d e r , lieve
„ moeder, wat zijn de bloemen heerlijk verfrischt! — Ik
„ liet het kind geheel aan zichzelve o v e r , en wenkte de
„ anderen, om deszelfs vreugd niet nog te vermeerderen "
[dit verftaat R e e . niet volkomen] ,, opdat die zuiver enon„ vermengd mogt blijven en geheel uit haar zelve voort„ vloeijen. Spoedig vielen SUZE'S oogen op den h e m e l , en
„ zag zij dus den prachtigen boog. ó M o e d e r , moeder!
kijk eens, een groote bonte deur aan den hemel! SUZE
„ wel daar na(ar) toe wil. — Uwe eerfte moeder is daar na(ar)
„ toe gegaan, antwoordde i k , mij houdende aan de uitwer„ king harer verbeeldingskracht; maar g i j , SUZE, moet nog
„ bij ons blijven, wij willen u alle zoo gaarne houden. —
„ SUZE ook gaarne bij moeder blijven w i l , en bij zuster
Kk 3
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„ IDA, Was haar antwoord. Zuster IDA volgt bij hnnr altoo*
„ onmJddeiiijk op moeder. Maar waarom is die eerfte moe- .
der toch zoo ver weggegaan, iieve m o e d e r ? — " Z i j werd
., geroepen naar dat'fchoone land, SUZE, dat v é r , heel v e ?
van hier l i g t , waar de menfchen engelen worden, altoos
„ v e r g e n o e g d en gezond zijn, geene fmarten lijden, niet
„ moede worden en niet w e ( e ) n e n . — A l s gij met zuster ID'A
„ eens daar na(ar) toe gaat,lief moedertje, wilt gij SUZE daa
„ ook medenemen ? SUZE wil daar ook gaarne zijn, daar zij
„ niet meer ftont kan zijn : (gij moet begrijpen , dat
„ we(e)nen en ftout zijn bij haar nog het zelfde betee„ kent). — Eenmaal, mijn lieve kind , gaan wij daar alle„ na(ar) t o e , maar niet alle te gelijk. Sommigen gaan voor„ uit, en die hier nog wat te doen heeft, dié komt nadér„ hand. — Hebt gij dan nog veel te d o e n , moeder, v o o r
„ gij daar na(ar) toe gaat? — Ja wel SUZE, ik wilde gaarne
„ hier blijven, tot gij groot en. verftandig zijt, dan ga ik
„ vooruit, en wacht met uwe lieve moeder op u , tot gij
„ ook komt, Ik leidde het kind vervolgens onmerkbaar op
„ iets anders, opdat deze denkbeelden zich niet t e z e e r m o g *
„ ten vestigen en tot verlangende gevoelens aangroeijen."
1

n

ALPHONSUS , of de natuurlijke

LIS. Met
35* Bi.

'Platen.

Zoon.

Tc Haarlem,

Door Mevrouw DË GEN-

bij F. Bohn,

In gr, 8vo.

ij houden ons, met den Vertaler, overtuigd , dat dit Boek
met geen minder genoegen dan de andere Werken der
Schrijffter zal gelezen worden; wij althans lazen het zonder
esïi oogenblik verveling , ja met liet grootst vermaak. D e
held van het verhaal boezemt het levendigst belang in, door
zijn mannelijk, vast en altijd deugdzaam karakter; maar meer
nog zijne zachte, vurige; heldhaftige moeder, MELANIA, in
de daad een voorbeeld van echte moederlijke liefde en
t'rouW. Een kind van nog maar dertien jaren en eene w e e z e , was zij onteerd, en met hare tante, bij welke zij inw o o n d e , op het Fchandelijkst bedrogen, door zekeren Her»
tog VAN öLMENE; men bedekte hare fchande voor 't oog der
were!".!, en ALPIIOWSUS werd als een natuurlijke zoon van haren oom door haar aelve o p g e v o e d , en kende haar niet,
öau nis zijne oudere fpeelgenoote en lieffte vriendin.
Hij
aanbad haar, werd jongeling, en vraagt hare hand; nu moesi*
zij ziclï als zijne moeder ontdekken, en hij wil en moet zich
verwijderen.' Op raad van eenen Waardigen vriend, zekeren
MÉLVIL, brengt men hem in 't huis van zijnen hem onbekenden
yader5 dezeji was- bet-geheim van te v o d g e w i g m dan dat-
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Iilj niet voor hem zorgen zou. Intusfehen had dit monfter
eene fchatrijke pupil en nicht, de bekoorlijke en zonderling
belangrijke HERMINIA , Voor zijnen z o o n , den Graaf VAN OLMEME, beftemd. Doch HERMINIA en ALPHONSUS vatten voor eikan
deren genegenheid, maar beide bewaren hun karakter en ontzien
hunne betrekkingen.
Het toeval brengt hen wel tot eene
verklaring; doch HERMINIA offert moedig haren liefden wensch
o p , hoewel zij den haar beftemden bruidegom met regt ver
foeit en .ftandvastig weigert.
Zelfs maakt zij zich tot ver
trouwde van de lieve z o ë , die haar hart aan ALPHONSUS had
gehécht, verbindt zich aan deze tot alle mogelijke hulp,
rnet opoffering van een goed gedeelte van haar vermogen.
Deze moest eene verre en arme bloedverwante van den Her
tog zijn, maar was eigenlijk de natuurlijke dochter eener
rijke en aanzienlijke w e d u w e , die den Hertog zeer na in
het bloed beftond. Men vermoedde intusfehen de liefde van
HERMINIA, en fchreef daaraan hare weigering van den Graaf
t o e ; en daar zij zoë noemt als de beminde van ALPHONSUS,
wil men hier in toeftemmen, in hoop van alzoo voor te ko
men de rijke huwelijksgift, waarvan zij fprak; doch de jon
ge Graaf fprak met ALPHONSUS op zulk eene onbefchofte
wijze over de e e r , clie hem hierdoor gefchieden z o u , dat
bet tot een tweegevecht kwam tusfehen de broeders, die
zich echter als zoodanig niet kenden. Om ALPHONSUS te
verwijderen, weet de Graaf hem te overtuigen dat hij doodelijk gekwetst i s ; met hetzelfde oogmerk ontdekt de Her
t o g , die niets nog wist van het dué'I, dat de Graaf zijn broeder
i s ; welk eene ijsfelijke uitwerking dit nu op ALPHONSUS heb
ben moet, kan men ligt begrijpen , daar deze zich nu voor
eenen moordenaar van zijnen broeder hield. Het monfter,
zijn vader, intusfehen, doet ALPHONSUS fpoedig verdwijnen
door eene lettre de Cachet ; dan MELANIA , die het gelukkig
verneemt, vliegt nu naar Parijs, en toevallig ontmoet zij den
Baron VAN JUSSY, een bloedverwant van HERMINIA, en raakt
door hem bij den Hertog binnen. Ontzettend is de ontdek
king ; dan het monfter buiten voorbeeld geeft wel aan de
onfchuldige, wanhopende moeder den verlangden brief, waar
door bet ontflag van ALPHONSUS zou bewerkt worden, doch
Weet in hetzelfde oogenblik te bewerken, dat men den jon
geling over zee als boosdoener wegvoert , en MELANIA
als een ligt vrouwsperfoon gevangen neemt. De uitvoering
van dit laatfte wordt echter door den Baron verhinderd, en
öök het eerfte mislukt.
De Hertog wordt nu openbaar in
zijne gruwelijke boosheid. Dan MELANIA vond haren zoon
in doodsgevaar, onzinnig, en buiten alle hoop van herftel.
Na eenige dagen van den onzettendften angst, komt MELVIL,
cn heeft eenen zeer bekwamen Geneesheer bij z i c h , e n ,
tegen-: alle verwachting , ALPHONSUS wordt gered.
Geea
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wonder dat nu MELANIA hare hand geeft aan HEL VIL, den
redder van haren zoon.
Eindelijk, nadat HBKMINIA, ooi
ALPHo-sus alle hoop af te fnijden, aan den Baron VAN JUSSY
gehuwd w a s , geeft ook deze toe , en wo dt met zoë verbonden.
En deze alle zijn dan gelukkig. — De bekwaamheden van
Mevr. DE G . i v L i s zijn bekend. Zij heeft,zegt de Voorredenaar,
uit haren Alphonfus g e w e e r d , al wat die eentoonigheid te
w e e g brengt, welke ons zoo fpoedig bii de gewone Romans
aan 't geeuwen helpt. Wij ftemmen dit t o e , e n , daar in dit
ééne Boekdeel alles afloopt , zal de L e z e r reeds door onze
ppgave zien, dat hij hier geene vervelende langwijligheid te
vreezen hebbe. Ook uit hare vroegere Gefchriften weten
w i j , h o e z e e r zij zoogenoemde ongelijke huwelijken afkeurt j
ook hier ftraalt dit door , en men zal te dezen aanzien het
een en ander vinden, 't welk allezins nadenken waardig is.

RAPHAeL, ofhet Huisfelijke Leven. Door AUGUST LAFONTAINÉ. Met

Platen. Te Haarlem, bij F. Bohn. 1810. In gr. Zvo. 310 Bl.
arme fchilders jongen
Alsm een
o e t , en die Freule onder

met eene Freule trouwen
de waakzame zorge is van
eene hoogadelijke , op haren adel trotfche, Tante . . . .
Dat is waarachtig moeijelijk!" — Och neen , . dat is het
niet.
Geeft den vader des fchilders toevallig eenen armen
•hitmuntenden Reftor tot huisgenoot en vriend, zoo wordt
de jongen gevormd; brengt dan de Freule toevallig met hem
in den nacht bij eene zeldzame b l o e m ; laat de Tuinman wat toefpelingen maken op engeltjes, (de jongen moet RAPHAEL en
het meisje ANGELIKA heeten,) dan worden de beide jongelieden
verliefd; toevallig moeten dan beiden van tijd tot tijd eikanderen ontmoeten, enz. „ Maar de Tante ! de T a n t e ! ' ' — D i e
kan aftrekken. — „ Maar dat was jammer; dan is de gefchiedenis te fpoedig aan'tend." —Daarom maakt LAFONTAINÉ het
bok anders. Er komt een adelijk minnaar op de baan; de Freule
wil hem niet, en nu ruikt de Tante lont, zoo als men z e g t .
Leugen en listig bedrog maken nu den armen fchilder z w a r t ;
de Freule veracht h e m , wijst hem af, en wordt naar Tante's
zin de Bruid. — „ Maar dan is het fpel bedorven?" — Hola wat! er zijn toch middelen en w e g e n , waardoor de Freule onraad merken kan, en, al was het daags vóór het huwel i j k , zoo kan er nog uitftel k o m e n , en zoo als 't dan gaat;
de adelijke minnaar wil toch geene vrouw volftrekt tegen haren zin. — „ Maar dan heeft des fchilders jongen nog Tante's
toeftemming niet ? " — Wel n e e n ; de Freule wordt Hofdame
bij de oude Vorftin; deze fterft eindelijk, en de F r e u l e ,
van het vroeger bedrog genoegzaam onderrigt, zoekt de ou-
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dersvan den fchilder o p , komt onder een' vreemden naam, die
fpreekt van z e l v e , bij hen inwonen, en vergoedt hun alzoo
het afzijn van hunnen zoon , die intusfehen naar Rusland
g i n g , tegen de Turken v e c h t , e n , na twee jaren, als Majoor,
en daarenboven met eene Ridderorde , terug komt. N u
heeft Tante niets tegen het huwelijk, en ANGELIKA VAN TRAUN»
SXEIN trouwt met, des fchilders zoon RAPHAEL ! —
„ Maar het müsfelijke leven n u ? " — Ja, dit is bekoor
lijk; bij bekrompene omftandigheden wonen reine liefde,
vriendfchap en edele harten in het huis van den ouden fchilder.
Dit deel des Romans is vol waarheid en natuur. Boven al
len bevalt ons de oude, arme, vergenoegde Emeritus R e c 
tor, nu Corrector. Hij zal iederen Lezer bevallen; offchoon
het veelvuldig Grieksch, dat hij in den mond heeft, en dat
men hier dan ook vertaald, o f ook wel niet vertaald, lezea
kan, menige Lezeres weinig ftichten zal.

Grieksch Leesboek voor Eerstbeginnenden, zamengejleld door F.
JACOBS , Hofraad van den Koning van Beijeren; ingerigt ten
dienfte der Hollandfche Jeugd. Ifte Afdeeling. Te Zutphen ,
bij H. C . A . Thieme. 1810. In gr. ivo. 7 8 Bladz.

Latijnsch Leesboek voor Eerstbeginnenden, om de(ji)zelve(ti)
het aanvankelijke leeren der Latijnfche Taal zoo gemakkelijk
als mogelijk te maken. Zamengejleld door c. G. BRÖDER, en
ingerigt ten dienfte der Hollandfche Jeugd. Te Zutphen, hij
H. C . A . Thieme. 1810. In kl. %vo.' 0.12. Bladz.
wederom een paar Leesboeken,ten dienfte der Holland
Al fche
J e u g d , om haar in het Grieksch en Latijn te on
derwijzen, ja zelfs — hoe verpligtend! — om dit laatfte op
zigt zoo gemakkelijk als mogelijk te maken. Waartoe dit ij del
gezwets? Is men dan, ten huidigen d a g e , door de ervaring,
nog niet z o o ver in de kunst van opvoeding gekomen, om
niet te w e t e n , dat z i c h , in het aanleeren van talen, z o o wel
doode als levende, geene bepaalde leerwijze laat vastftellen,
welke voor alle Leerlingen even zeer v o e g t , maar dat alle
Onderwijs voor Eerstbeginnenden, volkomen, naar derzelver
aanleg en vatbaarheden moet worden ingerigt, en dat het al
gemeene , voor zoo ver zulks naderhand op bijzondere ge
vallen toepasfelijk zijn z a l , alleenlijk moet beftaan in eenvou
digheid, kortheid en duidelijkheid?
Het Griekfche L e e s b o e k , alhier aangekondigd, begint mee
de Buigingen der Zelfftandige en Bijvoegelijke Naamwoor
den , vervolgt met die der Voornaamwoorden, en eindigt met

die der Werkwoorden van alle foort. Hetzelve is allezins gelei
de-
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delijk, van het eenvoudige tot het zamengeftelde, van het gemakkelijke tot het ffloeijelijke. De voordellen zijn uit beproefde Schrijvers der Oudheid ontleend, en voeren alzoo tot
de kennis van het zuivere Grieksch. Ook maakt de verwijding der letters in den tekst den Leerling van zelve oplettend
op dat gedeelte van het onderwijs, welk men bedoelt. Doch
met dat alles is er niet weinig gebrekkigs is. Vooreerst, zijn
de Lidwoorden vergeten, en dit gemis is van belang. Ten
c w e e d e , zijn de Volzinnen, in den beginne, te zeer zaïnengefteld, en vol van werkwoorden, wier kracht den Leerling
nog vooronderfteld wordt onbekend te zijn; e n , ten derde,
is het algemeene gebrek , dat onder ieder opftel de lijst
voorkomt der woorden, die in hetzelve voorkomen, waaruit
eene reeks van afzonderlijke woordenboeken ontftaat , die
niet dan met de uiterfte moeite, naderhand, kunnen worden
gebezigd.
Het Latijnfche heeft zijne betrekking tot eene Spraakkunst,
£oor dènzelfden Schrijver voormaals vervaardigd, e n , zoo wij
meenen, ook bij den Uitgever van dit Stuk gedrukt. Doch
ook hierin i s , door de gedurige en afzonderlijke voordragt
van Naamwoorden en Werkwoorden, in derzelver buigingen,
en van andere taaldeelen meer , zoo veel omflagtigs eii
daardoor zoo veel overtolligs, dat het geduld van Onderwijzer en Leerling jammerlijk gepijnigd wordt; en,dan, eindelijk , is ook hetzelfde gebrek in het Woordenboek achter
aan, dat hetzelve niet doorloopt, maar naar de orde der paragrapheh gefield is , waardoor het gebruik zeer beperkt
Wordt. Ook is het Latijn hier en daar barbaarsch: b. v. op

bl. 1 3 6 , Deus nusquam eft inclufus, nusquam exclufus*; Vcnti
borribiliores; bl. 1 4 3 , Quanta eft benignitas Dei, quod tam
multas res ereatas alit;bl. 1 4 5 , <\mm iracundia maxime animuni
movet, tum tibi eft diligentisfime lingua continenda enz. Ook
zijn de Hellingen fomtijds ellendig plat o f ongepast: b . v. bl.

1 2 2 , E puteis vel fluviis aquam haurimus fitula, en bl. 1 5 3 ,
In morte anima et corpus divelluntur enz.
Hoe veel goeds er dan ook in deze Leesboeken moge
z i j n , de Recenfent kan ze niet wel aanprijzen,en acht z i c h ,
bij deze gelegenheid, verpligt, om den Uitgever, die zich
inderdaad, door het drukken van een aantal Onderwijsboek e n , zeer verdienftelijk maakt, ernfh'g te v e r z o e k e n , dat hij
nimmer eenig gefchrift van zoodanigen aard in het licht gev e , zonder mannen van beproefde kunde vooraf te raadplegen , en nimmer a l z o o , zonder de in het oog loopende gebreken te doen verbeteren.
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Verkorte Vaderlandfche Historie in Vragen en Antwoorden , voortgezet tot na den Landvrede van Tilfit, met
inachtneming der aangenomen algemeene Spellings teti diinffa
der Jeugd, in de Scholen en Huisgezinnen. Te Amfierdam,

WAGENAAR'S

bij de Opvolgers van I. Tirion.

In kl. Svo. 200 Bladz.

D

e Titel van dit Vraagboekje wijst van zelf aan, en dat
vrij opregt, in welken opzigte het vermeerderd en veranderd zij j te w e t e n , vermeerderd met het voorgevallene', toe
na den Vrede van Tilfit, en veranderd in fpelling, naar die
van den Hr. SIEGENBEEK. Maar , nu is de vraag: o f deze
vermeerdering en verandering gronds genoeg opleveren voor
eenen nieuwen druk? E n hierop antwoorden wij rondeiijk,
neen.
Z o o veel ten minfte behoorden thans onze Boekfchrijvers en Uitgevers te w e t e n , dat de Vraagboeken,waarin Vragen en Antwoorden aaneengefchakeld v o l g e n , volftrekt
geen ander nut hebben, dan voor h e n , die dezelve van tfuiten leeren. Maar, om aan dit oognverk te voldoen, behoort
alles zeer kort en krachtig, en in zoodanig verband te wórden voorgedragen, dat oorzaak en middel in het oog valle,
dat het gewigtige uitkome, het mingewigtige, als het w a r e ,
met eene enkele penneftreek gemeld, en al het overtollige
volftrekt worde weggelaten. Aan deze vereischten n u , óie
vooral in liet gefchiedkundige vak onontbeerlijk zijn, heeft
h e t , ih deze Verkorte Historie, altijd gemangeld, e n , in net
nu op nieuw geplaatfte Bijvoegfel, is dat gebrek nog ongelijk
grooter, zoodanig, dat m e n , hetzelve lezende, niets anders
beeft, dan eene allerellendlgfte Kronijk, Welke, ih fómmige
jaarlijkfche Tijdwijzers, dikwerf nog veel b e t e r , dan alhier,
gefteld is. De volgende inhoud der 5*7fte, o f laatfte, Afdeeling moge zelve getuigen, waarvan wij de Antwoorden van
3 0 , 4 0 , 6 0 , ja tot K*O regels toe , bij verkorting mededeelen.
I. Vraag. Welke gevolgen had dè Allianrie', in 1805 «foor
Engeland met Rusland en Oostenrijk gefloten?
Antw. Den flag bij Austerlitz, der Franfchen overwinning, en het Vredes - verdrag te Presburg.
3. Vraag. Hoe ging het in dezen tijd met den Oorlog ter
Zee?
Antw. D e Engelfchen floegen de vereenigde Franfche
en Spaanfche V l o o t , en bemagtigden de Kaap
de Goede Hoop.
5. Vraag. Brngt het Jaar 1806 geene nieuwe Staatsveranderingen te w e e g ?

Antw.
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Antw. Ja , het Duitfche Rijk werd ontbonden; het
Rijnverbond ontftond, en Napels en Holland
werden tot Koningrijken, en Berg en Kleef tot
een Groothertogdom, vervormd.
4. Vraag. Hoe werd de Koninklijke Regering in ons Vaderland ingevoerd?
5.
Welke waren de voorname bepaling(en) der
genoemde Conftitutionele Wetten?
<j. — — Kwam de Koning niet haast in eigen perfoon,
hier :e lande, bezit nemen van zijnen troon?
f.
Door welke voorname Inftellingen werd vervolgens de Koninklijke troon onderfchraagd ?
Antw. Door de Ridderorde, e n , N . B . door de inrigting der Departementen.
g. Vraag. Genoot de Koning de noodige rust van buiten,
om zich geheel en onafgebroken te wijden aan
de binnenlandfche belangen?
9.
Hoe liep de daaruit ontftane Veldtogt af?
ïo.
Had de Vrede van Tilfit ook eenig bijzonder
gevolg voor Holland?
li. — , — Bleef de zetel der Koninklijke Regering in
den Haag?
12.
Welk zeer fmartelijk verlies had het Koninklijk
Huis in het jaar 1807 geleden?
13.
• Welke blijde gebeurtenis vergoedde welhaast
deze huisfelijke ramp?
14.
Troffen het Koningrijk geene drukkende Volksrampen , gedurende de eerfte jaren dezer R e gering?
Antw. J a , de ramp van Leyden op 12 Januarij i 8 o ~ ,
de Zeeuwfche Overftroomingen op 14. en 15 Ja*
nuarij 1808, de Watersnood der Rivieren op
1 2 , 1 3 , 1 4 , 15 en 28 Januarij 1809, en —mogen wij er bijvoegen, —
de geduchte Volks-ramp vaa elleadige Kronijk-fcbrijvers.

die allen fmaak verbasteren.
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LETTER-OEFENINGEN.
Het hoog bewind der Godheid over het geheele Menscndom,
zoo wel als over eiken ondeeligen, in het naauwfte.ver
band met de volkomenfte vrijheid des menfche gebragt, en
naar bepaalde regels uit den Bijbel en de Gefchiedenis der
Wereld verklaard. Door w. A . V A N V L O T E N . . llden
D. ifte en zde St. Te Amfierdam, bij W.Brave. i 8 l o .
In gr. Bvo. XXIV, 51& Bl.

I

n het tweeden Deels eerfte Stuk van dit voortreffelijk
Werk, van welks hoofdbedoeling wij onlangs verllag
gedaan hebben, (*) zet de diepdenkende V A N V L O T E N de
korte ontvouwing der gewijde Gefchiedenis , naar het
voorgeftelde ontwerp, voort van Koning Saul tot de ge
boorte van Jezus.- Met diens Gefchiedenis wordt hel:
tweede Stuk aangevangen, en met een kort overzigt vaa
die der eerfte eeuw beiloten.
Bij dezen overgang tot een geheel nieuw tijdvak ea
gansch nieuwe orde van zaken, heeft men het noodig ge
vonden , eenige inlichtende, • zoo wel als waarfchuwende
en verdedigende aanmerkingen, tot nuttiger gebruik voor
al van dit gedeelte des Werks, bij wijze van Voorberigt,
vóóraf te zenden. Dit Voorberigt, aan de Uitgeeffters
door die zelfde hand toegefchikt, van welke men, ook in
het eerften Deels eerfte Stuk,eene Lofrede op den Eerw.
V A N V L O T E N , met bijgevoegd beredeneerd verllag van
'smans uitgegevene Schriften, aantreft, bevat de verdedi
ging van den Schrijver 'tegen eenige aanmerkingen, te vin
den in de Boekzaal der Geleerde Wereld, voor Jan. en
Febr. 1 8 1 0 . en tevens eene nadere aanwijzing , hoe dit
Boek te gebruiken.
De verdediger van hetzelve bekent, dat daarin eene ge
heele reeks van nieuwe denkbeelden en inzigten is te ber
de
:

(*) Letteroeff. 1810. b l . 181.
JJBTT. l8lO. KO, 12.
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de gebragt, maar verfoeit ten fterkfte de hatelijke en on
regtvaardige aanmerking van den Boekzaal-Schrijver, die
derzelver voordragt aan eene berispelijke nieuwigheidszueht, of aan eene begeerte, om de zonderlinge te zijn,
wil, toegefchreven hebben, terwijl niets meer irrijdig was
met 's mans ware gevoelens en gevestigden afkeer van
alle Neologie. Voorts handhaaft hij de eer van den Schrij
ver tegen eene, ook aldaar ingebragte befchuldiging van
btganen misflag in de opgave van de gefchiedenis der zal
ving van David door Samuel.
Ondertusfchen zien wij, ten aanzien van onderfcheide
ne , aan V A N V L O T E N bijzonder eigene denkbeelden en inzigten, in dit Werk voornamelijk ingeweven, met groot
verlangen het beloofde vierden Deels eerfte Stuk te gemoet,
hetgeen men de uitgave van het derde Deel zal laten
voorafgaan, behelzende een Algemeen wijsgeerig Overzigt
van het geheele W e r k : waarin wij dan' opheldering ver
wachten van 'smans bijzondere begrippen omtrent de van
zelfheid ten goede; het tweederlei beginfel in den mensch,
of de oorfpronkelijke verdorvenheid en het vernieuwd begin
fel , aan allen, federt Adams val, medegedeeld; het ver
ftand des vleefches, en het gedicht fel des harte, boos van
der jeugd af aan, in onderfcheiding van die oorfpronkelijke
verdorvenheid; de volheid des tijds; Jezus, befchouwd
als Zoon van God, Zoon des menfche, en als de Logos,
het licht en het leven aller menfehen; de wedergeboorte,
zoo als die den zondigen mensch doet overgaan tot het
lidmaatfehap van het Koningrijk der hemelen.
Veel liever,dan een zonder het overige onverftaanbarejn
brok, uit dit tweede Deel, mede te deelen, of berigt te
geven van den geheelen vrij wat omvattenden inhoud,
willen wij hier nog deze regels laten volgen, die de Voor
berigt - Schrijver, beter, dan wij, met den geest van dit
Werk bekend, zegt te moeten in acht genomen worden,
om hetzelve wel te gebruiken.
i. Men befchouwe het plan van God, ter zedelijke op
voeding en volmaking van het menschdom, als een ge
heel, in het Paradijs aangevangen, door alle de wente
lende ecuwen heen niet afgebroken, door de komst van
Jezus Christus niet wezenlijk veranderd, maar geftadig
voortgezet, nader ontwikkeld en uitgebreid, tot dezen
dag toe gehandhaafd , en met het eiude der eeuwen'te
volrooiien.
a. Men houde altijd het te voren opgegeven doel van
den
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den Schrijver onder de aandacht , om namelijk uit gefehiedkundige daadzaken de overeenlremniing van der menfchen vrijheid en afhankelijkheid van God aan te wijzen : hetgeen de Schrijver, ook bij alle zulke uitweidingen , die er meest van ichijnen af te wijken, nimmer uit
het oog verloren heeft.
3. Men plaatfe zich vooral, bij den aanvang der nieuwe
bedeeling, bij de komst van Jezus Christus, in het {landpunt, van hetwelk onze Schrijver uitging, en waarvan hij
de omtrekken,.111 den aanvang van dit tegenwoordig Stuk,
zoo juist, en met zoo veel fcherpheid van oordeel, bepaald heeft.
4. Men make zich eenigzins gemeenzaam met de boven
opgenoemde , en andere den Schrijver eigene denkbeelden : waartoe wij evenwel eerst het vierden Deels eerfte
Stuk zullen moeten afwachten.
5. Men leze alles, in onderling verband, met gezet na*
denken, onbevooroordeeld, en met eene reine en vurige
zucht voor waarheid en echt praktisch, zaligend Chris*
tendom.
Wij voegen e r , met opzigt tot den derden regel, dit
nog bij, dat het bedoelde {landpunt beftaat in de vooriïelling van Jezus Christus, als heilaanbrenger niet flechts
voor eenige weinige menfchen, of voor een enkel volk,
gelijk de vorige Gefchiedenis den gang der Godheid bepaalde , maar als Hervormer en Herfteller van alle volken
der wereld, van het geheele menschdom; waartoe, van
's werelds begin af, door alle daarop gevolgde eeuwen,
de heerlijkfte voorbereidfelen gemaakt, en door Hem eerst
in het ware licht gefield en nader tot derzelver Gode
waardig doel gebragt zijn, dat eenmaal ten volle zal bereikt worden, wanneer het door Hem opgerigt Godsrijk ,
dat allengskens onmerkbaar toeneemt, zal komen tot dien
rijpen ftaat van voorbereiding, die het tijdflip zal zijn vart
zijne heerlijke verfchijning, om de groote wereldherfteliiug
op deszelfs langzamerhand bewerkte hervorming te doert
volgen.
Wij houden ons oordeel over dit en andere aangenomene
denkbeelden, waarop V A N V L O T E N heeft voortgebouwd ,
terug, tot dat wij zullen in ftaat gefield zijn, ora bet
geheele Werk te overzien.

LI a

Chris*
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Christelijk Magazijn, enz. IVden Deels ij?e Stuk.
Hoorn, bij]. Breebaart. In gr. 8vo. 1 1 2 Bi.
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it Stuk behelst weinig meer, dan het vervolg en flot
van een reeds te voren, in het derde en vierde Stuk
des vorigen Deels, behandeld onderwerp; zijnde eene op
heldering van de redenering van Paulus , Rom. V I I I :
1 9 — 2 5 . of wel aanwijzing van den troost der menschheid,
en van de hope der Christenen, onder de ellenden dezes le
vens, naar aanleiding van deze te voren uitgelegde plaats.
De verwachting van een toekomend leven was nu reeds
door den ongenoemden Schrijver, deels uit de rede, deels
uit de H. Schrift, bewezen, en aangetoond, welk een
vaste grond van troost en bemoediging daarin ligge voor
eenen Christen, onder alle bezwaren en ellenden des tegenwoordigen levens. Daarop volgt nu een zeer omflagtig en afmattend betoog, dat wij dezen troost alleen in den
Godsdienst, en bijzonder in het geloof aan de waarheden
van het Christendom, kunnen verkrijgen en op den duur
genieten, bl. 1—76. Had de Schrijver het niet uitdruk
kelijk gezegd, dat ook deze Afdeeling, waarin tegen Atheisten, Deisten, Kantianen enz. wordt geftreden, nog
behoort tot de opheldering der redenering van Paulus, in
den boven genoemden tekst, dan zou niemand, dezelve
lezende, bepaaldelijk aan deze plaats gedacht hebben.
Er volgt dan een Aanhangfel tot de voorgaande Ver
handeling , behelzende nog eenige aanmerkingen over eene
en andere nieuwe uitlegging van deze moeijelijke plaats.
De eerfte is van c. G . F I N D E I S E N , die door het zuchtend
fcbepfel bepaaldelijk de ongeloovige Joden , en door de
openbaring der kinderen Gods dien tijd verftaat, waarop de
Joden van de overheerfching der Romeinen , en van het
drukkend juk der Mozaifche wet hoopten verlost te worden.
De tweede is van j . c. D O E D E R L E I N , die door het fchepfel ook de Joden acht bedoeld te zijn, van welken vs. 1 9
meer algemeen zal melding gemaakt zijn, terwijl dan vs.
20 alleen de godvruchtige Israëliten van vorige eeuwen,
Vs. 22 alle in den tijd van Paulus levende Israëliten, en
vs. 23 tot het Christendom toegebragte Joden bedoeld
zijn. Beide uitleggingen worden, met goede gronden,
tegengesproken , en ook nog eene derde den Schrijver
medegedeelde verklaring verworpen, volgens welke, te
de-
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dezer plaatfe, de aangename hoop wordt befchreven, dat
de Christenheid eens zal zegepralen over het Joden- en
Heidendom.
Nog 14 bladzijden worden gevuld met ftichtelijke, doch
niets buitengemeens bevattende Befpiegelingen bij de be
grafenis van mijne Vriendin.

Proeve van eens Christens Reize naar de Eeuwigheid, of
Levensbefchrijving van eenen Christen, van zijne geboorte
af, tot aan zijnen dood toe, door c. M E E U S E , Predikant
op den Hoek in den Lande van Axel. Uitgegeven met eene
Voorrede , en een Bijvoegfel van Aanmerkingen , door
J . R E N I E R , Predikant bij de Nederd. Herv. Gemeente
en Re&or der Latijnfche School te Vefe. Te Dordrecht,
bij A. Blusfé en Zoon. 1810. In kl. 8vo. 340 Bl., be
halve de Voorrede.

N

a het allezins voortreffelijk Werkje van den geleerden
P A T R I K , onder den titel eener Gefchiedenis van den
Reiziger naar het Hemelfche Jeruzalem, reeds omtrent het
midden der vorige Eeuwe in het Hollandsen vertaald, her
drukt, ja ook bij verkorting uitgegeven; na den lateren
arbeid van G . G E S Z N E R , De Christen in de Boerenwoning
ten opfchrift dragende, en van ons volmondig geprezen ,
in den jare 1 8 0 8 ; na de bekroonde Prijsverhandeling van
den Hr. S W A A N , omtrent dien tijd door de Maatfchappij
tot Nut van het Algemeen in het licht gezonden, om bij
den volke het vermaarde Stukje van B U N J A N door een be
ter te doen vervangen , naar de behoeften van den huidigen tijd berekend: kon het bijkans overbodig en eenigzins
vermetel geacht worden, dat de Eerw. M E E U S E de pen
onvattede tot een en hetzelfde oogmerk. Maar wij moe
ten onzen Schrijver het regt doen van-te onderftellen, dat
hij met beide eerstgenoemde Werkjes, even zeer als zijn
Vriend en Ambtgenoot R E N I E R , onbekend is; althans van
een of ander vinden wij nergens bij hen eenige melding:
en zvdks gelooven wij te liever, daar deze getuigt, aan
den Man, wiens opftel hij met een Bijvoegfel van Aanmer
kingen goedvond te verrijken, het laatstgedachte Stukje
van S W A A N toegezonden te hebben, wanneer die alreeds
zijne taak had afgewerkt. Ook was er geene reden, waar
om deze Proeve, om iets in ftede van den ouderwetfehen
B U N J A N te leveren, zou achterblijven uit hoofde der PrijsL 13
ver*
1
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verhandelinge, daar zij van dezelve, fchoon, onzes oordeels , niet te haren voordeele, in vele verfchilt, en ook
op geheel andere_ leest gefchoeid i s , dan een der bovengenoemde Gefchriften. Nu , daar elk Christen gaarne,
behalve den Bijbel, een Handboekje te zijner ftichting en
raar zijnen Godsdienftigen denktrant leest, zal ongetwijfeld de moeite en vlijt van de Heeren M E E U S E en R E N I E R ,
tot heil en zaliging van het talrijkst Hervormd Kerkgenoötfehap hier te lande beileed, bij velen dank verdienen,
c n , onder den druk der tijden, zoo wij hopen, geenszins
nutteloos bevonden worden. Terugziende op den voormaligen ftuggen geest van Regtzinnigheid omtrent het aloude Leerfteïfel, verblijdt het ons zelfs te ontwaren, dat
eene ruimere denkwijze in dit Volksboekje heerscht, en
hetzelve door de Eerw. Clasfis van Walcheren Kerkelijk
Is goedgekeurd. Trouwens dit laat zich gemakkelijk verwachten en oplosfen , wanneer wij zeggen , dat deze
Proeve, naar het uitvoerige, meer kostbare en zeer geachte Werk, de Beoefeningsleer
van den Eerw. K I S T . , in
een kort bellek te zamengetrokken, en in eens Christens
Reize naar de Eeuwigheid
ingekleed, hetzelve dus voornamelijk tot fchering en inflag heeft. Jammer maar, dat
alzoo vele gegronde aanmerkingen, door ons en anderen
omtrent gezegde Werk voorgedragen ('*), evenzeer, althans niet minder, gelden tegen dit Uittrekfel, flechts onder
eene andere gedaante en titel in het licht gegeven. Wat
wij zelfs door den beugel hadden mogen zien in een Boek,
gefchreven voor meer Ervarenen, mishaagt ons ruim zoo
v e e l , wanneer wij het in een Volks gefchrift,
opgefTeld
voor weinig en minder belezen Christenen , aantreffen.
Gelijk Ouders jegens hunne Kinderen den meesten eerbied
hebben . in acht te nemen, zoo moesten, naar ons oordeel, Leeraars van den Godsdienst, fchrijvende of fprekende tot de onkundiger fchare , vooral omzigtig zijn
in het vermijden van bewoordingen en zegswijzen, die,
welk een gezag zij hebben mogen in eenig Kerkelijk ftelfel,
bij ervarenis nogtans gebleken zjjn, dweeperij of myflieken
denktrant te begunftigen. Zelfs vinden wij geenen fmaak
daarin, dat Christianus fteeds zichzelven, in dit Boekje,
200

C*) Men zie de Recenfien der Beoefeningsleere van den
Eerw. KIST, in de laderl. Letteroef. en Bibliotheek van Thcol.
Lett, voor 1805, i8c6. enz. bij de uitgave des Werks, in
II Deelen of 4 Stukken beftaande.
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ZOO zeer Onledig houde met eene gansch. onbepaalde belij
denis van zijne zware zondenfchuld, verderf en onwaarde;
met betuigingen van zijne vurige liefde en vertrouwen op
God en op Jezus verdienften; met andere heilige befpiegelingen en werkzaamheden; ja ook herhaalde voornemens
opvatte, en zijne bekeering ter Deugd en Heiligmaking
voortzette, onder geleide en krachtige medehulp van Gods
Geest: zonder dat wij eenige bijzondere melding vinden
van zijne werken der liefde jegens den Naasten; of wel dat
hij zich te dezen, en ten aanzien van andere deugden,
aan des Heeren volmaakt en Goddelijk Voorbeeld fpiegelde. Niet dat wij hierom eenigzins als voorftanders der
Leere van eigene Geregtigheid wenfchen aangezien te wor
den, of anders, dan met Paulus, begeeren zouden te
roemen dan in het kruis van Christus: maar wij keuren, in
navolging van den fchranderen P A T R I K . , alleenlijk dat ge~
loove af, welk door dezen niet ongepast als nieuwerwetsch
en hofelijk betiteld en omfchreven wordt (*). — Maar
wij hebben genoeg doen gevoelen, waarom wij aan deze
Proeve hare waarde geenszins ontzeggen, en dezelve nog
tans beneden elk der vroegere Werkjes, aan het hoofd
dezer Recenfie aangehaald , vermeenen te moeten rang
schikken.
(*) Zie de Reize boven aangehaald, D . I. H. 16, bl. 170.
van den aden Druk.

Schoonheden des Christendoms, of zedelijke en dichterlijke
voortreffelijkheden van denChristelijken Godsdienst. Naar
het Fransch van r . A . C H A T E A U B R I A N T . Geheel omge
werkt , bekort, en voor Nederlandfche Lezers ingerigt.
Me Deel.
Met Platen. Te Haarlem, bij F. Bohn.
In gr. Svo. 232 Bl.
„ / ^ o d verbiedt ons de bloemrijke wegen niet, wan3, v X neer die tot Hem leiden; het is niet altijd langs
„ de ruwe en Verhevene paden van het gebergte, dat
het verdoolde fchaap wordt teruggebragt," zoo drukt
zich de Schrijver u i t , en hij betreedt eenen min gewo
nen weg ter verdédiging van het Christendom; dit oor
deelt hij noodig. Gelijk men ieder belang van het hart onwaardiglijk tegen den Godsdienst heeft aangevoerd, wil
L1 4
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liij die zelfde belangen ten behoeve van denzelven oproe
pen. Wie leest toch heden Godgeleerde werken? Eeni
ge vrome lieden, die geene verdere overtuiging behoe
ven; ook is de ftoffe voor andere verdedigingsfchriften
genoegzaam uitgeput, en zouden dezelve misfehien thans
ook nutteloos zijn. Men moet alzoo niet betoogen, dat
het Christendom voortreffelijk i s , vermits het van God komt,
maar dat deszelfs voortreffelijkheid zelve bewijst, dat het
van God oorfpronkelijk is. Men moet de misleide wereld
•— welke in den waan gebragt i s , dat het Christendom
een Godsdienst is , uit den fchoot der barbaarschheid
gefproten, een vijand van kunften, wetenfehappen, zui
vere rede, en echte fchoonheid; een Godsdienst , die
niet dan bloed heeft doen plengen, de menfehen in kete
nen floeg , en alleen het geluk en de verlichting des
menschdoms heeft doen verachteren, — met den Gods
dienst weder verzoenen. Ziet daar eenige trekken uit de
Inleiding dezes werks, waaruit men over deszelfs ftrekking
en doel genoegzaam kan oordeelen. Wat de uitvoering
betreft, ziet hier het plan: het werk is- in vier Hoofddeelen gefplitst; het eerfte betoogt Gods beftaan , de onfterfelijkheid der ziele, door de wonderen der Natuur en de
taal van het hart, beide zlgtbaar en hoorbaar aan alle
menfehen ; het tweede geeft duidelijke , gemakkelijk te
verftane bewijzen voor de waarheid , de fchoonheid en
het ziclbckorende der Heilige Boeken, uit derzelver gefchiedkundigen, leerftelligen en zedelijken inhoud ; in het
derde, of dichterlijke deel, worden fchoonheden der ver
beelding , in den Bijbel te vinden, en door hedendaagf'che Schrijvers daaruit geput, met die der Ouden vergele
ken. (Dit alles bevat het eerfte kleine Boekdeel, dat ons
hier geleverd wordt.) Het vierde zal gefchiedkundige be
wijzen voor het nut, door het Christendom, zelfs voor
dit leven, te weeg gebragt, opleveren. Dit plan moet
algemeenen bijval vinden, en wordt over het geheel mees
terlijk uitgevoerd; terwijl geheel de toon zoo roerend,
treffend, overtuigend i s , dat wij geen oogenblik twijfelen,
of ook bij het enkel doorbladeren wordt bijna ieder uitge
lokt , cn leest en herleest deze bladen telkens met een
vernieuwd'genoegen, en aizoo houden wij het onnoodig,
dezelve ter verdere aanprijzing met onze Lezers te door
l o p e n ; . alhoewel wij dit werk, zoo zeer als eenig ander,
in "vele handen wenfchen.
, liet werk maakt daarom opzien, en is daarom vooral
s
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belangrijk, omdat het van een Roomschgezinden i s ; " zoo
hoorden wij onlangs oordeelen in een gezelfchap van an
ders niet onbevoegde regters. Wij echter ontkennen dit;
en hoezeer het er indedaad iets toe bijdrage, het zou bij
uitnemendheid belangrijk zijn, al ware de Schrijver Proteftant. Zoo als het thans ook voor ons ligt, is dit nage
noeg het geval. De Heer N . O . V A N K A M P E N heeft C H A T E A U B R I A N T ' S Genie dit Christianisme niet flechts vertaald ,
maar geheel omgewerkt voor het Hollandsch, en bijzon
der ook voor het Proteftantsch Publiek; hij gaf dat werk
niet alleen eenen meer gepasten titel, en voegde er vele
fchoone aanmerkingen en ophelderingen bij, het geheel
daarenboven zeer aanmerkelijk bekortende, maar heeft ook
de fchikking, en hier en daar den inhoud zeiven veran
derd ; wij vinden hier geheel niets Van de bijzondere leerftukken der Roomfche Kerk, en Christendom en Catholicismus wordt ook niet ondereengemengd, hetgeen ons
den anders waarlijk uitmuntenden Schrijver nog hooger
zou doen achten , indien wij niet wisten dat le Genie dit
Christianisme daar vol van w a s , en wij alzoo deze groo
te fchoonheid en bruikbaarheid van dit boek alleen aan den
Heer V A N K A M P E N moeten danken.
Tot eene proeve nemen wij iets uit de Vergelijking van
den Bijbel met H O M E R U S , ten opzigte der Voordragt, en
wel het flot der befchouwing van de Gefchiedenis van J O Z E F .
,, Zie daar die beroemde Gefchiedenis ; men vindt
haar niet in het werk van eenigen Sophist, want niets , dat
met het hart en tranen gefchreven i s , behoort aan Sophisten; neen, men vindt haar in dat Boek, 't welk ten
grondflag ftrekt aan den Godsdienst, zoo veracht bij die
flerke geesten, en welke dubbeld regt zou hebben„hun
gelijk voor gelijk te vergelden, zoo de liefde zijn wezen
niet uitmaakte. Zien wij nu, hoe verre de herkenning
van J O Z E F en zijne Broederen het wint boven die van
U L Y S S E S en T E L E M A C H U S .
, , H O M E R U S heeft, naar

ons oordeel, een'grooten misflag begaan, door in zijn tafereel van het wonderbare ge
bruik te maken. In tooneelen , waar de hartstogten in
beweging zijn, en alle wonderen uit de ziel moeten voort
komen, verkoelt de tusfehenkomst van een hooger We
zen de handeling, geeft aan gevoelens van het hart eea
fabelachtig voorkomen , en doet ons bij den Dichter eene
onwaarheid vinden, terwijl wij hoopten dat hij ons de
echte taal der Natuur zou doen.hooren. Wanneer U L Y S L
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S E S zich in zijne gehavende kleeding aan eenig natuurlij!:
kenmerk deed onderfcheiden, zou hij ons veel meer treffen. H O M E R U S zelfheeft dit op andere plaatfen gevoeld,
waar Ithaca s Koning zich aan zijne voedfter E U R Y C L E A .
te kennen geeft door een oud lidteeken, en aan zijnen
Vader L A C R T E S door de kleine omftandigheid der dertien
perehoomen , welke hem de goede Grijsaard in zijne
kindsheid gefchonken had. Men ziet zoo gaarne , dat het
hart van den Stedeverdelger eveneens gevormd i s , als dat
van andere menfehen, en dat deszelfs grondtrek natuurlijke liefde bevat.
„ De herkenning wordt in het boek Genefjs veel natuurlijker befchreven. Door eene regt broederlijke list,
door de onfchuldigfte wraakoefening, wordt een beker in
den zak eens jongen onfchuldigen Broeders gelegd ; de
misdadige Broeders worden wanhopig , terwijl zij aan
's Vaders hartzeer denken, en het beeld van J A K O B ' S
droefheid, hetwelk J O Z E F ' S hart geheel verbrijzelt, dwingt
hem tegen dank de ontdekking eerder te doen,dan hij befloten had. Wat het treffende gezegde aangaat: Ik ben joZ E F ; men weet, dat het den Heere D E V O L T A I R E zelf
tranen van bewondering afperfte. Het JT«T*I$ rtos sifd, ik
ben uw Fader, van H O M E U U S , is verre beneden het:
ik hen J O Z E F . U L Y S S E S vindt in T E L E M A C H Ü S een' gehoorzamen Zoon weder , die hem altijd was getrou\v gebleven ; jozt'.F fpreekt tot Broeders, clie hem verkocht
hebben; hij zegt hun niet: ik ben uw Broeder; hij zegt alleen : ik ben J O Z E F : en daarin ligt alles voor hen opgefloten. Zij zijn ontroerd, gelijk T E L E M A C H Ü S ; maar het
is niet meer de luister van P H A R A O ' S Staatsdienaar, die
hen doet helderen; het is, eene herinnering in den grond
van hun geweten.
„ U L Y S S E S doet eene lange aanfpraak aan T E L E M A C H Ü S , om hem te overtuigen, dat hij zijn Vader i s ; J O Z E F heeft zoo vele woorden niet noodig'. Hij roept hen
om te naderen; want fchoon hij zijne ftemme al weenende
zoo luid verheven had, dat P H A R A O ' S geheele Huis het
hoorde, toen hij zich als J O Z E F te kennen gaf, thans
moeten zijne Broeders hem alleen verftaan, nu hij hun het
blijk der waarheid geeft, met te zeggen : „ Ik ben J O Z E F ,
u w Broeder, dien gij naar Egypte verkocht hebt." Zie
daar den hoogften trap van klëschheid, van edelmoedigheid , zonder de minfte gemaaktheid!
„ Vergeten wij ook niet, met hoe veel goedheid J O Z R F
zij-
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zijne' Broec.ïï*n vertroost; hoe hij zelf hun verontfchuldigingen aan. de hand geeft, door te zeggen, dat zij, wel
verre van zijn ongeluk bevorderd te hebben, integendeel
de oorzaken zijner grootheid zijn. De Heilige Schrift mangelt nooit, de Voorzienigheid in het verfchiet harer Taferèelen te plaatfen. Dit groote Raadsbelluit der Godheid»
hetwelk alle menfchelijke belangen beftuurt, zelfs d a n ,
wanneer zij het meest aan menfchelijke driften en aan
toeval onderhevig fchijnen, wekt in 's menfchen geest de
hoogde bewondering. Men ziet, bij een welgefteld h a r t ,
gaarne die hand boven de wolken, welke onophoudelijk
op het menschdom werkt; men moet immers gaarne gelooven, dat men in het Plan der eeuwige wijsheid ook eert
gedeelte beflaat, en dat het oogenblik van ons leven een
doel voor de eeuwigheid heeft!
„ Alles is groot met God, alles is klein zonder Hem;
dit ftrekt zich ook uit tot de gevoelens. Onderftel, dat
alles in de Gefchiedenis van J O Z E F gebeurt, zoo als M O Z E S ons verhaalt; ftel,dat de Zoon van J A K O B even goed,
even gevoelig is als hij zich hier vertoont, maar dat hij
een Wijsgeer zij, en d u s , in plaats van re zeggen: Ik ben
hier door den wil des Heeren, zich dus uïtlate: Het geluk
heeft mij gediend, — aanftonds krimpen de voorwerpen
ineen, de geheele werkkring wordt naauwer; — het teedere verdwijnt, de tranen droogen op.
„ Eindelijk omhelst J O Z E F zijne Broeders, gelijk T E L E M A C H U S ; maar hij begint met B E N J A M I N .
Een hedendaagsch Schrijver zou hem zeker hij voorkeur, den misdadigfien Broeder om den hals hebben doen vallen, opdat
zijn Held eene ware Treurfpelrol zou vervullen. De Bijbel kende het menfchelijke hart beter; hij fchatte dat overdrevene gevoel op den regten prijs , waardoor iemand altijd met gemaaktheid naar groote zaken ftreeft, of fchoone
gezegden wil voortbrengen. Voor 't overige komt ons
ook de vergelijking der mikken van Vader en Zoon bij de
jammerkreeten van een' Arend of Gier, wien zijne jongen
ontroofd zijn, bij H O M S R U S minder gepast voor. En hij
weende aan B E N J A M I N ' S zijns Broeders hals, en B E N J A M I N
weende aan zijnen hals. Zie daar den eenigen ftijl, die hier
te pas komt; grootere verheffing dient flechts om te verzwakken." —
„ Schoonheden van velerlei aard hebben aan H O M E R U S
van Eeuw tot Eeuw de eerfte plaats onder de grootfte
Geniën verzekerd. Het is geene fchande voor zijne nage-
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dachtenis, dat hij in dergelijke tafereelen rï£én overtroffen is door mannen, onder 's Hemels invloed fchrijvende.
Maar overtroffen is hij zonder tegehfpraak., <m wel op
eene wijze, die zijne driftigfte voorftanders zelfs ontwapenen moet."
Terwijl wij het tweede Deel met het grootfte verlangen te gemoet zien, willen wij nog het flot van dit eerfte
onze Lezers aanbieden.
,, Hierdoor hopen wij (ten minfte zoo verre onze kunde ftrekt) den Lezer, eenige der ontelbare fchoonheden
uit onze Heilige Boeken te hebben leeren kennen. Hoe
gelukkig zou het zijn, zoo wij hadden mogen flagen in
hun dien grooten en verhevenen grondflag der Kerke van
J E Z U S C H R I S T U S te doen bewonderen!
„ Zoo de Heilige Schrift , zegt G R E G O R I U S D E G R O O T E , verborgenheden heeft, die den allerverlichtften kunnen bezig houden, zij behelst ook eenvoudige waarheden, gefchikt voor den nederigften, den minst geleerden.
Van buiten heeft zij melk voor kinderen, doch in hare
binnenfte fchuilhoeken bevat zij ook voedfel voor de bewondering der verhevenfte geesten. Zij gelijkt naar eene
Rivier, wier wateren op fommige plaatfen zoo laag
zijn , dat een Lam daardoor zou kunnen waden ; op
anderen zoo diep , dat een Elefant daarin zou kunnen
zwemmen."
Bijdragen tot Theoretifche en Praclifche Geneeskunde, uitgegeven door het Genootfchap, onder de zinfpreuk: A R T I
S A L U T I F E R A E , te Amfterdam. Ifte en Ilde Stuk.
Te
Amfterdam , hij L. van Es. In gr. Bvo. 1 3 6 en
176 Bladz.

A

lle welmeenende pogingen, om, zoo veel omftandigheden en vermogens toelaten , mede te werken
tot uitbreiding van wetenfchap of kunst , verdienen aanmoediging; vooral ook dan, wanneer men de gegrondfte
hoop heeft, dat dezelve, behoorlijk onderfteund en aangevuurd , tot wezenlijk fieraad en luister dier wetenfchap
of kunst ftrekken zullen. Is deze aanmerking algemeen
toepasfelijk, zoo geldt zij vooral de Theoretifche en Practifche Geneeskunde, omtrent welke in Holland, helaas!
fmts lang, meer dan elders, eene onverfchilligheid huisvestte , vvelke op geringfehatting van Vaderlandfche voortbreng-
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brengfelen uitliep, en het middel werd, waardoor derzel
ver uitgave of inftandhouding weldra geftaakt moest wor
den; terwijl alles alleen op h e t , door ons meermalen met
lofvermeid, Geneeskundig Magazijn teruggebragt is, en
tallooze buitenlandfche gefchriften onzen bodem als overftroomen , in onzen boezem gretig opgenomen worden,
en die der onzen jammerlijk miskend blijven.
Gelukkig, echter, dat het naauwelijks glimmende vonk
je tot eene meer héldere vlam is aangeblazen, daar ons uit
de voor ons liggende Bijdragen het oogmerk kenbaar wordt
van een Genootfchap, welks pogingen, om in ons Land
de uitbreiding der Geneeskundige wetenfehap te bevorde
ren , w i j , door eene fpoedige aankondiging, toönen wil
len te begunftigen en aan te moedigen. Wij gaan der
halve , zonder eenige verdere uitweiding , tot de zaak
zelve over.
Het eerfte ftuk, dat ons hier voorkomt, is eeae ge
deeltelijke vertaling van het werk van wijlen den verdienftelijken en bekwamen D O E M L I N G , ten onderwerp heb
bende het onderzoek der vrage: kunnen gebrekkige gefteldheden der vochten ziekten, en de vochten ziek ge
noemd worden ? Belangrijke vraag voorzeker, welker beflisfing zoo moeijelijk, en waarover zoo veel getwist is.
De gevoelens van onderfcheidene bevoegde beflisfers des
wege te-.vernemen, moet den rationalen Arts, die zijne
kunst niet als ambacht uitoefent, (offehoon e r , helaas!
vele • zoodanigen voorkomen) hoogstbelangrijk zijn. D O E M 
L I N G verdient daarom vooral geraadpleegd te worden, eer
men de ontkenning der vraag, die door hem bevestigend
beantwoord wordt, toeftaat; meenende hij te regt, dat
de vochten zich in een bewerktuigd ligchaam niet geheel
pasjief verhouden; dat zij eigene werkingen onderling even
goed voortbrengen, als zij werkingen in de vaste deelen ver
oorzaken; dat zij alzoo een deel van den Organismus uit
maken , en aan dezelve iedere aanfpraak toekomt, welke
men op eenig deel des bewerktuigden ligchaams als zoo
danig kan toekennen, enz. Na dit breedvoerig onder
zocht te hebben, komt hij tot de ziektekunde der voch
ten , uitmakende het tweede gedeelte zijns onderzoeks, en
te vinden in het tweede Stuk des Genootfchaps; zijnde de
flotfom daarvan, dat er ziekten zijn kunnen, welke oorfpronkelijk derzelver grondllag uit verkeerde werkingen der
vochten- ontleenen, of, met andere woorden, dat er ziek
ten zijn , welke noch uit vermeerderde of verminderde
werk-
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werkzaamheid der vaste deelen, noch uit vermeerderde o f
verminderde opwekking, zijn af te leiden. •— Wij twijfel e n geen oogenblik, of dit allerbelangrijkst onderzoek zal
vele voorftanders vinden, en dc Redacteurs dezer Bijdragen verdienen lof voor de vertaling van een werk, dat
voorzeker min bekend is, en zonder deze mededeeiing welligt bij velen in vergetelheid zou gebleven zijn.
De Scheikundige ontleding, van het Bevergeil volgt op het
gemeld onderzoek; zij is eene vertaling van de reeds met
roem overladene Akademifche Verhandeling van den, in
den bloei zijner jaren, aan ouders, magen en wetenfehappen ontrukten Geneesheer B'ONN. Iets te harer aanprijzinge
te zeggen, zoude overtollig zijn; de vertaling is ons zuiver voorgekomen, en wij gelooven, dat men, na de verdere mededeeiing der Scheikundige ontleding , met die
der Natuurlijke Gefchiedenis en der Ontleedkunde van
den Bever, den beminnaren daarvan wezenlijken dienst
zou doen.
De Zenuwkoortfen befchouwd, zoo als zij in Berlijn in
den winter van ï 8 o | heerschten, met aanmerkingen over
de prikkelende , ver/Ierkende en verzwakkende geneeswijze ,
naar 't Hoogduitsch van den Hoogl. H E C K E R , wordt in
"liet eerfte Stuk begonnen en in het tweede geëindigd.
Deze Verhandeling heeft Dr. V A N D E R . B R E G G E N (zoo
wij wel onderrigt zijn, een der Redacteurs dezer Bijdragen) t o t Vertaler. Wij moeten aan dezelve den lof geven,
die e e n e gelijke behandeling over de Zenuwkoortfen door
H U F E L A N D toekwam. De voor ons liggende befchouwing
verdient, o m de belangrijkheid des onderwerps, deszelfs
veelzijdige bewerking, bondig betoog, e n de onpartijdige
gebruikmaking van het ware e n goede onzer voorvaders
e n latere geneeskundige Schrijvers, de billijkfte e n vereexendfte loflpraak. Ook hier vindt Ree. alles met de doorflaande blijken van echte practifche kennis doormengd, e n
het is vooral de lezing en toepasfing dier regelen, waarop
de juiste en weldadige aanwending der prikkelend -verfterkende geneeswijze bij de Zenuwkoorts berust, welke Ree.
niet genoeg kan aanbevelen. Zij bevatten, in zijn oog,
alles , wat immer daaromtrent gezegd is of gezegd kan
worden; en al ware er uit H E C K E R ' s pen nimmer iets
meer gevloeid, dan zou hij reeds daardoor aanfpraak hebben op onze achting., dankbaarheid en lof.
De waarneming van Hydrops Own'/, doorF.H.HARToc,
Med. Dr. te Amfterdam, is allezins der lesing waardig,
sn
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en munt uit door naauwkeurigheid , zoo v, el in de befchriiving der ziekte zelve, als van de opening van het
lijk, na den dood der lijderesfe. De Epiaifis,
in het tweede
Stuk, bl. 124,voorkomende, dient vooral, ter beoordeeling, van des waarnemers gevoelen aangaande den gegeven
naam van hydrops ovarii, en zijne wijze van behandeling,
gelezen te worden; en waarlijk, wij houden onzen bekwamen Schrijver zeer berekend voor zijne taak, en durven hem gerust aanfporen, om, in den loop zijner geneeskundige praktijk , zulke naauwkeurige waarnemers als
BOERHAVÊ ,

VAN SWIETEN ,

MORGAGNE ,

HALLER

en

anderen , wier onfterfelijke gefchriften hij vlijtig fchijnt
te beoefenen , zich fteeds voor oogen te ftellen en te
volgen.
Met genoegen las Ree. wijders de waarnemingen van
den Hoogl. K O P P , te Hanau, over de aanwending van de
Loodfuiker
in de Longtering
, in het eerfte Stuk dezer
Bijdragen,
bl. 1 1 0 , en in het tweede, bl. 7 9 , te vinden. "Zij waren voorzeker eene vertaling waardig. Ongetwijfeld verdient dit geneesmiddel de oplettendfte zorg en
voorzigtigheid. In de handen van een' opleuenden ,
naauwkeurig toezienden Arts is hetzelve voorzeker een
allerheilzaamst geneesmiddel, vooral in de phthifïs
ulcerofa
waarin Ree. het grootfte nut van hetzelve ondervonden heeft. Hij hoopt, dat de Hoogl. K O P P zijne waarnemingen voortzetten , en dezelve , even onpartijdig wegens derzelver günfiigen of ongunfligen uitflag, mededeelen zal.
Nu volgt eene vertaling van de waarnemingen over de
Longontfteking, naar 't Latijn van den Hoogl. j . F R A N K ;
een man , die in de Gefchiedenis der Geneeskunde met
roem bekend i s , en wiens Acta Inftituti Clinici
Ticinenfti
tegen die van Vilner.fls voorzeker nog al eenig contrast opleveren. Ree. gelooft ook, dat de Redacleurs, met oogmerk om dit te doen opmerken, de vertaling dezer waarnemingen gekozen hebben; en waarlijk, uit dit oogpunt
befchouwd, doen zij ons den Geneesheer F R A N K als een
teruggekeerd en meer bezadigd man kennen, dien wij, na
deze mededeeling zijner onderfcheiding en geneeswijze der
Longontfteking , daarin tot onzen voorganger en wegwijzer mogen erkennen en volgen.
Twee waarnemingen van door de operatie herfteide toegroeijingen van den Msweg bij eerstgeboren kinderen, door
den Heel-, Oog-en Breukmeester B U C I I N E K . medegedeeld,
y
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gelijk ook de overzetting van een klein fuikje van H U F E over de waarfchijnlijke oorzaak van de moeijelijke
tandkrijging, en het daarmede verbonden grooter gevaar
bij menfehen dan bij dieren, maken het Hot van dit eer
fte Stuk uit, en zullen beiden met genoegen gelezen wor
den.
In het tweede Stuk komen, behalve de reeds opgegeve
ne vervolgen, nog voor eene vertaling der Verhandelinge
van den beroemden H E C K E R over de Keelontftekingen,
bijzonderlijk over de vliezige of flijmproppige, en den Stikhoest van M I L L A R , door Dr. H O U T M A N te Weesp mede
gedeeld ; eene Verhandeling , waarin wij op nieuw den
man vol praktikale kundigheden zien fpreken, en wiens
beantwoording van de aan zichzelven voorgeftelde vragen ,
waarmede dit gedeelte eindigt, een ieder gretig zal te gemoet zien in het volgend Stuk. De Vertaler verdient on
zen dank, daar Ree. ,bij eene naauwkeurige vergelijking met
het oorfpronkelijke, hem berekend vindt voor zijne taak.
Twee oorfpronkelijke ftukken maken wijders den inhoud
uit, beftaande in eene waarneming van Dr. D O N S E L A A R ,
over de gevolgen van een doorgezwolgen bedwelmend ver
gif, door de Radix Ipecacuanha herfteld. Het Opium
was hier dat vergif. Zeven ftukjes had een roekeloos
jongeling, die zich daardoor van het leven zocht te berooven, zoo gekaauwd als ongekaauwd, doorgeflikt. Ont
zettend , ja fchier ongeloof baar was de hoeveelheid van
hetzelve, bedragende de zwaarte van eene halve once en
twee fcrupek.
Welligt was dit Opium niet van de beste
foort; daarvan vindt Ree. geene melding. Hoe h e t z i j ,
van het grootfte belang is het, te vernemen, dat zulk een
aanmerkelijk vergif in zijne vernielende werking beteugeld is
geworden, en wel door de Ipecacuanha! Opmerkelijk is
voorzeker de gedachte des Geneesheers, die op het denk
beeld kwam , om door het toedienen van dezen wortel het
Opium te doen ontmoeten, door beider vereeniging eene
derde het zweet voortbrengende werking te tloen ontftaan ,
en het Opium als 't ware te dwingen om mede te werken
ter genezing. In de maag zou dus een pulvis davert daargefteld worden. Hoe wanluidend ook zoo iets in den eer
ften opflage moge klinken, zag echter de Heer D O N S E L A A R .
zich in zijn doel niet te leur gefteld. Een ruim, overvloedig
zweet in de drie eerfte dagen, in den vierden neiging tot
afgang en braking , waarop cholera volgde , waren de
gevolgenj waarop, twee dagen daarna, eene gelukkige
LAND,
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feerftelling plaats had.
Waarlijk, indien ergens, het
was hier vooral, dat de Kunst eene volkomene zegepraal
behaalde.
Het tweede oorfpronkelijke ftuk bevat de proeve eener
beknopte letterkundige gefchiedenis van het Stelfel van
B R O W N , door den verdienftelijken Dr. D E L E M O N vervaar
digd. Daar wij hier flechts het begin aantreffen, willen
w i j , het vervolg afwachtende , onze beoordeeling opichorten.
Iets over de Scharlakenkoorts, medegedeeld door Dr.vAW
D E R B R E G G E N , maakt het flot deffes tweeden Stuks uit;
en voorzeker dit iets verdient, al ware 't alleen om de
fingulariteit, de aandacht der Geneeskundigen. In het
zelve wordt niets minder bedoeld, dan de tot hiertoe al
gemeen aangenomene gevoelens over de Scharlakenkoorts
en hare geneeswijze den bodem in te flaan. Men behoeft
niets meer te doen, dan den aan Scharlakenkoorts ziek
Hggenden eene zoo frisch of koud mogelijke lucht te doen
inademen, daar het warm houden en voor togt bewaren
gruwzaam en moorddadig Tvordt geacht. Ons beftek ge
doogt niet, breedvoeriger uit te weiden; alleenlijk betui
gen wij onzen dank aan den Mededeeler, wiens uittrekfel
toereikende i s , om ons eenigermate met den inhoud van
het Werk des Hoogl. R E I C H bekend te maken, en wiens
aanmerkingen wij tevens als de onze aannemen. — E n
zoo zijn wij aan het einde van onze opgave dezer Bij
dragen gekomen. Van eenige aanmerkingen op taal,fpelling en ftijl willen wij ons onthouden; ons verblijdende„
dat wij deze onderneming van het Genootfchap Art»
Salutiferae met ruimte mogen aanmoedigen.

Gefchiedenis van het Verval en den Ondergang des Romeinfchen Rijks, door E D W A R D G I B B O N , uit het En
gelsch vertaald, door N . M E S S C H A K R T . Ifte Deel. Ta
Amfierdam, bij]. Allart. 1810. In gr. üvo. 573 Bl.
„ "Ik heb G I B B O N ' S Gefchiedenis met veel oplettendheid
X en groot genoegen gelezen. Het is indedaad een Werk
van zeer groote verdienfte. Hij bezit die naarftigheid in
net onderzoeken, zonder welke niemand den naam va»
Historiefchrijver verdient.
Zijn verhaal is duidelijk er*
belangwekkend; zijn ftijl is bevallig en krachtig» hoewet
i*ETT.
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in fommige plaatfen, mijns bedunkens, een weinig te veel
bearbeid, in andere te fraai. Maar deze gebreken worden door zijne doorgaans vloeijende taal , en eene bijzonder gelukkige keuze in zijne uitdrukkingen, overvloedig
vergoed. Ik heb hem in vele zijner aanhalingen nagefpoord , (want de ondervinding heeft mij geleerd , de
naauwkeurigheid mijner medefchrijveren te wantrouwen) en
heb bevonden, dat hij geene plaats aanhaalt, dan welke hij met eigene oogen gezien heeft."
Dit is de algemeene Recenfie van een Man, hoogst bevoegd om een Gefchiedkundig Werk te beoordeelen, —
van den alom als groot in dit vak bekenden w. R O B E R T S O N . Wil men eene meer bijzondere en hooger klinkende
van denzelfden Man? Hij fchreef aan G I B B O N zelven:
„ Ik wist genoeg van uwe bekwaamheden en uwe vlijt,
om veel te verwachten ; maar gij hebt mijne verwachtingen verre overtroffen. Ik kan mij geen Historisch Werk
herinneren, waaruit ik ooit zoo veel geleerd heb; en als
ik overweeg , op welk een onvruchtbaar veld gij uwe
bouwftoffen zoeken en verzamelen moest, fta ik waarlijk verbaasd over de zamenhangende en belangrijke gefchiedenis , welke gij vervaardigd hebt. Ik keur den ftijl
in deze Deelen beter , dan dien in het eerfte: er hêerfchen dezelfde fchoonheid, rijkdom en klaarheid van taal
i n , en minder van dat kunftige (of fraaije), waartoe uwe
bewondering van T A C I T U S U fomwijlen verleid had."
H U M E , als Gefchiedfchrijver zeer vermaard, die de uitgave van het eerfte Deel alleen beleefde, verklaarde ,
„ dat, het zij hij de deftigheid van den ftijl, de moeijelijkheid der ftoffe , of de uitgebreide geleerdheid in dit
Werk befchouwde, hetzelve hem, in alle die betrekkingen , even voortreffelijk toefcheen, en dat, indien hij te
voren het genoegen niet gehad had van den Schrijver perfoonlijk te kennen , zulk een Werk van eenen Engelsen*
man in zijne eeuw hem zou verbaasd hebben."
Veroordeelde G I B B O N , Jn een berigt van zijn Leven
en Schriften, de begeerte, om naast R O B E R T S O N en H U M E geplaatst te worden, als al te vermetel, de ftem der
geleerde wereld heeft daaromtrent eene andere uitfpraak
gedaan , en niet geaarzeld hen met elkander het edele
Drlemanfchüp der groote 'Britfche Historlefchrijveren te
noemen.
Vreemd, indedaad, dat een Werk, welks eerfte Deel
G I B B O N reeds in Louwmaand 1 7 7 6 voltooide, na jaren
lang
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lang met het voornemen daartoe zwanger gegaan, en-zich
door het lezen en herlezen eener menigte van oude Schrijveren voorbereid te hebben, tot nog toe geen Nederduitfchen Vertaler aantrof, daar de vertaalpen bij onze Landgenoofen veelal zoo vaardig gereed Haat. Wij herinneren
ons wel gegevene wenken, zoo geene vöïïlagene aankondigingen , van eene voorgenomene Nederduitfche overzetting; dan de uitvoering van dezelve bleef, tot dus verre,
achterwege. Sints lange was dus de overzetting van dit
mee5terfr.uk, voor zulke liefhebbers van wetenfehap en
letteren onder onze Vaderlanders, die hetzelve in de oorfpronkelijke taal niet konden lezen, eene behoefte.
De hoofdreden daarvan meenen wij te moeten zoeken
én vinden in de twee Hoofdftukken van G I B B O N ' S W e r k ,
waarin hij het belangrijk verfchijiifel van de voorfpoedige
uitbreiding des Christendoms aan natuurlijke oorzaken toefchrjjft , welke den bijzonderen invloed der Goddelijke
Voorzienigheid op deze gebeurtenis, naar het oordeel der
meeste Christenen, zouden overtollig maken en alzoo buiten*
fluiten. Dan zulks had geene reden van het niet vertalen
behooren op te leveren; te minder, <Iaar het juist deze
gedeelten zijn , waarbij onze Landgenooten G I B B O N ' S
Werk het meest hij naam kennen , tn het niet aan wederleggingen van die gedeelten ontbroken heeft. Wij herinneren J> bij voorbeeld, alleen de Brieven tot verdediging
van de voortplanting des Christelijken Godsdiensts, door
R . W A T S O N ' • ( * ) , gerigt aan G I B B O N zeiven: een Werkje»
door den Eerw. A . M A C I . A I N B , met alle regt, meesterlijk genoemd ; terwijl hij 's Schrijvers onzijdigheid prijst, daar
hij zich wacht van in uiterften te loopen, en den veiliger*
middelweg bewandelt. (A. M A C L A I N E , Letters to SOAMEV
JENYNS.)
W A T S O N rekent echter G I B B O N niet onder hec
aantal der Ongeloovigen ; en G I B B O N , tegen wien dit
fchrijven was ingerigt, verklaart: „ Dr. W A T S O N ' S wijze
,, van denken draagt den ftempel van vrijheid en wijsbegeer„ t e ; hij drukt zijne gedachten geestig uit, en zij zijnaltoos
„ gematigd door befchaafdheid* Ik zou mij gelukkig ach„ ten ,
(*) De Nederd. vertaling dier Brie/en zag,ten jare 1770,
te Amfierdam, bij den Drukker dezes, IJNTF.MA, het licht,
met eenige Aanteekeningen des Vertalers. Wij durven het
.vrijelijk aanprijzen, als, in dit vak, een meesterftuk. Kr
zij 11 nog Exemplaren van voorhanden.
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„ t e n , hem mijn Vriend te mogen noemen, en ik fcbaam
„ het mij n i e t , hem onder mijne Tegenfchrijvers te tel„ len." (A Vindication of [ome pasfages in the fifteenth and
fixteenth Chapters of the Hiftory of the Roman Empire,
by the Author.)
Ten opzigte van die twee Hoofdftukken vermeldt de
Voorrede des Nederduitfchen Vertalers, „ dat ze de laatfte zullen zijn in het tweede Deel dezer uitgave: en
dewijl mijn gevoelen over dit onderwerp hemelsbreed
van dat des Schrijvers verfchilt, meen ik der waarheid
verfchuldigd te zijn , zijne fchoonfehijnende redeneringen niet zonder mijne aanmerkingen in de wereld te
zenden. Doch naardien de wederlegging in het Weik
zelf eene al te ruime plaats zou innemen, ben ik van
oogmerk, dezelve in een afzonderlijk aanhangfel bij het
tweede Deel te voegen."
Eene Franfche overzetting van L E C L E R C D E SEPTCHêN E S ziet het licht: dan de Eerw. M E S S C H A E K T getuigt,
dat die vertaling hem weinig geholpen heeft, zoo omdat
die Heer den ftijl en den bouw der volzinnen geheel veranderd en omgewerkt heeft, als omdat h'^ goedgevonden
heeft., de meeste moeijelijke woorden of plaatfen, welke
bi'; bij hem wilde nazien, geheel over te flaan. Meer
dïensts had hij genoten van de veel voortreffelijker Hoogduitfche van den Leipziger Hoogleeraar W B N C K . Nogtans verklaart hij, alleen uit het Engelsch vertaald, en
de andere vertalingen niet gelezen te hebben, dan nadat
de zijne gereed was.
De geleerde W S N C K heeft zijne vertaling van vele aanmerkingen doen vergezeld gaan , welker meesten M E S S C H A E R Ï overgenomen, hier en daar, doch zeldzaam, er
iets in veranderd of bijgevoegd heeft. Dit zet dezer vertalinge geen gering voordeel bij.. Het blijkt, op vele
plaatfen dier aanmerkingen, dat G I B B O N , niet alleen in de
meergemelde Hoofdftukken , bedenkingen aanvoert, die
voor de Christenen niet gunftig zijn. Dezelve worden niet
onopgemerkt doorgelaten ; terwijl, wegens vele andere
bijzonderheden , de Leipziger Hoogleraar van G I B B O N
Verfchilt,en op eene zeer befcheidene wijze zijne meening
te verftaan geeft.
De opgave der Hoofdftukken dezes voor ons liggenden
Deels zal, met eene en andere overneming, het' Werïc
best doen kennen. Het I H. handelt over de uitgeftrektheid en krijgsmagt van het Rijk in de Eeuw der A N -
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TONiNussEN. — Het II H. loopt over de vereeniging en
den inwendigen bloei des Romeinfchen Rijks in de Eeuw
der A N T O N I N U S S E N . Daar hier de Godsdienst in aanmer
king komt, vindt de Hoogduitfche Aanteekenaar veel ge
legenheids, om een en ander, door G I B B O N gefteld, te
wederleggen. — Het III H. befchrijft de Staatsregeling
des Romeinfchen Rijks in de Eeuw der A N T O N I N Ü S S E N .
„ Om het ftelfel van het Keizerlijk Staatsbeftuur, zoo als
hetzelve door A U G U S T U S ingerigt, en door die Vorften ge
handhaafd werd , welke hun eigen en des volks belang
wel verftonden, in weinige woorden zamen te vatten,
zou men 't zelve mogen noemen eene onbepaalde Alleenheerfchappij, onder de gedaante van een Gemeenebest
vermomd. De meesters der Romeinfche wereld omringden
hunnen troon met donkerheid , hielden hunne onwederftaanbare magt verborgen, en gaven zichzelven den nederigen naam van verantwoordelijke dienaars van den Senaat,
wiens allerhoogfte raadsbefluiten zij zelve eerst voorfchreven en daarna ter uitvoer bragten." — Wij voegen er het
karakterbeeld van A U G U S T U S bij. „ Het teedere ontzag
van A U G U S T U S voor eene vrije ftaatsgefteldheid, welke hij
zelf had vernietigd, kan alleen door eene opmerkzame be
fchouwing van het karakter diens geftepen Dwingelands
worden verklaard. Een koud hoofd, een ongevoelig hart,
en een lafhartig gemoed deden hem, reeds in zijn negen
tiende jaar, het mom van huichelarij aannemen, hetwelk
hij daarna nimmer heeft afgelegd. Met dezelfde hand, en
waarfchijnlijk met dezelfde gevoelloosheid, onderteekende
hij de vogelvrijverklaring van C I C E R O en de vergiffenis van
CINNA.
Zijne deugden, en zelfs zijne ondeugden, wa
ren het werk van kunst, en naar dat zijn belang het hem
verfcheidenlijk voorfchreef, was hij eerst de vijand, daar
na de vader der Romeinfche wereld. Toen hij het kundi
ge ftelfel der Keizerlijke Regering opmaakte , werd zijne
gematigdheid hem ingegeven door zijne vrees. Hij wenschte
het volk door een fchaduwbeeld van burgerlijke vrijheid,
en de krijgsmagt door den fchijn van een'burgerlijken Re
geringsvorm, te misleiden." — Dergelijke treffende karakterfchetfen ontmoeten wij in dit Hoofdftuk van diens o p 
volgers.
Het IV H. befchrijft de wreedheid, de dwaasheden en
den moord van C O M M O D U S ; voorts de verkiezing van P E R T i N A X , diens ondernemingen om den Staat te hervorMm 3
men,
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men , en zijn ombrengen door de Hofwachten. Met
welk een gloed van onderfcheidene verwen worden de on
deugden en deugden afgemaald ! Men kan het niet dan
met de hoogde deelneming lezen.
Die zelfde deelneming zal ons bijblijven,ja in zeker op
zigt vergrooten, bij het lezen des V H . , ons ontvouwende
de openbare verkooping van het Keizerrijk aan D I D I U S
J U L I A N U S , en voorts een verhaal gevende, hoe C L O D I U S
A L B I N U S ia Brittannie,
P E S C E N N I U S N I G E R in Syrië, en
SEPTiMius S E V E R U S in Pannonie zich tegen de Moorde
naars van P E R T I N A X verklaren. De gezwaaide fakkel der
Burger-oorlogen zien wij woeden, en S E P T I M I U S S E V E R U S
over zijne drie mededingers zegepralen ; terwijl de krijgs
tucht verflapt. Welke lesfen van Staat- en Regeer-kunde
vinden wij hier verfpreid! Nieuwe grondregels van Re
gering komen hier ter bane. „ De tijdgenooten van S E 
V E R U S , " merkt G I B B O N ten flot o p , „ vergaven, onder
het genot van de rust en den roem zijner regering, de
wreedheden, waarmede dezelve begonnen was. De nakomelingfchap, die ^van de verderfelijke gevolgen zijner
grondregelen en zijns voorbeelds de ondervinding had,
befchouwde hem met regt als den voornaamften bewerker
van het verval des Romc'mfchen Rijks."
Men den aanvange des VI H . wordt ten opzigte van S E 
V E R U S aangemerkt: „ De weg tot grootheid, hoe gevaar
lijk en fteil, moge eenen werkzamen geest, door de be
wustheid en het gebruik van deszelfs eigene vermogens,
genoegelijk bezig houden; het bezit eens troons heeft ech
ter aan een eerzuchtig hart nog nimmer eene duurzame
voldoening gefchonken. Deze droevige waarheid werd
door S E V E R U S gevoeld en erkend. Geluk en verdiende
hadden h e m , uit eenen nederigen ftand, tot de eerfte
plaats Onder de menfchen verheven.
Hij was alles ge
weest , gelijk hij zelf zeide, en alles was van geringe waar
dij.
Door de zorgen, verbonden , niet aan het verkrij
gen , maar aan het behouden eener kroon, geftadig ont
rust , door ouderdom cn zwakheden nedergedrukt, on
gevoelig voor roem, en van het regeren verzadigd, had
hii geene uitzigten in het leven meer voor zich. De be
geerte , om de grootheid van zijn geflacht duurzaam te
maken, was de eenige wensch , dien zijne eerzucht en
fcijiie "vaderlijke teederheid hadden overgehouden." —
Kort, maar keurliik , wordt zijne Kchtgenoote , J U L I A
3 0 M N A , cefchetsi. — Voorts vinden wij hier vermeld
de
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de Dwingelandij van C A R A C A L L A ; de aangematigde regering van M A C R I N U S ; de dwaasheden van E L A G A B A L U S ;
waarbij de deugden van A L E X A N D E R S E V E R U S krachtig
affteken.
Ondanks de fierlijkheid der voordragt, heeft het lezen
van vele gruwelen ons vermoeid. Verpoozing mogten wij
vinden'bij A L E X A N D E R S E V E R U S . Wij willen onze L e zers deelgenooten maken van het eenvoudig dagverhaal der
gewone bezigheden diens Mans , 't welk eene bevallige
fchilderij van een volmaakt Keizer vertoont. „ . Het konde ," fchrijft G I B B O N , „ met de noodige verandering voor
het onderfcheid der zeden, zeer wel tot een patroon dienen voor onze hedendaagfche Vorften. A L E X A N D E R ftond
vroeg o p : de eerfte oogenblikken van den dag waren aan
afzonderlijke Godsdienstoefeningen toegewijd , en zijne
huiskapel was vervuld met de beeldtenisfen dier edelen,
welke, door de verbetering of volmaking van het menfchelijk leven, zich den dankbaren eerbied der nakomeïingfchap hadden waardig gemaakt (*). Maar dewijl hi)
het dienen van de menfchen voor den aangenaamften dienst
der Goden hield, werd het grootfte gedeelte zijner morgenuren in zijnen raad doorgebragt, waar hij de openbare
aangelegenheden onderzocht, en bijzondere gefchillen beluste, met een geduld en beleid .boven zijne jaren. Voor
het drooge dezer werkzaamheden vond hij vergoeding in
de bekoringen der wetenfehappen, en er wero>fteeds een
gedeelte van den, tijd afgezonderd tot zijne geliefde oefeningen, de dichtkunst, de gefchiedenis en de wijsbegeerte. De werken van V I R G I L I U S en H O R A T I U S , de Gemeenebesten van P L A T O en van C I C E R O vormden zijnen
fmaak, breidden zijnen geest uit , en boezemden hem de
verhevenfte denkbeelden in van den mensch en van het
ftaatsbeftuur.
Op de oefeningen van den geest volgden
die van het ligchaam; en A L E X A N D K R , die eene voordeelige geftalte met werkzaamheid en fterkte vereenigde, overtref de meeste zijner tijdge-nooten in Gymnastifche kunften.
(*) Wij kunnen niet afzi'n onze Lezers hier te herinneren
aan MOSHEIM'S Nafpeuring , of ALEXANDER SEVERUS den Christelijken Godsdienst beleden, en Eerbewijzen aan CHRISTUS tóegebragt hebbe , voorhanden in' de Noodige Ophelderingen
•der Kerkelijke GefcMedenisfe van J . L . MOSÖIIM , III D.
W. 5—18.
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ften. Door het gebruik van het bad en een eenvoudig"
middagmaal verfriseht, hervatte hij met nieuwen ijver de
werkzaamheden van den d a g , en hij werd, tot het uur
des avondetens, den voornaamften maaltijd bij de Romei
nen, door zijne geheirofchrijvers opgewacht, met welke
hij de menigte brieven en verzoekfchriften, die aan den
beheerfcher van het grootfte gedeelte der wereld natuurlij
kerwijze moesten gezonden worden , las en beantwoord
de. Hij hield eene fobere en eenvoudige tafel, en, wan
neer hij de vrijheid had om zijne eigene neiging alleen te
raadplegen, belfond het gezelfchap in een klein getal uitge
kozene 'vrienden, mannen van geleerdheid en deugd, on*
dtr welke U L P I A N U S altijd genoodigd werd. Hun onder
houd was gemeenzaam en onderwijzend, en w e r d , bij
voorkomende gelegenheden, door het voorlezen van eenig
aangenaam opftel verpoosd, hetwelk de plaats vervulde
van de danfers, de tooneelfpelers, en zelfs van de zwaardfchermers, die zoo dikwerf bij de maaltijden der rijke en
weelderige Romeinen genoodigd werden. — A L E X A N D E R ' S
kleeding was eenvoudig en zedig, zijn voorkomen min
zaam en beleefd: op zekere bepaalde uren ftond zijn pa
leis voor alle zijne onderdanen open; doch daar hoorde
men de ftem van eenen uitroeper, die dezelfde heilzame
Waarfchuwing als jin de Eleufinifche verborgenheden bekend
maakte: dat niemand binnen deze geheiligde muren trede,
ten zij hij zichzelven heemst is van een zuiver en onfchuldig
gemoed!'' —Eene breede opgave van den algemeenen toe
ftand der Romeinfche Geldmiddelen befluitdit Hoofdftuk,
zoo vol heilzame regeringslesfen.
Het VJI H . , het laatfte dezes Deels, loopt over de
verheffing en dwingelandij van M A X I M I N U S ; befchrijft den
opftand in Afrika en Italië, door den Senaat geffijfd; Bur
ger-oorlogen en oproeren; den geweldigen dood van M A 
X I M I N U S en zijnen Zoon , van M A X I M U S en B A L B I N U S ,
van de drie G O R D I A N U S S E N , en befluit met de onwettige
regering en eeuwfpelen van P H I L I P P U S .
De veelvuldigheid van het fraaije heeft, om het Werk,
uit vele oogpunten bezien, onzen Lezeren bekend te ma
ken , onze aanhalingen vermenigvuldigd, en met moeite
weerhouden wij onze pen van meer daartoe door ons be
klemde plaatfen af te fchrijven. Het flot, waarin G I B B O N
alles opfomt , mogen wij onzen Lezeren niet onthouden.
„ Tien eeuwen waren er reeds verloopen, federt dat R O M U L U S zich, met eenen kleinen hoop herders en ballin
gen
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gen, op de heuvelen nabij den Tiber verfchanst had. Ge
durende de vier eerfte hadden de Romeinen in de arbeid
zame fchool der armoede de deugden der krijgs- en regeer
kunde verkregen; door de wakkere beoefening dezer deug
den hadden zij, in den loop der drie volgende eeuwen ,
een volftrekt gebied over menige landen van Europa
Azie en Afrika bekomen; de. laatfte driehonderd jaren wa
ren in fchijnbaren voorfpoed en inwendig verval voorbijge
gaan. De natie van foldaten, overheidsperfonen en wet
gevers , die de yijf-en-dertig ftammen van het Romeinfche
volk uitmaakten, was in den grooten hoop des menfchelijken geflachts verfmolten, en vermengd met millioenen flaaffche gewestbewoneren, welke den naam der Romeinenvzxkregen hadden, zonder derzelver geest en moed aan te ne
men. Een gehuurd leger, uit de onderdanen en de bar
baren van de grenzen geligt, bevatte de eenige klasfe van
raenfchen , welke hunne onafhankelijkheid behielden en
misbruikten. Door derzelver onbeftuurde keuze werd een
Syriër, een Gotk, of een Arabier op Rome's troon verhe
ven, en met het willekeurige gebied over de gewonnen
beerfchappijen en over het Vaderland der S C I P I O ' S be
kleed. — De grenzen des Romeinfchen Rijks fcrekten zich
nog van den Wester Oceaan tot de Tigris, en van het Atiantifche gebergte tot den Rijn en den Donau uit. In de
kortzigtige oogen van het gemeen fcheen P H I L I P P U S een
niet min vermogend monarch te zijn, dan A U G U S T U S of
A D R I A N U S voorheen geweest waren.
De gedaante was
nog dezelfde; maar de bezielende gezondheid en krachten
waren gevloden. De nijverheid des volks w a s , door eene
lange reeks van onderdrukkingen, ontzenuwd en uitge
put. De krijgstucht der legioenen, welke alleen, na het
verlies van alle andere deugden , de grootheid van den
Staat onderfteund had, was door de heerschzucht derKeizeren bedorven, of door derzelver zwakheid verflapt. De
fterkte der grenzen , welke altijd meer in wapenen dan
in vestingwerken beftaan had , was ongevoelig onder
mijnd; en de fchoonfte wingewesten waren ter prooi gela
ten aan de fchraap- of de heerschzucht der Barbaren,
welke het verval des Romeinfchen Rijks fpoedig gewaar
Werden."
%

Zoo vele aanhalingen, uit dit Werk bijgebragt, ftrek>.
ken ten voldingenden bewijze, dat de Heer M E S S C H A E R T
„ de vertaling niet welligt al te Ugtvaardig ondernomen
lebbe," gelijk hij in zijne Voorrede zich uitdrukt. Wij
Mm j
twij-
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twijfelen geenszins , of de Lezers van dit Deel vinden
zich uitgelokt, o m , met reikhalzend verlangen, het volgende, en de vokooijing dezes belangvollen Werks,tege*
moet te zien.

V A N T W I S - T , Profesforis Groningani, Oratio de iis, ad quae Codicis Napoleontei Hollandi Doclor, ad faluberrimum Regis,
huhc perferentis, confilium fua docendi ratione adjuvandum , inprimis
attendat. Habita d. XII Oei:. MDCCCIX, cum, ineunte anno Academiae Groninganae CXCVII , Rectoris
Magnifici honorem deponeret. Groningae , apud iV.
Veenkamp et Fil. et IV. Wouters.

A L B . JAC. DUYMAER
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et verftrekt den Hoogl. D U Y M A E R V A N T W I S T tot eer,
dat hij, bij de nederlegging van zijn Rectoraat,juist
het onderwerp zijner openbare Redevoering bepaalt tot
datgene, Waarop de Leeraar van het nieuwe Burgerlijke
Wetboek, ter bevordering van des Konings heilzame bedoelingen , in ~Jjn onderwijs, vooral behoort te letten. Immers
de zaak zeivè is nieuw, daardoor aan geenen geringen tegenftand des vooroordeel» , e n , daar in dit opzigt sen
volmaakt werk ligtelijk de grenzen van menfchelijke wetenfehap overfchiïjdt, altijd aan tegenfpraak onderhevig. Doch
ook zoo veel te belangrijker blijft de taak des Onderwijz e r s , hoe veel te meer nij overtuigd is , dat er altijd,
zelfs .met de grootfte uitvoerigheid en naauwkeurigheid
eens Wetboeks, een aantal gevallen in het menfchelijke leven voorkomen, die, niet met name genoemd, alleenlijk
hunne oplosfmg en uitfpraak in de gezonde rede , ia
de billijkheid en het algemeene belang, kunnen en moeten vinden.
Noodzakelijk is alzoo, in de eerfte plaats, de eenvoudige voordragt dezer Regtsleer in hare allereerfte gronden, opdat zij eenpariglijk begrepen worde, en tot algemeenen maatltaf diene. Voorts, moeten daarmede de fchriften onzer oude , beroemde Regtsgeleerden vergeleken,
en ook der laatften gebruik en toepasfing worden aangewezen. Al verder, behoort ook de toepasfing des Romeinfehen Regts niet achterwege te blijven, doch zoo
zorgvuldig geregeld, dat niet het oude misbruik wederom
plaats grijpe, en de beflisfing nimmer beruste op gezag
(
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van nameii, maar op den aard der Regt'sleer zelve. Eindelijk , daar het Hollandfche Wetboek, hoe zeer naar het
Franfche gevormd, inderdaad, zeer merkelijke veranderingen heeft ondergaan, voor dit Land en onzen tijd gefchikt, zoo behoort ook hetzelve als Hollandsch erkend,
de Regtsleer niet uit eenig ander vreemd Wetboek, maar
daaruit alleen verklaard te worden, met terugwijzing op
datgene , wat in dit Hollandfche Wetboek als grondregel
wordt erkend en aanbevolen.
Het is deze voorzigtigheid en wijsheid , welke de
Hoogl. in zijne Redevoering met nadruk beveelt, opdat
eenmaal aan het heilzame oogmerk der invoeringe van ons
Hollandfche Wetboek voldaan worde. En de Recenfent
kan niet nalaten, den Hoogleeraar openlijken dank te betuigen voor eene taal, zoo juist van pas gevoerd, daar de
ondervinding van meer dan eene eeuw, ook in dit Land,
geleerd heeft , hoe jammerlijk het vooroordeel zich aan
het oude vasthecht , om al wat nieuw is te wederftreven,hoe zeer zelfs de waarheid en het belang van dat nieuwe bewezen ware.
Heil zij der Hooge Schok van Groningen , welke zulk een treffelijk voetfpoor' ter navolginge
baant! Moge dit voorbeeld even zoo door alle andere
Hooge Scholen worden gevólgd, opdat één geest van wet*
gevinge des Volk; hoogfte belangen regele!
Ook de form dezer Redevoermge beveelt zich allerwegen door de levendige en krachtige voorftelling, welke
door hare verfcheidenheid den lezer behaagt, gelijk zij des
toehoorders aandacht heeft moeten boeijen. "Belangrijk is
de voordragt der tegenwerpingen , welke nog van vele
kanten worden aangevoerd; doch even gewigtig, nu en
dan vernuftig en door hare kortheid afdoende, is derzelver wederlegging. HetJLatijn is over het geheel zuiver.
Eene enkele" Drukfout is ons voorgekomen óp bladz. 31
reg. 6 van onder, alwaar gravisfima ftaat voor gratisfima. De Recenfent las inderdaad het flot dezer Redevoering t, behelzende het verflag wegens de lotgevallen en
den toeftand van Groningen's ïlooge School in het afgeloopene jaar, met geen minder behagen, dan de Spreker
zelf zich en zijnen Hoorderen zulks dankbaar erinnerde; te
weten, des Konings goedgunftige befchikking, dé getrouwheid der Bezorgeten , 'de' herftelling'van den grijzen, niet
roem alom bekenden Hoogl. r»r.. -R'HOKR. , en' tevens 'van

goS

A. J. D. VAN

T W I S T j ORATIO.

den achtenswaardigen M U N X I N G H E , en eindelijk van den
bloei der Akademie , blijkbaar niet flechts in het aantal ,
maar bovenal in de goede zeden, der ftiiderende Jongelingen, van wier vlijt en deugd het Vaderland zich te
regt alle goed belooft.

De Nagedachtenis van J O S E P H H A Y D N y (overleden te Weenen den 31 van Bloeimaand 1809.) in de Maatfchappij
Felix Meiïtis, den 25 van Sprokkelmaand 1 8 1 0 , gevierd.
Te Amfierdam , hij Immerzeel en Comp. In gr. 8vo.
80 Bl.
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ecenfent, die deze Feestviering flechts gelezen heeft,
kan zich de hooge geestverrukking, die hen moet
bezield hebben , welken het vergund is geweest bij de
ple£ti?heid tegenwoordig te zijn , niet dan flaauwelijk
voorftellen.
De itukken , hier voorkomende, zijn in dezelfde volgorde gerangfchikt , waarin zij in de Maatfchappij Felix
Meritis zijn uitgevoerd. Zij beftaan in eene Cantate, eene
Lofrede, een Dichtftuk en eenen Slotzang.
De woorden der Cantate, door den Heer T. K I N K E R opgegeven, zijn roerend, edel en verheven. Men oordeeleuir den ftatigen aanhef van het Choor:
Toonen van heilige fmart,
ó Bezielt, ó bezielt onze zangen!
Doet het weeklagende hart
Kwijnend verlangen. —
Grijpt fmachtend n a a r den toon, die HAYDN'S geest gebiedt 1
Verheft, van de zaligde aandoeningen zwanger ,
Germanjes onvergelijklijken zanger,
En prijst den Godlijken bard in uw lied.
Voer ons, 6 heilige toonkunst!
In uwe trillende wolk van geluiden,
Van toonen, die beurth'ngs elkander vervangen,
Naar 't oord, waar HAYDN'S lied
In zuiverder' luchtftroom klinkt!

De muzijk is door den Heer A . F O D O R vervaardigd,
wslken K T N K E R zijnen dank betuigt voor de voortreffelijk
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lijke wijze , waarop hij de woorden der Cantate bear
beid heeft.
De Lofrede, welke dit zangftuk vervangt, waarin H A Y D N ' S
fcheppend vernuft, dichterlijk kunstvermogen en blinken
de verdienden gefchetst worden, is den Heere K I N K E K .
waardig , dat is voortreffelijk fchoon. Zij doet ons den
onfterfelijken Toonkunftenaar in deszelfs eigene, hem onderfcheidende, waarde kennen, als oorfpronkelijk denker
in de taal der aandoeningen , die aan zijne kunst eene ge
heel nieuwe gedaante fchonk , en haar, meer dan iemand
vóór hem, befchouwde als eene taal, welke zich voor het
gevoel, e n , door middel van de nabootfmg der hartstogten
en aandoeningen van het menfchelijk gemoed, ook voor
het verftand verftaanbaar uitdrukt. Vóór hem had men
deze waarheid gegist en er werktuigelijk naar gearbeid,
maar niemand had zoo regelmatig en aaneengefchakeld ge
dacht. Hij dacht het onderwerp van zijne hartstogtelijke
fchilderingen door, gelijk een dichter het plan zijner vin
ding overziet.
— Door en na H A Y D N werd de
toonkunst eene taal, gefchikt, om, geheel alleen en op
zichzelve , dichtkundige voortbrengfels op te leveren ;
door en na hem werd zij de verhevene dichtkunst van die
eindelooze onuitfprekeliike gewaarwordingen, welke, aan
©nze inwendige zelfbewustheid verknocht, te zamen dat
fijn bewerkte fnarenweeffel der ziel uitmaken, waarin ie
der drift, ieder neiging, ieder aandoening haren toon,
hare leiding, hare overgangen heeft.
De Heer K I N K E R wijst de vele en groote verdienften.
van H A Y D N in onderfcheidene bijzonderheden aan, zijne
Hoorders meermalen herinnerende de meesterftukken vaa
den vereeuwigden kunftenaar, en eenigen van dezelvebefchrijvende, niet met de taal van den koelen kunstkenner,
maar met warm, hartelijk gevoel en eene gloeijende ver
beelding. Ja! K i N K E R gevoelt de kunst, zoo als H A Y D N ,
en na hem M O Z A R T , haar beoefende, in alle hare verhe
venheid. Hij overtuigt ons van de waarheid zijner opmer
kingen en uitfpraken. Als H A Y D N het ware kunstgevoel
in beweging brengt, dan wordt men overtuigd van de ar
moede der woordenrijkfte taal, wanneer zij zonder behuk*
der toonkunst tot het inwendig gevoel fpreekt; dan ge
voelen wij, hoe groot het verlies zij, hetwelk de dicht
kunst heeft moeten ondergaan,: toen zij van hare zuster,
de toonkunst, gefcheiden werd ; maar te gelijk gevoek»
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wij ook, dat er Gerties als H A Y D N noodig zijn, om beider
vereeniging weder tot ftand te brengen.
Om onze Lezers de fchoone voordragt en edelen ftijl
van den Redenaar, die de kunst, om de aandacht zijner
Hoorders voortdurend te boeijen en hen in zijne verrukkingen mede te voeren, bij uitnemendheid verftaat, eenigermate te doen kennen, fehrijven wij hier af de befchrijving van H A Y D N ' S Chaos.
„ Zouden niet de meesten dit denkbeeld uitgedrukt hebben, door een verward geraas van in elkander loopende
fugen? Zou een geftadig gekletter van pauken en trompetten ons gevoel niet bedwelmd, cns gehoor niet verdoofd hebben ? Geheel anders befchouwdè H A Y D N dit verheven onderwerp. — Statig en ontzag-inboezemend begint hij zijn tafereel. —* Een loome, trage klomp fchijnt
zich te ontwikkelen; met moeite en flepende fcheiden zich
de accoorden van elkander. Angstvallig wordt iedere levendige beweging afgebroken. De natuur, in eenen zwaren arbeid, omzwachtelt zich, met langzame maar krachtige pogingen. De tegen elkander woelende, vreemd aangebragte disfonanten fchilderen den ftrijd der Elementen,
in een' zwoegenden barensnood elkander als verdringende.
In het midden van dit alles, hooren wij opborlende ftroomen en doffe donderflagen de fchepping eener nieuwe wereld aankondigen. Alles is in den hoogen deftigen ftijl;
alles geeft ons het voorgevoel van eene ontzaggelijke ontknooping, tot eindelijk de fchoopfte en welluidendfte volstemmigheid de woorden: „ In den aanvang fchiep God
„ hemel en aarde!" voorbereidt. Iedere overgang is onverwacht, maar te gelijk ongezocht; in de grootfte verwarring blijft alles, echter , gebonden en aaneengefchakeld; afftanden, door van elkander afwijkende toonleidingen aan het gehoor voorgefteld, hooren wij, door eene invallende Harmonie, weder aanvullen. — Dan hoe naauw
moet alle befchrijving van het fchoone uitvallen, ook d a n ,
wanneer zij allernaauwkeurigst i s , als wij dezelve met de
uitwerking op ons gemoed vergelijkt(en)? o , Mijne hoorders,
wanneer gij, op het zelfde oogenblik , waarin ik tot u
fpreek, dit meesterftuk hoordet uitvoeren, en u, daarbij,
aan mijne befchrijving herinnerdet , hoe vele gapingen
zoudt gij in haar ontdekken!"
Ook het Dichtftuk , achter de Lofrede geplaatst, is
voortreffelijk , zoo als men verwachten mogt van eenen
man,
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roan, die eenefj echt wijsgeerigen geest met het fchitterendst dichterlijk vernuft vereenigt. Het fchetst, even
als de Lofrede, de zeldzame verdienden van H A Y D N .
Een Slotzang befluit de geheele plegtigheid, die zonder
twijfel aan het oogmerk, dat zich de Maatfchappij: Felix
Meritis, heeft voorgefteld-, volkomen beantwoordt, deze
Maatfchappij, zoo wel als den Hr. K I N K E R en allen, die
het hunne hebben bijgedragen tot de aandoenlijke viering
van dit Lijkfeest, bijzonder vereert, en der nagedachtenis van den vereeuwigden Toonkunftenaar allezins waardig is.

Proeve van Hollandfche of Nederduitfche Synonyma, door
Mr. Q . D E F L I N E S , Advocaat en he'èedigd franslateur.
Te Amfterdam, hij W. Bolt. In gr. 8vo. 84 Bi.
\ V 7 a t zijn Synonyma ? Wat verftaat men door dezen
\ V Griekfchen kunstterm? Zijn het gelijkluidende woorden , zoo als men dit niet zelden vertaalt ? ' Maar dan zijn
alle klankgelijkende woorden, of die elkander in klank en
geluid gelijken; dan zijn, zoo men wil, alle rijmwoorden; dan zijn b. v. de woorden bmifen,ruifchen,
fuizen,
allen Synonyma. Ondertusfchen blijkt, uit het onderfcheid
tusfehen het bruifen van de zee, het ruifchen van eene
beek, en het fuizen van den wind, dat zich de oorzaken van
deze uitwerkfelen duidelijk onderfcheiden en verfchillende
wijzigingen ondergaan. Zijn dan Synonyma gelijkbeteeke*
tiende woorden, zoo als het onze beste Schrijvers eenpariglijk gebruiken ? Maar indien dit naar den letter de waarheid w a s , dan verviel immers de vraag over het verfchil
dezer verfcheide beteekenisfen als van zelve ; dan kwam
het gevoelen van V O L T A I R E in geene aanmerking, d a t ,
namelijk, er geene zoogenoemde Synonyma zijn , welke
volftrekt hetzelfde beteekenen. Wij willen omtrent deze
meening niéts beflisfen; echter komt het ons voor, dat
men dit niet in dien ftrengen zin moet opvatten, of dat
men ligtelijk hierdoor verleid kan worden, om den draad
al te fijn te fpinnen, of een verfchil te zoeken, waar het
niet te vinden i s , en bijgevolg niet natuurlijk of van eene
algemeene bruikbaarheid. En laat het dan waar z'tjn,
dat zoodanige woorden , als magt en vermogen, bloedgetuige en martelaar, hetzelfde beteekenen; deze overtol-
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Jigheid zal altoos den Redenaar voor zijne gladde perio
den , en den Dichter voipr het zamenftellen zijner verzen
te ftade komen.
En wat zijn óAnSynattpma? Het zijn,naar onzen dunk,
zoodanige woorden, welke in de hoofdzaak, in de hoofd
trekken , betzelfde bedoejen, doch door bijzondere fchakeringen van elkander onderfcheiden zijn. Indien men dan
met de woorden gelijkluidende en gelijkbetekenende, mee
ons, niet te vrede mogt wezen, zou men het misfchien,
met den Heer D E F L I N E S , beter door verwante of vervsaagfehapte woorden kunnen vertalen.
Door zoodanige Synonyma wordt der tale eigenlijk die
xiaauwkeurige fijnheid bijgezet, die haar even zoo vatbaar
maakt voor eene verfcheidenheid van uitdrukkingen, als
de onderfcheidene nuances van kleuren den Schilder dienen,
om het licht en bruin van zijn tafereel te beter te doen uit
komen. Hoe veel dank is dan niet elk letterminnaar den
man verfchuldigd, die hem in deze fijne onderfcheiding
behulpzaam is ! En hoe veel lofs verdient, derhalve, de
Heer D E F L I N E S niet, die dezen zoo moeijelijken als nut
tigen , maar ook tevens zichzelven rijk beloonenden, ar
beid op zich heeft genomen! Hoe zeer men dit altoos gewenscht heeft, behoeven wij hier niet te betoogen. Men
herinnere zich alleenlijk, hoe de Hoogleeraar S I E G E N B E E K ,
nog onlangs , in eene keurige Verhandeling , over den
rijkdom en de voortreffelijkheid der Nederduitfche tale (te
vinden in het Vde Deel van de Werken der Maatfchappij
van Taal- en Dichtkunde') derzelver rijkheid, onder andere
uit den fchat van hare Synonyma, met zoo veel klaarheid
als nadruk, heeft aangewezen.
De Heer D E F L I N E S geeft het zelf befcheidenlijk op al*
eene proeve; en wie kan hier ook meer verwachten ? Iets
volledigs van dien aard te begeeren, ware de ongerijmd*
heid zelve; genoeg is het, hier de ijsbreker te zijn, en
andere taalminnaren den weg te wijzen en tot dezelfde
taak aan te moedigen: men behoeft niet te vreezen, dat
men hierdoor vergeefsch werk zal verrigten. Alle bijdragen
van dien aard, als het werk van enkele menfchen, en alle
vervaardigers van Woordenboeken, zelfs van het volmaaktfle, dat wij ooit van eenig Vorfteliik Inftituut zouden kun
nen verwachten , blijven toch altoos aan het fchiftenci
oordeel van elk taalkenner overgelaten.
Recenfent nam dit boekske met een gunftig vooroordeel
in de hand, en werd bij het lezen van het Voorberigt
daar>
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daarin niet Weinig verfterkt. Ongemeen behaagde hem
de gefchiedkundige opgaaf van de behandeling de • es onderwerps, als behelzende een fprekend blijk van 's mans
nijvere navorfching en bedrevenheid in dit gedeelte der
oude en nieuwe Letterkunde. Minder, echter, behaagde
het ons, dat de Schrijver, aan het einde van ditVoorberigt, zich verfchoont van de moeite, om iets over den
aard der Synonyma te zeggen, vermits dit te breed zon
uitloopen. Eene bekwame pen kan in een kort bellek veel
nuttigs mededeelen: honderd Oratiën, Welker bedoeling
i s , eenige theorie of leerfïelfel kórt te behandelen, en
echter het zakelijke aan de hand geven, (trekken hiervan
ten bewijze. Eene andere reden, dat men namelijk zoo
iets heeft te verwachten, wanneer eene menigte dergelijke
Stukjes eikanderen zijn opgevolgd, voldoet ons beter, en
wenfchen wij hartelijk vervuld te zien. Het is toch niet
onverfchillig, te weten, op welke gronden een Schrijver,
bij onderwerpen van dién aard, zijne theorie vestigt; in
hoe verre hij, bij voorbeeld, zich daarbij van het taalgebruik, zoo wel in den befchaafden omgang als bij de
beste Schrijvers, bedient: nien zou zelfs gaarne wenfchen,
dit, in twijfelachtige gevallen, door eenige plaatfen uit
de beste fchriften te zien geftaafd en opgehelderd; —
doch wij gevoelen, Onder het fchrijven, dat wij hier te
veel wenfchen. Wij meenen, echter, regt te hebben,
om bij zoodanige onderwerpen te vorderen, dat men zeer
juist en fcherp de omheining afperke, en de palen, met
alle zorgvuldigheid, op den regten ftand plaatfe, ten einde wij den Schrijver daarnaar kunnen beoordeelen. In
hoe verre die beperking en palen goed zijn, is eene andere vraag, die tot het vak van een wijsgeerig onderzoek
behoort.
Recenfent vond zoo veel fmaaks in het doorbladeren
van dit Werkje , dat hij onmiddellijk befloot, hetzelve ,
met wit papier, te laten doorfchieten, om vervolgens,
bij eene herhaalde lezing, met de pen in de hand, zijne
invallende bedenkingen aan te Hippen. Hij befchouwde
dit als de beste hulde, van zijnen kant, aan de verdienften des Schrijvers, en vertrouwt nog, dat, indien andere
taalminnaars hetzelfde voetfpoor wilden volgen, hierdoor
tot de eindelijke bedoeling van dezen arbeid allernuttigst
zou worden medegewerkt. Na aldus de eerfte 25 bladz.
doorgeloopen te hebben, moest Recenfent de voortzetting (laken; doch, bfj een overzigt van zijne gemaakte
aanteekeningen., meende hij nu in ftaat te zijn, over
j - E T T . 1810. N O . 12.
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den geest des werks en de wijze van behandeling genoegzaam te kunnen oordeelen, om zulks in het algemcc*
aan het publiek mede te deelen; hetgeen hij zoo kort
mogelijk zal opgeven.
Gaarne dan had hij wat meerder uitvoerigheid gewenscht
zoo met betrekking tot de omichrijving der definition, als
het bijvoegen van meerdere Synonyma onder ééne rubriek.
De Heer DE FLINES zegt, dat hij zijne definitiën zoo kort
heeft opgegeven, dewijl hem dit genoegzaam fcheen,
(hierover kan hij gewisfelijk alleen oordeelen) en dat hij
flechts eene proeve wilde leveren. Men kan, echter, in
eenige gevallen, al te kort zijn. Wanneer men in gebreke blijft de leest aan de hand te geven, op welke men
zijne oordeelvellingen heeft gefchoeid, kan men ligtelijk in
verdenking geraken van loutere willekeur, of dat men te
luchtig over het werk henen flapt. Wanneer men b. v.
(bl. a.) leest, dat fichreijen te pas komt als het kortltondig i s , en weenen wanneer het lang aanhoudt, — heeft
dit niet den zweem van willekeur, en is dit overeenkomftig met het doorgaand taalgebruik? Of (bl. 8.) dat gemaskerd beteekfnt iemand, die het gezigt met een grins of
roomaangezigt bedekt heeft, — verftaat men dan door
een maskerade ook geene geheel verkleede perfonaadjeii?
Of (bl. 1 4 . ) dat beeldtenis de afbeelding is van een perlbon of zaak, enz. — zou het niet natuurlijker wezen, als men beeldtenis verklaarde door eene buste, of
borstbeeld? afbeelding, door een portret, het zij gefchilderd ol in plaat gebragt? Of (bl. 1 8 . ) dat men door verbeelding zich itts voorftelt dat niet beftaat, enz. — kunnen
we ons dan ook geene wezenlijke dingen voorftellen ? 0£
is (bl. 5.) dwaasheid dan alleen oogenbh'kkclijk ? wat verftaat men dan door een dwaas mensch ? of zijn er geene
dwazen, die wij altoos als zoodanig befchouwen? — Wij
zouden nog eene menigte dergelijke vragen kunnen doen;
doch de engheid van ons beftck gedoog; alleen, dat wij het
hoogstnoodige aanwijzen. - Eenige definitiën voldeden ons
meer, alleenlijk dewijl zij eenigzins uitvoeriger de denkbeelden des Schrijvers ontwikkelden. Zoo b. v. (bl. 1 . )
over flraffen en kastijden ; (bl. 8 ) nederigheid, ingetogenheid; (bl. 6.) zuinigheid, bezuiniging, enz.; (bl. 1 3 . )
misflag, overtreding, enz.; (bl. 1 5 . ) geluk, voorjpoed;
(bl. 2 1 . ) vernedering, verlaging, en meer anderen. Wij
kunnen niet nalaten hierbij aan te merken, dat de meeste
definitiën, welke betrekking hebben tot de zedekunde, de
Jeer der regten en pligten, eaz. ons bovenal voldoen;
s
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vermoedelijk dewijl die tot het bijzonder vak der ftudie
van den Heer D E FLINES en zijn eigenlijk beroep behoo
ren, waardoor hij gewisfelijk met die vraagbaken meer
bekend i s , dan met die, welke men over andere vakken
van wetenfchappen of kunften gewoon is te raadplegen.
Hij zal het, zoo wij vertrouwen, ons niet ten kwade dui
den, dat wij hem verzoeken, als Dichter, (van welke
zijde hij niet ongunftig bekend is) ook in het oog te hou
den , vooral de eigenlijke dichterlijke woorden, in hunne
onderfcheidene fchakeringen, fcherpelijk af te teekenen,
waarmede hij zijnen Kunstbroederen gewisfelijk eenen bij
zonderen dienst zal bewijzen.
Wij zeiden verder, dat tot de defiderata van zulk
een werk, onzes oordeels, mede behoorde eene genoeg
zame uitvoerigheid, ten opzigte van de menigte der Sy
nonyma , welke met eenige welvoegelijkheid onder dezelfde
rubriek kunnen geplaatst worden. Wij bedoelen er dit
mede: Hoe meerder woorden van zekere verwantfchap,
het zij dan door een ruimer of enger verband, het zij dat
ze merkelijk van elkander onderfcheiden', of bijna met
elkander verwisfeld kunnen worden; hoe meerder van de
ze woorden, zeggen wij, onder eehen enkelen opflag van
het oog vallen, des te aangenamer is het voor den Le
zer , dat hij hier de geheele familie bij malkander vindt;
des te aangenamer voor den Schrijver, dat hij zijne ru
brieken niet te veel behoeft te fnipperen; daar hij toch al
toos tot de noodige verwijzingen, en vooral tot een
alphabetisch register, zijne toevlugt kan nemen. Zoo
moet bij vernuft (bl. 4 . ) , volgens onzen Schrijver, ons
ligtelijk geestigheid invallen; bij fierheid (bl. 6.) trotschheid; bij ontveinzen-•(bl. 7 . ) verzwijgen, verheien; bij bin
den (h\. 1 5 . ) zamenvoegen, aaneenhechten; bij bevalligheid
([bl. 1 7 . ) bekoorlijkheid; bij bezorgdheid (bl. 2 5 . ) bekom
mering, en wat dies meer is. Dit komt ons te belangrijk
voor, om er niet nog iets van te zeggen. Het kan den
vluggen Schilder niet dan aangenaam wezen, en moet na
tuurlijkerwijze zijn werk befpoedigen, wanneer zijn palet
met eene groote verfcheidenheid van gemengde kleuren geftoffeerd i s , om die oogenblikkelijk, naar welgevallen, te
kunnen aanleggen; zoo moet het ook den Schrijver een
ongemeen vermaak verfchafFen, wanneer hij zijne toevlugt
kan nemen tot een welgeftofreerd magazijn van allerlei
woorden en fpreekwijzen, om naar vereisch van omftan
digheden te kunnen gebruiken. Wanneer zoo de Rede
Nn a
naar
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naar of Dichter b . v. de werkzaamheden van den geest,
de gevoelens van het hart, wil fehilderen, hoe zeer komt
hem dan eene rijke verzameling van Synonyma tc pas! Om
dit duidelijk op te helderen en door fprekende voorbeelden
te bewijzen, beroepen wij ons op de boven reeds aange
haalde Verhandeling van den Hoogl. S I E G E N B E E K ,. waar
in hij eenige Synonyma, met de netheid en het fcherpzinnig oordeel, hem zoo bijzonder eigen, ontleedt, en der
zelver gelijkheid, afleiding, onderlinge betrekking, enwat dies meer i s , ten klaarfte aantoont. Wanneer men
nu hiermede eenige rubriek van den Hr. D E F L I N E S vergelift, zal het den Lezer klaar in de oogen vallen, wat
wij < igenlijk te dezen opzigte in een Werk over de Syno
nyma zouden begeeren.
Als wij z o o , b. v . , in deze
proeve (bl. 8.) de rubriek: lijden,
verduren,
verdragen
lezen, vinden wij daarvoor bij den Heer S I E G E N B E E K :
nog:
dulden,
dragen , uitftaan,
door/laan;
•— zoo
ook
bij D E F L I N E S , (bl- 9.) ongeluk,
toeval,
ramp,
onheil,
daarvoor bij S I E G E N B E E K nog: ongeval, ellende,
leed,
tegenfpoed,
vederwaardigheid;—
(bl. 11.)bij D E F L I N E S
fmert,
pijn,
bii S I E G E N B E E K nog: droefheid,
treurigheid
bedruktheid,
rouw; — bij D E F L I N E S (bl. 1 8 . )
denken,
peinzen,
ovei wegen,
bij S I E G E N B E E K nog:
bedenken,
nadenken,
overdenken,
bepeinzen,
overpeinzen,
overleg
gen; — tn (indcink bij D E ' F L I N E S (bl. 20.)
zachtzinnig
heid,
tncnschlievendhidbij
S I E G E N B E E K nog:
welwillend
heid,
fnenfchenHejde,
genegenheid,
liefde,
min,
gehecht
heid,
verkleefdheid.
En dit zal, zoo wij vertrouwen, ge#

9

n eg zijn, om te doen zien , wat wij bedoelen: niet dat wij,
d or eene vergelijking van de verfcheide behandeling dezer
Geleerden, iets ten nadeele van den Schrijver der Proeve
zouden befluiten; maar met dit oogmerk, dat, daar de
Hr. D E F L I N E S hie-r zulk eene juist geteekende fchets,
zulk een goed model, voor zich heeft, en wij inderdaad
van het nut cn de waardij zijns werks doordrongen zijn,
wij hem gerustelijk durven aanmoedigen, zijne "onderne
ming met vernieuwden ijver voort te zetten, en, door
meerdere volmaking van zijnen arbeid, zich der erkente
nis van alle echte minnaars ea beoefenaars onzer Nederduitfche tale .waardig te maken.
Nog ligt ons een ding op ' t hart, waarvan wij ons
moeten ontlasten. Waarom volgt de Heer D E F L I N E S
niet geheel en al de nieuw ingevoerde Spelling? Hij kent
ze gewisfelijk, e n , als Schrijver ofer een fijn gedeelte
on-
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•nzer tale, mag hii er niet onkundig van wezen. Men
heeft bijna anderhalve Eeuw vuriglijk gewenscht, dat,
zoo wei ten nutte van den Vaderlander, als van den
Vreemdeling , deswege een algemeene regel mogt bepaald worden : onder_ de geduchtfte omwentelingen en
beroeringen is dit eindelijk tot ftand gebragt ; en
wie zou tot de invoering daarvan niet gaarne willen
medewerken? Het is toch de billijke pligt van elk Beftuurder , de wettige Staatsbefluiten te helpen handhaven , hoewel die, in het een of ander geval, met zijne
vorige gevoelens mogen ftrijden: en zouden dan, in het
Rijk der Letteren, de Geleerden, en wel zullten , die als
Taalkenners den regten toon kunnen en mogen geven,
uit eigenzinnigheid, elk hunne bijzondere gewoonte en
hebbelijkheden blijven aankleven, e n , daar zij van hunne
zijde niets willen opofferen, zulke loffelijke bedoeling tegenwerken of nutteloos maken?

P. OVIDH NAsoNis Heroides et A. SABINI Epistolae e BURMANNI
maxime recenfione editae cura DAVIDIS JACOBI VAN I.EÏSNEP ,
qui et fuas anitnadverfiones adjecit. Amftelaedami apu'd
petrum den Hengst et Filium. Pp. 323.
Proeven eener vrije Navolging van eenige Stukken uit de Werken van puBLius OVIDIUS NASO in Hollandfche verzen,
door
JAM MESSCIIÊRT VAN VOLLENHOVEN. IH Deelen.
Te Amïerdain . bij Iramerzeel en Comp.
In gr. %vo. Te za.nen
2,99 bl.

Z

-;n in het algemeen de werken der oude Dichters belangriik, o m ons kennis van aaken, rijkheid van denkbeelden , -/wier van uitdrukking, levendigheid , fpeling van vernuft,
met éJn woord alles, wat ware kunst en fmaak aankweekt,
bij te z e t t e n ; de fchriften van OVIDIUS zijn voorzeker in dit
alles bijzonder belangrijk. Geen Dichter van zoo eene rijke
dichtader is ons bij eenig Volk bekend. Geestig, levendig,
natuurlijk , mer.schkundig , fchilderend is zijne dichtwijze.
Hoe gemakkelijk zijn de ongemakkelijkfte zaken behandeld,
hóe aardig de overgangen; alles rolt en vloeit als van zelve.
„ OVIDIUS," zegt zeker Schrijver ( * ) , „ is overal vernuf„ tig, overal geleerd." „ OVIDIUS," fchreef e e n ander ( f )
1

»U
(*)

TANAQUILLÜS FABER, Lib.

(t; Apolog. pro Latin.

I. Ep.

37.

Paet.-posicifhtiiiObferv.inLing.Lat.f.^H.
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„ i s n i e t vernuftig, maar het vernuft zelve." „ OVIDIUS," getuigt DANIEL HEiNsiüs, ,, maakt het onware waarfchijnlïjk,
„ het duistere helder, en in alles blijft hij eenvoudig." Inderdaad , wanneer men het fabelachtige in de
Gedaantewisfelingen,
het oudheidkundige in de Jaarboeken flechts nadenkt, weet men niet, waarover men z i c h meer verwonderen moet, over de kunde of den rijken geest van dezen Dichter. Hij onderwijst o n s , terwijl hij ons vermaakt. Hij zegt
in goede dichttaal bijkans wat hij w i l , en onderrigt, dat ieder
het verftaat. Hij is van z o o eené gemakkelijkheid en verwonderenswaardige vruchtbaarheid, dat ieder meent hetzelfde te kunnen, en echter niemand het vermag. Hij kan kort
zijn, ais het hem lust, en de zaken tot de minfte bijzonderheden uitpluizen, als hij zulks noodig oordeelt. Welluidenrfer, zachter, gemakkelijker verificatie heeft niemand gehad.
Eindelijk, (want het zoude een geheel boekdeel b e h o e v e n ,
om in den lof van dezen Dichter uit te w e i d e n ) : „ OVIDIUS
bet zijn de woorden van den grooten MANUTIUS , „ OVIDIUS ,
„ de bevalligfte der Dichteren, behoeft niemand der Ouden
„ in geest o f geleerdheid te wijken."
Velen hebben zich vermoeid, de gebreken van OVIDIUS gade te flaan; weinigen zich bezig gehouden, de uitnemende
en zeldzame verdienden naar eisca in het licht te ftellen.
Dat zijne welige dichtader door eenen te rijken ftxoom wel
eens buiten boord en oever z w o l , is bij zulk een gemakkelijk-vloeij end water uit eene bijkans onuitputbare dichtbroa
geenszins te verwonderen. OVIDIUS z a l , ondanks kleine g e breken, de geliefdfte Dichter blijven, omdat hij door kunst
én gemakkelijkheid zich bij de letterkundige menigte boven
allen met regt aanprijst.
Wij zouden dus, flechts op de bron lettende, waaruit de
werkjes , in het hoofd dezes aangekondigd , zijn voortgevloeid, onverantwoordelijk handelen , geene behoorlijke melding van dezelve te maken; en zien wij op de behandeling, zoo van den Latijnfchen Uitgever en Uitlegger,
ais Nederduitfchen Navolger, niet minder onverfchoonlijk zou
aulks zijn. Zij hebben OVIDIUS regt gedaan; en dit zegt v e e l ,
wanneer men let op den l o f , door ons zoo e v e n aan OVIDIUS
van goeder en ganïcher harte gegeven.
D a n , fpreken wij van ieder afzonderlijk.
De Amfterdamfche Hoogleeraar VAN LEIWEP , een man,
doordrongen van den echten fmaak, edel in geleerdheid,
edel in geboorte, e n , dat meer i s , edel van aard en zeden
tevens, levert ons hier eene uitgave der Heldinnebrimen van o v i DRJS met zijne eigene Aanteekeningen. Was iemand tot dergelijk een werk gefchikt, het is voorzeker de Hoogleeraar, wiens
eigen poè'tifche geest en aanleg hem de verplaatfing in dien
-an den grooten en zoetvloeijenden OVIDIUS gemakkelijk
a;auku Wij hadden eerst v o o r , eene eenigzins bearbeide be-
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oordeeling van dit werkje te g e v e n ; dan, verwachtende, dat
de Hoogleerr.ar WIJTTENBACH , met wien wij het volkomen
eens zijn, dat geleerde werken eigenlijk in de geleerde taal
dienen beoordeeld te worden , deze kleine doch gewigtige
proeve van de bekwaamheid zijns Opvolgers in het Amfterdamfche Leergeftoelte behoorlijk regt zal doen wedervaren
in zijne Phiïomathia,
zullen wij flechts kortelijk dit werkje
aankondigen en van deszelfs aard eenig verflag doen.
In de Voorrede zegt de geleerde Schrijver, dat hij jaarlijks gewoon zijnde, eenige Heldinnebrieven van ovimus, z o o
wel als eenig Boek van CICE-.O, of eenig Spel van TERENTIUS, op zijne Collegien te behandelen , het niet weinig hinder
toebragt, fommigen zijner Leerlingen dikmaals te hooren klagen, dat de uitgaven van HEINSIUS en BÜRMAN al meer en meer
zeldzaam werden, terwijl anderen, om die zelfde reden, zich
van min goede uitgaven bedienden, zoodat men dikwerf
noch de woorden van o v i m u s , noch de aanteekeningen van
den Leermeester b e g r e e p ; dat hij daarom den Boekverkooper DEN HENGST aanraadde, de Heldinnebrieven van ovimus
met de Brieven van SABINUS, naar de uitgave van BURMAN,
te doen drukken; dat deze Boekhandelaar zulks gaarne aannam, mits VAN LENNEP de zorg der uitgave op zich nam,
hetwelk hij gaarne d e e d ; dat VAN LENNEP in den beginne
geen ander denkbeeld had, dan eenvoudig den tekst van BURMAN naauwkeurig te doen volgen, en dat hij (*) nog wel wenschte bij dat voornemen gebleven te zijn; doch dat hij onder
het lezen en nazien terftond (lootte op die plaatfenwaar hij
de oude lezingen, boven die door HEINSIUS of BURMAN aangenomen, (lelde; dat hij het dus pligt achtte, den ouden tekst
hier en daar te herftellen; dat hij ook andere plaatfen ontmoette , waarin hij van HEINSIUS en BURMAN verfchilde, welke hij
in het eerst met ("chroom , doch allengskens met meerder
moed poogde te verbeteren, waardoor als 't ware geheel het
plan veranderde , en voor aanteekeningen plaats werd ingeruimd , waarin reden gegeven werd van de aangenomene lezing. Hierna geeft de Hoogleeraar eenige duidelijke redenen,
waarom hij , naar zijne meening , niet ten volle weder
aan dat lsaute oogmerk voldaan b e e f t ; geeft verder de
hulpmiddelen, nog te b e z i g e n , o p , en doet ons de aangename hoop vatten, dat ook 'deze kleine uitgave als 't ware de
voorloopfter zal zijn eens meer rijken en meer volmaakten arbeids van zijne hand, waarin alsdan op de verbeteringen van
jo. FR&D. HEÜSINGER, op de Leidfche en Parijfche ( f ) Codi-

ces,
<"*) Hier moeten wij ten eenemaal van den Hr. VAN LENNKP ver*
fchillen.
( t ) Deze alleen zijn vijftien in getal. De Hoogleeraar fpasrt, gelijk
pièn ziet, geene kosten, om der Letteren van nutte zijn.
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m , en de Griekfche vertaling van MAXIMUS PLANUDES zal g e let worden.
Dé reden, zoo even door ons gemeld, zoo wel als de aangelegenheid der z a k e , eenen man vorderende van meer diepe
geleerdheid, dan de Recenfent indezen zith vermeet te zijn,
doet ons de diepere eir bijzondere beoordeeling van dit uitmuntend werkje aan anderen overlaten. Dit achten wij ons
verpligt-, ter liefde der waarheid, in het algemeen bij deze
aankondiging;te z e g g e n , dat, naar ons inzigt, de oude tekst
Of Krachtig gehandhaafd, of hier en daar uitmuntend verbeterd i s , en dat de aanteekeningen z c o geleerd als bevallig
gefield zijn; zoodat VAN LENNEP het gelukkig midden tusfchen
den losfen Burmanniaavfchen
en den veelal (lijven trant van
andere hooge Critici fchijnt gevonden te hebben. De drukletter vinden wij wat klein; ook fchuilt hier en daar nog menige drukfout, vooral , zoo ons b l e e k , in de aanteekeningen.
Spreken wij mi van het werk. van den Hr. VAN VOLLENHOVEN.

'

Het heeft ons dikwerf verwonderd, dat men zoo fpaarzaara dichtftukken van OVIDIUS in onze dichtmaat heeft over«
gebragt. Wij kennen de Feestdagen van SMITS; wij kennen
midere proeven van andere bekende Dichters; maar over het
geheel genomen heeft OVIDIUS niet die gezette dichterlijke
navolgers gehad, die men natuurlijk zou verwachten. Onzes oordeels, is eene der redenen hiervan, dat ( VHHUS niet
altijd z!ïl?en, voor ons even belangrijk als voor de Romeinen,
behandelt ; dat hij meer gedeeltelijk dan geheel onze verwondering en navolging uitlokt.
Eene onbepaalde vertaling v a n den ganfehen OVIDIUS zouden wij daarom altijd afracïön; e e n gedeelte , bij wijze van losfe proeven, afgeJèhéfden in dichtmaat over te brengen, keuren wij hoogst
loffelijk.
- ' Z u l k s nu was het d o e l , zulks de welgeflaagde poging van
r'en Kr. VAN VOLLENHOVEN , door verwantfehap aan wijlen den
}Ir. PiETER VAN WINTER. N s . Z O O N , en door dezen aan den
Hoogleeraar VAN LENNEP verbonden. • Gelukkige verwantfehap
van aanzienlijke Mannen, die bij vermogen edelaardigheid",
bij edelaardigheid lust tot de letteren, en bij dezen kunde
en fmaak zoo uitmuntend v o e g e n !
Wij hebben bij de aankondiging van de Lierzangen
van
R O R A T i u s , vertaald door den Hr. VAN WINTER, onze gedachten opengelegd, hoe moeijelijk Vertalingen uit haren aard
zijn; hoe weinig zij ons het oorfpronkelijke eigenlijk kunnen
doen kennen; hoe vooral het onaffcheldbaar verband tusfchen taal en zin verloren gaat; hoe de fijnfte deelen bij deze overhaling noodwendig vervliegen moeten; en hoe dwaas
het derhalve z i j , van Vertalingen dat te vorderen, wat men
van
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van een oorfpronkelijk werk vorderen mag. Wij zijn nog in
dezelfde gevoelens. — Zijn dan de Vertalingen overbodig?
— Geenszins. Zij zijn ten hoogde te prijzen en aan te moedigen. Zij zijn de afbeeldfels van het levende oorfpronkelijke; de teekeningen naar echte gezigten, plaatfen of voorwerpen. Het mag ieder niet gebeuren, eenen Veluvius te aanschouwen, wanneer hij ontzetting, licht en vuur op eenen
varren afftand heerlijk verfpreidt; wij voelen ook met verbazing , in teekening of prent, de uitwerking van zulk een voorwerp. Het is ieder niet g e g e v e n , in Italië of Zwitferland,
zelfs niet langs den R i j n , de heerlijkfte landsdouwen als
reiziger te bewonderen; wij itaren met gretig o o g , vol g e noegen, op de afbeeldfels van dezelve. Op deze of dergelijke wijze befchouwe men Vertalingen, eri men zal billijker
oordeelvellen. Wij verhieven den HORATIUS door denverdienftelijken VAN WINTER ; wij vonden er' een uitnemend geheel van
kunst i n , eene frsaije navolging, keurige afteekening en goede
kopij van den onnavolgbaren HORATIUS. Wij prezen denzelveii
van ganfeher harte; terwijl anderen, die gèftreng en onbillük
daarin den eigenlijken HOKATIUS zochten, een onbefcheiden
oordeel velden.- Noch VAN WINTER , noch. VAN VOLLENHOVEN
wilde ons HORATIUS of ovimus in alle hunne waarde, in allé
hunne fijne deelen, met alle toetfen der kunst doen kennen; maar
zij bieden ons aan, fraaije, juiste en treifende afteekeningen
van dat b e e l d , hetgeen den kunftenaar eeuwig vereert, enieder niet gegeven is te aanfehouwen. Fraaije afgietfels van
den Apollo van Belvedere , • der Venus van M e d i a ' s , van
den Laocoon behagen kundigen, doen veel nut voor leerlingen, en houden allen met regt opgetogen; doch noch maker,
noch leerling, noch aanfehouwer ziet ze voor den echten
Apollo, Venus of Laocoon , o f wil ze daarvoor gehoüdeii
hebben en doen gelden.
Eene bevallige, gemakkelijke , befchaafde en na'iVe navolging beftuurt de keurige dichtpen des bejaarden VAN
VOLLKNHOVKN ; allés draagt de kenmerken van bedaarden,
oordeelkundige:! en ftevigen dichttrant, die den mnn van jaren kenmerkt, zonder dat echter het verlies van aardige fpeling en geestige wending, die de jeugd gewoon is aan te
brengen , befpeurd wordt.
Uitmuntend veel dienst heeft
de Dichter onze Letterkunde met deze bijdragen aangebragt. Ieder liefhebber , ieder beoefenaar der oude en
nieuwe Letterkunde moet den braven, den kundigen Grijsaard dank weten , dat hij OVIDIUS meer algemeen doet
achten, vooral bij h e n , die van het licht der oude Letterkunde vérftoken zijn.
VAN VOLLENHOVEN verfchaft hierdooi aan jeugdige Dichters een fraai leerboek, waaruit zij
zich kunnen eigea maken, rijkdom van denkbeelden,gepaste
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vergelijkingen , geestige wendingen, kiefche verfieringen,
en bovenal den waren fmaak, waardoor zich de Ouden bijzonder doen kennen.

Euras , of de edele Ro{o~)ver. Tooneelfpel. Het hoogduitsch,
na(ar) de(n) roman van CRAMER. Frij gevolgd door JAN
GERHARD VAN BiuLiNGEN. Te Amfterdam, bij P. P. Bertram
en Comp. 1810. In kl. Svo. 142 Bl.
anneer men in aanmerking neemt de vereischten van een
W
goed Tooneelfpel, en gevolgelijk de ongemeene mate
van geestvermogens in deszelfs Zamenfteller, — van vinding
bij voorb. ter ontwerping , van fmaak en oordeel ter bewerking, van vernuft ter verlevendiging, van menschkunde vooral ter fchetfing en volhouding der onderfcheidene Karakters,
en wat des meer z i j ; dan voorzeker hebbe men zich minder
te verwonderen, dat zelfs Mannen van eenigen naam in andere vakken der Fraaije Letteren kwalijk gedaagd zijn als
Tooneelfchrijyers. En wanneer dan nu een Jongeling, door
het veelvuldig lezen van Tooneelfpellen of het bijwonen en
dadelijk deelnemen van Tooneelvertooningen met eene vurige
drift Voor het Tooneel bezield, en daarenboven welligt bij
de openlijke of bijzondere voordragt van eenig poëtisch o f
prozaïsch opflel door onbevoegden of ongemeenden l o f veiblind; — wanneer nu zulk een Jongeling, wiens fmaak en
oordeel niet gevormd zijn door verkeering of onderwijs, die
zelfs nog te eenemaal onkundig is van de allereerile beginfelen zijner moedertale, op den ontijdigen inval mogt k o m e n ,
om ook eens een Tooneelfiuk zamen te lappen, — dan neme hij dezen Euras in handen, of liever, vrage over deuzelven het oordeel van deskundigen, en leere zich alzoo zachtelijk fpiegelen aan eenen anderen; ga vervolgens naar eene
onzer zoo wél ingerigte Stads fcholen ; zie aldaar met befchaming, in het voorbeeld eener fehamele Jeugd, wat h-,:i
ontbreke ; en zoo hij dan nog niet genezen zij van zijnen
waan, dan ga het h e m , zoo als wij vreezen,dat het den Hr.
VAN BEULINGEN met zijnen Euras gaan zal. Hier een veelbet e k e n e n d , grimlagchen , daar een medelijdend fchoudcroptrekken, ginds een dubbelzinnig compliment, — mo^t dit
een en ander hem de oogen openen! Maar, wien eigenliefd e , of, misfehien, de nietsbeteekenende loftuiting van onkundigen , zóó ver brengt, dat hij een Stuk, als dit, met
zijnen naam het licht doe z i e n , die zal ook voor de item der
openlijke afkeuringe welligt de ooren fluiten. Wel nu! VAN
ÏBUUHGSN ruste dan toch maar op de behaalde lauweren.
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Waarlijk , onze Komenijswinkels (dank zij de fchriifzucht
dezer E e u w e ) worden buitendien overvloedig van Misdruk
voorzien.

De Gefchiedenis van Abraham.'
Een Schoolboek. Naar de Spelling van den Hoogleeraar M. SIEGENBKEK en den Heer p. WEILAND ingerigt.
Te Dordrecht, bij A . Blusfé en Zoon. In
Zvo. 44 Bl.
de Gefchiedenis van Abraham voor Kinderen, door VAN
Of HAMELSVELD,
voor het platte land indedaad nog te kostbaar ' z i j , en o f men aldaar tegen een Schoolboekje in Zamenfpraken gefteld over 't algemeen zoo bevooroordeeld z i j , laten wij onbeilist; maar gaarne geloöven w i j , dat minachting
voor dat werkje geenszins de bron of bedoeling was van
dit. kortere opdel; en al had de Schrijver het niet uitdrukkelijk genoemd en geprezen, wij zouden aan zijne achting vóór
hetzelve geenszins twijfelen; dezelve blijkt toch aanftonds bij
de vergelijking! Die nu VAN HAMKLSVKLD bezit,kan dit boekje wel ontberen; en de Schoolleeraar, die dit verkiest, doet
w e l , als hij zich er het eerstgemelde bij aanfchaft, niet alleen
wegens de tijdreken- en aardrijkskundige aanwijzingen, maar
vooral ook omdat h i j , zonder vervelende langwijligheid , er
uitvoeriger in vinden kan, hetgeen in dit kort verhaal o f flechts
sangeflipt, o f geheel, is voorbijgegaan. Het mondeling onderrigt mag dit een en ander'dan aanvullen, waardoor dan ook
voor Kinderen het verkort verhaal hier en daar duidelijker
worden zal. Met de geboorte van ISMAÊL wordt dit Stukje
befloten ; dus zal een tweede nog volgen. Ook in d e z e
fplkfing wordt alzoo VAN HAMELSVELD gevolgd. De Spelling,
op den titel gemeld, geeft aan dit werkje, in ons o o g , dan
wel de meeste verdiende.

Coeddorp, of het voorbeeld van eene Christelijke
Landgemeente.
Een Boekje voor alle Klasfen der Maatfchappij:
In Gezangen tot Nut en Vermaak,
op bekende Zangwijzen.
Te Amfierdam,
bij J. Tiel. In %vo. 79 Bl.

„ "tJet ftaat zeker ieder vrij, dit werkje

GOEDDORP, niet
te willen l e z e n : maar het is hatelijk, wanneer men
„ terdond datgeen, waarin men geen zin heeft, openlijk af„ keurt: daardoor zou ten aanzien van dit werkje zeer kwa-

«, lijk gehandeld worden. Geen enkel man is bevoegd om
» over
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„ over zulk een werkje in naam van het Algemeen te oor„ deelen. Het Algemeen is er alleen bevoegd toe en geeft
„ ook — mogelijk in tien of twintig jaren — daarover een
„ beter oordeel, dan men van iemand, die zich Recenfent
„ noemt, kan verwachten," Dusverre de Schrijver en Voor
redenaar. Dit klinkt als een k l o k , en dus zullen wij ons
wachten! — Evenwel eene p r o e v e , waarover het Algemeea
dan oordeele:
Slecht was onze Kerk voorheen,
Waar men haar befchouwde
Doch nu is er nergens e e n ,
Die men fraaijer b o u w d e ;
Alles is eenvoudig fchoon,
Bijbels in de banken,
En een orgel, zoet van toon,
Leert ons vrolijk danken, enz.
Het Kerkhof te Goeddorp is van alle deze liedekens het
éénige , dat ons nog al , en zelfs wel bijzonder behaagt;
ens, zeggen w i j , en de bevoegdheid, om in onzen eigen naam
te oordeelen, laten wij ons noch in rijm noch in onrijm be
twisten.

Spreuken van oude Wijzen , opgehelderd door leerzame
Foorheel
den . Door w. G . K E D D i N G i u s , Predikant te Dronrijp.
Te
Groningen,
bij W . Zuidema. In %vo. i8<5 Bl.

E

en boekje voor den burgerftand en voor kinderen, in
denzelfden fmaak als de Bijbelfpreuken
van dezen zelf
den Schrijver, en hetwelk alzoo denzelfden lof verdient. D e 
ze Spreuken van oude Wijzen (20 in getal) zijn wel g e k o z e n ,
en de voorbeelden waarlijk leerzaam en naar eens icdcri
vatbaarheid. Op een foortgelijk boekje nog , waarin Faderlandfche
fpreekvvoorden den toon zullen geven, geeft het

Voorberigt ons hoop.
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LETTER-OEFENINGEN.
over het Geweten, door E W A L D U S K I S T » Pre*
dikant te Dordrecht. Aldaar, bij A. Blusfé en Zoon.
1 8 1 0 , ïn gr. 8vo. XL, 136 Bl.

Leerredenen

U

it eenen voorafgaanden Brief aan den Hoogleeraaf J* H«
V A N D E R P A L M vernemen wij, dat de Eerw. K I S T J
hoewel hij zich eerst had voorgefteld, om, na de uitgave
der Beoefeningsleer, niets meer van zijnen arbeid in het
licht te geven, echter, na deze vijf Leerredenen, tot ge*
noegen der Gemeente, uitgefproken te hebben * het ooi*
had beginnen te leenen aan het dringend verzoek van velen, om dezelve nog eens achter elkander te lezen * en
eindelijk, na de ontvangst van dergelijken Brief van den
Hoogleeraar V A N DER. P A L M , aan den Schrijver gerigt,
en voor het tweede Deel van deszelfs uitgegevene Leetre^
denen geplaatst, tot het volkomen befluit overgehaald is»
om ook nog dezen bundel van Leerredenen in het licht
te geven. Men heeft dan dezelven, als een gedenkteekert
der oude vriendfchap tusfchen beide deze waardige man-»
jien , van den kant van K I S T , naast dat van zijnen Vrienct
V A N D E R P A L M geplaatst, aan te zien. De Brief van den
Dordrechtfchen Kerkleeraar is niet minder lezenswaardig,
dan die van zijnen Vriend. Het verfchuldigde offer aan
de oude vriendfchap volbragt hebbendegeeft hij daarin
eerst eenig verflag van den inhoud van dit ftel Leerrede-*
Hen, en van de wijze, op welke de Bijbelleer, aangaande het geweten, door hem, in dezelven, is behandeld ,
en laat daarop eene breedvoerige uitweiding volgen over.
een onderwerp, waaromtrent niet alle hedendaagfchë predikers het met hem zullen eens zijn. Het betreft de
rangfchikking der toehoorders in twee klasfen van men»
fchen, en het zoogenaamde onderfcheiden prediken, heteen de Eerw. K I S T volftrekt noodig oordeelt , en tert
erkfte verdedigt.
Wij willen daaromtrent geen partij
iM.it. i S i o . NO. 13.
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kiezen. In vroegere eeuwen was ongetwijfeld dit onderfcbeiden prediken onbekend; maar de geheele gefteJdheid van onze tijden is zoo verfchillend van de vroegere , dat , ook in andere opzigten , datgene , waaraan voorheen niet gedacht werd, behoefte is geworden.
Wat de Leerredenen zelve aangaat, „ ik h e b , " zegt
hij, „ den dorren fchoolfchen leertrant trachten te ontwijken , noodelooze onderfcheidingen achterwege gelaten , en alleen die verdeelirigen van het geweten behouden , die de Bijbel zelf maakt, of aanleiding geeft te maken, en die, tot opheldering van het onderwerp, dienib'g zijn. Ik heb gefchilvragen over het geweten, over
welken men , met veel fcherpzinnigheid, twisten k a n ,
geheel onaangeroerd gelaten , wanneer derzelver befiisïing mij oriverfchillig fcheen voor de beoefening, en over
andere van eene gewigtigere foort heb ik in het kort
mijne gedachten gezegd , zonder van de gevoelens van
anderen gewag te maken. Ik heb trachten na te gaan,
wat de Bijbel al , aangaande het geweten, leert, door
deszelfs uitfpraken niet flechts, maar ook door gefchïedenisfen en voorbeelden. In mijne voordragt heb ik den
kunstmatigen en wijsgeerigen toon, zoo veel in mij w a s ,
pogen te vermijden, en in eenen ftijl trachten te fpreken , die, zonder plat te zijn, voor den onkundigen zoo
wel, als voor den kundigen verftaanbaar is. Op deze
wijze heb ik de ftoffe van het geweten , als een vruchtbaar praktikaal onderwerp , willen behandelen , en dus
beantwoorden aan het eigenlijk oogmerk , waartoe wij
prediken , en hetwelk ik hartelijk wenfche en bidde,
dat ook door deze Leerredenen mag bereikt worden."
In de eerfte Leerrede wordt, naar aanleiding van Rom.
II. 1 5 , ontwikkeld, wat het geweten zij en verrigte ,
bewezen, dat het in de daad aanwezig is in de menfchelijke
ziel, en aangetoond, dat het een uitnemend gefehënk
is van Gods wijsheid en liefde. In de tweede wordt
uit Heb. IX: 1 3 , 14 eene verhandeling afgeleid,
over de noodzakelijkheid der reiniginge van ons door
fchuld bevlekt geweten, en aangewezen, hoe onze confcientien gereinigd worden van de doode werken door het
bloed van Christus. In de derde Wordt Hand. XXIV: 16
ten gronde gelegd, en aangetoond, dat wij ons met eene
gereinigde confeientie niet moeten te vrede houden, maar
o©k, door opregtheid en heiligheid des levens, het tot onzen eroftigen toeleg awetea ftellen, om altijd een goed
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eri onergerlijk geweten te bewaren voor God en voor de
menfchen.' In de vierde , over Hand. XXVI: 14&, aangewezen, hoe wij, wel verre van het geweten te doen
zwijgen , integendeel naar deszelfs vermaningen , waarkhuwingen en beftraftingen hooren, en dezelve met getrouwheid opvolgen moeten. Eindelijk in de vijfde, over
Ephef. V: 1 0 , hoe wij zorgen moeten, om een wel on*
derrigt geweten te bekomen , opdat wij voor een onverlicht , dwalend of twijfelend geweten bewaard mogen
worden.
Men kent uit zoo vele, door den Eerw. K I S T uitgegevene, Leerredenen en andere fchriften 's mans denkwijze
Over het Christelijk leerftelfel, en de wijze van beoefening van 't geen hij oordeelt daartoe te behooren. Dezelfde verkleefdheid aan de karakterizerehde leerbegrippen van het Hervormde Kerkgenoötfehap, welke hij, inzonderheid in zijne Beoefeningsleer, heeft aan den dag gelegd, gepaard met een toeleg, om hetzelve te ontheffen
Van al het harde en aanftootelijke , dat men wel eens gemeend heeft daarin aan te treffen, ontmoet men ook in
deze Leerredenen. Er heerscht ook in dezelven allerwegen dezJfde natuurlijke en geleidelijke orde Van behandeling, dezelfde duidelijkheid en ongezochte bevalligheid
der uitdrukking, ook dezelfde gemoedelijke, op het verftand en hart een diepen indruk makende , toon en
overredende zeggingskracht. Waarom wij niet twijfelen , of ook deze bundel zal , in den grooten kring der
Lezeren van de Leerredenen van K I S T , regt welkom zijn.

Homiliën over de Gelijkenisfen van jfezas , van (door)
R . E V L i ï R T den yon gen, thans Predikant bij het Hof ié
Potsdam: vertaald en niet eenige Aanmerkingen voorzien
door N . W E S T E N D O R P , Predikant bij de Hervormde Gemeente te Sebalde - Buren. Te Groningen, bij W . Zuidema. 1 8 1 0 . In gr. ivo,

D

it Werk bevat twintig Homiliën over de Gelijkenisfen
van onzen Heiland. Deze meesterftukken der oude
Wellprekendheid, menfchenkennls en zuiveren godsdienstijver zijn , of behooren ten minfte bij ieder Christen genoegzaam bekend te wezen, om het vruchtbare g^ebrurk
i f ie leiden» welk door ieder opiterkiaiöeh daaruit voir.
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het verftand en hart te maken is. Gelukkig vooral de
Christenleeraar , die deze rijke bronnen niet onbezocht
laat, daar zij zich voor eiken dorftigen geduriglijk openen
ter verkwikkinge en verfterkinge tevens! De Potsdamfche
Predikant E Y L E R T heeft door zijn voorbeeld getoond ,
welk edel gebruik daarvan te maken zij. Hetzelve is zeer
onderfcheiden.' Dus levert de Gelijkenis van het Mos
taardzaad aan hem de ftelling: „ Dat het Rijk van G o d ,
„ van godsdienst en deugi, in s'menfchen geest, klein
„ en ongemerkt is in den aanvang, maar gezegend in was„ dom en heerlijk in het einde:" — Die van het Zuur
deeg : „ Dat de goddelijke kracht van Jezus leer wel ftii
en zonder gedruisch werkt, maar den geheelen mensch
„ doordringt:" — Die van de kostbare Parel: ,, Dat
„ hij, die waarheid zoekt, bemint en ernfiig volgt, in
„ de leer van Jezus meer zal vinden, dan hij verw'acht„ t e : " — Die van den Wijngaard; de Hechte Huurlie
den en den goeden Wijngaardenier: „ Dat Qod in behandeling van ondankbaren en gehoorzamen goed, lang„ moeiig en tevens geftrengis, gelijk zulks blijkt uit de
gelcliiedenis der Joodfche Kerk:" — Die van het ver
lorene en wedergevondene Schaap: „ Dat God den zon„ daar waarlijk pcogt te verbeteren, en dat de laatfte,
„ zich verbeterende, waarlijk is te regt gebragt, zooda, , nig dat de hemel zich over hem verheugt:" •— Die
van den onvruchtbaren Vijgeboom, in twee Leerredenen:
„ Dat God met groote goedheid en langmoedigheid voor
„ ons welzijn zorgt, den ondankbaren lang verfchoont en
„ voor de deugd poogt te winnen,maar,bij eenevruchte„ looze liefde, zekerlijk ftraft:" — Die van den Rijken
Man en Lazarus, in zes Leerredenen: „ Dat de Eeuwig, , beid het raadfel oplost van dit L e v e n : " — En die
van den Landman en de onderfcheidene Akkers, in vijf
Leerredenen : „ Dat een verhard en 'gevoelloos , een
„ zwak en onbeftendig, een zorgvuldig en wereldsgezind
„ Hart het Christendom volftrekt onvruchtbaar maakt,
, en daarentegen een warm, gevoelig, vroom en beften„ dig Hart den heilzamen invloed van het Christendom
j , bewerkt."
De opgave van dezen Inhoud wijst onzen Lezeren vm
zelf het leerzame, dat zij alhier mogen verwachten, en
Wij durven hen verzekeren , dat zij zich in hunne ver
wachtingen geenszins zullen bedrogen vinden. Velen onaer Lezeren zijn gewisfetfjk bekend met den aard der Has
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mitten of korte Leerredenen. Deze volgen het beloop van
den Tekst, zoodanig als dezelve gefield, is. Men geeft
daarvan geene geleerde verklaring, maar men lascht de
zelve allezins eenvoudig in de behandeling des onderwerps, bij wijze van uitbreiding; men trekt uit ieder ge*
deelte de naaste ftelling , welke daarin begrepen i s , en
men gaat alzoo, van deel tot deel, tot den einde voort.
Zulk eene voordragt was de oudfte manier van prediken
in de Christelijke Kerk; zij was ook die der Kerkvaders
en zij is gewisfelijk de eigenaardigfte, die althans met eene
verzierde voorftelling (hoedanige de Gelijkenisfen zijn)
het beste ftrookt. Dank zij den Christenleeraar, die dit
oude fpoor thans op nieuw betreedt, daar helaas 1 zoo
vele gezochte kunst het nut der openbare Leerredenen maar
al te dikwerf verdringt! Hier is de Leeraar bij uitnemend
heid eenvoudig, zonder plat te wezen; hij fpreekt verftaanbaar voor ieder; hij dringt met zijne ongekunftelde
voordragt diep in het hart ; de oplettende Toehoorder
vindt zich geroerd, en de gelukkige invloed is zeker.
Bij zulk eene vruchtbare behandeling van godsdienftige
zaken, waar de Leeraar, bij de ontvouwing van alle de
plooijen des harte, alleen zedelijk onderwijst en waarach
tig nut fticht, komt het niet te pas te vragen, hoedanig
hij over deze en gene geloofspunten denkt? De Eerw.
EVLERT toont zich hier en daar, waar het te pas komt,
Luthersch regtzinnig, in de gewone beteekenis van dit
woord; doch ook dit zal en mag ieder echt Christen niet
hinderen, al ware hij van een gansch tegenovergefield ge
voelen. Wij zegenen den arbeid des welmeenenden Leer
aars , en betuigen ook daarom onzen dank aan den Verta
ler, die zulk een godsdienftig Werk tot ons overbragt,
daar het blijkbaar naauwkeurig overgezet, en ten flotte
met eenige geleerde Aanmerkingen verrijkt is. — Wij
onthouden ons van het geven eener proeve en van alle
andere bedenkingen, verlangende alleen, dat dit Stuk alge
meen in handen zij tot nut en (lichting; gelijk wij tevens
met lust te gemoet zien des Schrijvers Voorrede: Over het
karakterijiieke van Jezus Gelijkenisfen , welke de Ver
taler , als een afzonderlijk S t u k , belooft te zullen uit
geven.
9
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In welk gedeelte van het Gezigt der vier Dieren en tie»
Hoornen, aan Daniël vertoond, leven wij ? Te Dord
recht , bij A. Blusië en Zoon. 1 8 1 0 . In gr. ivo.
48 El.

A

lhoewel de nafporing der overeenftemming van de ge
beurtenisfen van den tegenwoordigen tijd met de
godfpraken van den Bijbel niet altijd die opheldering en
opruiming geeft, welke men zieh daarvan voordek, zoo
fchijnt dezelve echter nog fteeds aan dezen en genen eene
aangename bezigheid te verfchaifen.
De ongenoemde Schrijver van dit Stukje, ook een lief
hebber van zoodanige onderzoekingen, heeft dezulken,
welke hunne aandacht tot hiertoe weinig tot het Profe
tisch woord bepaalden, aanleiding willen geven , om het
v.rnaamfte, en, bij de voorvallen van den dag, meest
belangrijk- der Voorzeggingen , als met een opflag, te over
zien . en daardoor opgefpoord te worden, om dit gedeelte
dis Bi'bels meer ?vz t té onderzoeken, fchrift met fchrift
te vtrgi'i'k(.v>, en van de hulpmiddelen voorhanden, naar
bun vermnjfcr-, exhruik te maken. Hij vleit zich aldus
mcie te w i rktn tot daarftelline van de belofte, Dan.
XII: 4. dat reien het Profetisch woord zullen nafporen, en
de wetenfehap zal vermenigvuldigd worden: waartoe elke
pro,v. zeker iets zal btidrag-n \ al ware het, dat men,
in deze of gene bijzonderheid, van de regte uitlegging
afweek.
Hii bepaalt zich bijzonder tot de voorzeggingen, die hij
meent vervat te z'rn in het gezigt, door Daniël, II. VII,
befchreven. Er vertoonden zich vier dieren. Het eerfte
dier was een leeuw met arendsvleugelen, doch wien de
vleugels reeds uitgeplukt waren, en een menfehenhart ge
geven was. Het tweede dier was een beer, die reeds ne
vens den leeuw ftond , en drie ribben, zeker van den
leeuw, in den muil had. Het derde was een luipaard
roet vier vleugels en vier koppen, aan hetwelk de heerfchappij gegeven werd. Het vierde was een verfchrikkeltjk'affctmwelijk dier;het had groote ijzeren tanden, en
vcrilond alles. Het had tien hoornen , tusfchen welke
een kleine hoorn oprees, zoodat drie der overigen uit
gerukt wierden; deze hoorn was voorzien van nenfehenoogen 5 en fprak godslasteringen. Hierop volgde eene
1
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majeftueuze verfchijning, ter verdelging van de magt van
dat dier; weik vermogen werd gegeven aan eenes men
fehen Zoon. Daniël ontvangt er deze uitlegging van: Het
vierde dier is eene verfchrikkelijke aardfche magt, die, in
de gevolgen , voor het menschdom noodlottig zal zijn,
terwijl op dezelve tien Koningrijken zullen volgen, en uit
deze wederom een Koning zal opftaan, die een godslaster»
aar en verdrukker der aanbidders van den waren God zal
zijn; maar ook daarvoor zoo geftraft zal worden, dat zijne
magt verdelgd, en het rijk, het groote wereldrijk gege
ven zal worden aan het volk der heiligen der hooge plaat
fen ; en welk rijk niet verdelgd of vernietigd worden zal.
Om aan te toonen, dat dit gezigt gedeeltelijk vervuld, en
gedeeltelijk nog onvervuld i s , vergelijkt hij daarmede het
gezigt , aan Nebukadnezar vertoond, Dan. II. en on
derzoekt den parallelismus tusfehen beide gezigten. Bei
den duiden , zijns inziens , vier heerfchappijen aan,
waarvan het rijk van Nebukadnezar het eerfte en voortreffelijkfte was, terwijl de voeten en teenen een rijk teeken
den, dat met de vierde heerfchappij in verband ftond,
ten deele fterk, ten deele zwak zijn zou, en door huwe
lijken zou bijeengehouden worden: doch welke heerfchap
pijen eindelijk zouden verdelgd, en vervangen worden door
een rijk, dat eeuwig duren zal. Het vierde duidt de
flechtfte , hardde en affchuwelijkfte regering aan. Op
dezen grond neemt hij aan, dat het eene gezigt kan die
nen ter verklaring van het andere, voor zoo veel het eene
gezigt meer, dan het andere, aanwijst of bepaalt. En
zoo "gaat hij voort, om aan te toonen, dat Dan. VII.
eene gedeeltelijk vervulde , gedeeltelijk onvervulde voor
zegging bevat. Dit meent hij daaruit te kunnen bewij
zen , omdat het hier befchreven rijk van den Zoon des
menfehen wordt voorgefteld, als nog toekomftig, en als
zijnde van denzelfden aard met de overige heerfchappijen ,
en dus een aardsch rijk, dat eene bijzondere betrekking
op het nagedacht van Abraham zou hebben, en de ande
re aardfche rijken zou vervangen of verpletteren, nadat
eene zware, fchoon kortftondige, vervolging zou zijn voor
afgegaan.
Op dezen grondflag rust nu de nadere verklaring, zoo
van het reeds vervulde, als nog onvervulde van deze godfpraken, waarvan wij dit alleen tot eene proeve zullen mededeelen. In de teekening der tien teenen van ijzer en
leem, of klei, vindt hij eene eigenaardige teekening van
O 0 4
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de magten, welke in Europa het Romeinfche gebied ge*
Yolgd zijn , en wier toeftand tot op onzen leeftijd heeft
geduurd. Men heeft in dezelve een wonderlijk zamengefteld, ijzer en kernachtig rijk ontdekt, dat in meer rijken
verdeeld i s , gelijk de voeten in tien teenen , welke nog
tans in zeker opzigt één rijk uitmaken, maar op eene an
dere wijze verdeeld zijn zullen. Dezen toeftand zien wij
thans ophouden. Het evenwigt van magt in Europa is
verbroken, "en thans wordt dat gedeelte van het gezigt
vervuld , dat , terwijl tien hoornen op het vierde dier
zich, als eene vijfde heerfchappij, hebben ftaande gehou
den , er een kleine hoorn is opgeftaan, die drie der overi
gen verdringt; een hoorn, die menfehen oogen heeft: het
welk een groot vernuft aanduidt. Hij veritaat er de magt
van Frankrijk door, die, in den beginne klein, en door
velen tegengeftaan , nu de overmagt in Europa heeft,
liet onvervulde, aangaande deze magt, naar de uitlegregels van den Schrijver, willen wij door h e n , die het verJangeii, liever bladz. 32. bij hem laten lezen, dan door
ons Maandwerk algemeener bekend maken. De tijd zal
alles leeren. Wij achten h e t , in de daad, geenszins raad
zaam, in de toekomst alzoo in te dringen, en op wil-,
lckeurig uitgelegde godfpraken zoodanige foort van ver
wachtingen te gronden , als men er reeds zoo. vele in
rook heeft zien verdwijnen,

Gefchiedenis van het Leven en de Regering van Paus LEO.
D E N T I E N D E N , door W . R O S C O E ; verrijkt met Aanmerhingen van den Hoogleeraar H. r . K , H E N K E . Naar het
Engelsch en Hoogduitsch. Ilde Deel, Te Haarlem, bij
F , Bohn, In gr. 8vo. 387 Bl.

V

an den aanleg en de uitvoering des bovengemelden
Werks , welks Tweede Deel zich thans te onzer
overweginge aanbiedt, hebben wij in 't breede gefprokeri
en beide beoordeeld (*). Dit Deel is zoo zeer van ge
lijken aard, dat het gezegde daar op pasfe. Dat men, in
de Vertaling, alk de Aanteekeningen onder den Tekst ge
voegd, en niet deels achteraan geplaatst hebbe, gelijk de
Vertaler ons verwittigt, zal zeker den Lezeren wel be*
vat-

(*) S e onze lettemf.

voor 1800. bi, 324,

W. R O S C O E , GESCHIEDENIS VAN LEO DEN X . $33
rallen. Voor velen, voor de meesten zou het aangenaam
geweest zijn , het veelvuldig Latijn en Italiaansch, 't
welk men in deze Aanteekeningen ontmoet, verduitscht
te zien. Wij bevroeden zeer gereed de moeijelijkheid,
welke daar in fteekt, ja zelfs dat het geestige, of de flag,
fomtijds in de bewoording ligt, en dus niet dan met omfchrijviug , of aanduiding, voor den onkundigen van de
vreemde taal vatbaar te maken is , 't geen zeker zijn gebrek heeft; maar nog liever wil men eenig licht hebben ,
dan geheel in het donker zitten.
Gelijk van het vorig Deel, zullen wij het beloop en den
inhoud doen kennen, alsmede hier en daar eene Karakterfchets uitkippen, ten einde onze Lezers met den inhoud
bekend te maken, en iets meer dan een dor geraamte te
leveren van een Werk, 't geen een fchat van belezenheid
bevat.
Het VI H. waarmede dit Deel aanvangt, behelst de
pogingen van L O D E W I J K D E N VI tot herovering van Milaan en Napels, en de verbindtenisfen te dezen einde door
hem met A L E X A N D E R D E N VI en Fenetie aangegaan. T e
dezen tijde verliet de Kardinaal D E M E D I C I S Italië, en
deed eene reis door verfcheide landen van Europa. — In
dit Tijdsgevvrichte viel de dood van A L E X A N D E R D E N VI
voor. Van dezen, wordt dit Karakterbeeld opgehangen:
„ Wanneer wij de Italiaanfche Schrijvers volkomen geloof
mogen geven, zoo heeft er nooit een mensch van een
„ affchuwelyker karakter op aarde geleefd dan A L E X A N D E R
„ D E VI. Ontembare eerzucht, onverzadelijke hebzucht
„ en wellust, onverbiddelijke en grenzenlooze roofgierig„ heid ; deze en andere misdadige eigenfchappen maken
„ het beeld u i t , hetwelk van hem zonder eenige beden„ king is ontworpen door mannen, wier fchriften onder
„ de oogen der Roomfche Kerke uitkwamen. Ook be„ fchuldigt men hem, dat hij de eerfte w a s , die het gebruik invoerde, om, door geheime befpieders, de mis„ daden tegen den Staat op te fporen ; een fysthema,
„ 't welk altoos ten verderve geftrekt heeft van eiken.
Staat, die zich tot het gebruiken van een zoo verach„ teliik middel verlaagde. Als Paus vergat hij zijne waar„ digheid , daar hij bij elke gelegenheid zijne geestelijke
„ magt ten dienïle der wereldlijke gebruikte; en hij zou
„ zeer gevoegelijk Jupiter, aan wiens voeten een roofgie3, rige Adelaar den blikfem in zijne klaauwen houdt, tot
„ een zinneheeld zijner regering hebben kunnen kiezen.—
O o 5
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De ondeugden , die hem als bijzonder perfoon eigen
„ waren , deden wel der wereld minder fchade, maar
„ waren des te aanftootelijker. De berigten van zijne levenswijze leveren trekken op van bnitenfporigheid en
„ zedeloosheid, waardoor elke ftand, doch bijzonder eene
zoo hooge kerkelijke waardigheid, moest onteerd worden." — Deze zwarte trekken poogt R O S C O E te ver
zachten, door aan te merken, dat, welke misdaden hij
qok immer bedreven moge hebben, men niet ontkennen
kan, dat ze zeer zijn vergroot geworden, en dat, ten
andere-, de gebreken van dezen Paus eenigermate werden
opgewogen door verfcheide uitmuntende hoedanigheden.
In het Vil H. vinden wij vermeld de öneenigheden tus
fchen Frankrijk en Spanje over het Koningrijk Napels. In
dit woelig Hoofdftuk, 't geen onder andere den dood van
CESAR
B O R G I A en diens Karakter vermeldt, komt de
Kardinaal D E M E D I C I S te voorfehijn, als te Rome wonende,
en zieh onledig houdende met letteroefeningen en werken
van fmaak. De nadeelen, zijn Geflacht overgekomen,
waakten hem , die van goede fiere en rijkelijkheid hield,
dikwijls fchaars bij den gelde, doch nooit in lustige vro
lijkheid. — Paus J U L I U S D E I I , Perugia in handen ge
kregen hebbende , nam bezit van de heerfchappij ov::r
die S t a d , en droeg dezelve over aan den Kardinaal L E
MEDICIS.

Naijver der Europifche Mogendheden omtrent het Gerrjeenebest van Venetië, met de daaruit gevolgde krijgsverrigtingen , ook in Italië, maken de ftoffe uit van het
VIII H . , te midden van welke Paus J U L I U S D E II de
M E D I C I te Florence wilde herftellen, en den Kardinaal,
onder den titel van Legaat van Bologna, tot Opperbevel
hebber des Legers benoemde. Twist kreeg hij met den
Spaanfchen Generaal. Te midden onder-het krijgsvolk behieldde Kardinaalzijne vreedzame ambtskleeding, enbewaarde een zacht en menschlievend karakter. Tot de bedrijven van
den krijg was hij, uithoofde van. zijne kortzigtigheid, niet
«onderling gefchikt; doch des te zorgvuldiger waakte hij
voor de goede orde in het leger, en vermaande dikwijls
de Officieren en Soldaten nadrukkelijk, o m , met moed en
eendragtelijk , zichzelven en hunne bezittingen, alsmede
de zekerheid yan den Heiligen Stoel en de vrijheid van
Italië te verdedigen. In het voor zijne Partij ongelukkige
en bloedige gevecht bij Ravenna gaf hij, naar 't berigt
onzes Levensbefchrijvers, terwijl zoo velen zijner vrien
den
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den en aanbangeren fneuvelden verfcheide ondubbelzitv*
nige bewijzen van ftandvastigheid en fterkte van zieU
Weerloos en ongewapend, bevond hij zich midden in het
gevecht, en fprak zijne lieden moed in, met die rustig
heid en ftandvastigheid, welke misfehien moeijelijker te
behouden is , dan de woeste hevigheid , tot welke de
mensch, uit zucht om zich te verdedigen, wordt aange»
dreven. Zelfs toen de overwinning reeds befüst was, ver
liet hij bet flagveld niet terftond, maar bewees den ftervenden allen bij (land , en troostte hen in hunne laatfte
oogenblikken met de hope der onfterfelijkheid. — Hij ge
raakte gevangen , en werd naar Bologna en Milaan ge
voerd , waar hij, in weerwil van zijnen ongunftigen toe
ftand , zijnen rang en het aanzien van den Apostolifchen
Stoel wist te handhaven.
Het IX H. vermeldt de verzoening tusfehen J U L I U S D E N
II en L O D E W I J K D E N XII, de herkrijging der vrijheid voor
den Held dezes Werks, en de herftelling der M E D I C I te
Florence. Te dezen tijde viel de dood voor van Paus ju-*
i i u s D E N II , wiens Karakterfchers in dezer voege wordt
opgegeven: „ Koen , ondernemend, eerzuchtig en onvermoeid, .begeerde hij zelf geene rust, en gunde die ook
„ aan anderen niet. Het zou in der daad moeijelijk zijn,
s, een Stadhouder van C H R I S T U S tekunnen vinden, wiens
„ zeden en gedrag meer lijnregt ftrijdig waren met den zach„ ten geest des Christendoms en van deszelfs Stichter. Doch
dit voorbeeld had het Conclave ook niet voor oogen
„ gehouden, toen het eenen Paus verkoos, van wien niemand verwachten kon, dat hij zich van alle wereldlijke
zorgen ontflaan en enkel tot het geestelijk welzijn zijner
„ kudde zou bepalen. Men moet _ hem derhalve niet be-»
„ oordeelen naar eenen maatftaf, dien hij zelf niet gekoze»
,, had., en naar welken niemand verwachtte, dat hij zich
zou regelen. Zijn levendige en werkzame geest va»
„ onderneming ftemde overeen met de heerfchende de-nk„ wijze van zijnen tijd, en zijn geluk verhief hem tot
„ eene hoogte,, dat hij op de vermogendfte Vorften dei
aarde met gevoel van trotschheid nederzag. Zijne eer„ zucht was echter geenszins de hartstogt van eenen klei„ nen en beperkten geest, en ftreefde ook niet enkel naar
„ tijdelijk gewin. Den Heiligen Stoel eene magt te ves*
„ fchafien, die zich over geheel Europa uitftrekte, alle
„ de eigendommen der Kerke te herwinnen, alle vreemde , of, zoo a!s men dezelve toenmaals noemde, har„ baar-
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„ baarfche niagten uk Italië te verdrijven, en inboorlingen op de troonen van dit land te plaatfen; zie daar
„ net grootsch ontwerp van zijnen veelomvattenden geest.
Dezen wensch zag hij nog bij zijn leven grootendeels
„ vervuld, en welligt ware dezelve geheel vervuld ge„ worden, zoo J U L I U S den Paufelijken Stoel vroeger beklommen had."
Niet ftreng zeker is deze Karakterfchets opgemaakt.
Ongunftiger fpreken de Italiaanfche Gefchiedfchrijvers van
hem. Vele Gefchiedboekers zijn ook , en niet zonder
grond, van oordeel, dat het krijgszuchtig karakter van
dezen Paus, 't welk hem aandreef, om zich meermalen
aan het hoofd zijner troepen te ftellen, zoo wel als het
fchandelijk leven van A L E X A N D E R D E N V I , veel heeft bij
gedragen,'om den eerbied, dien men anders gewoonlijk het
Hoofd der Christelijke Kerke bewees, te verminderen, en
de fpoedig daarop gevolgde Hervorming den weg te banen.
Dronkenfchap wordt dezen Paus ten laste gelegd; doch
alle Schrijvers ftemmen overeen, dat hij zijne Regering
door geen baatzuchtig Nepotismus heeft bezwalkt. Schoon
hij zelf bekende geen Geleerde te zijn , betoonde hij zich
een befchermer en voorftander der Geleerden. Dit wordt
door voorbeelden bewezen.
Hebben wij, ingevolge van den aanleg dezes W e r k s ,
de Hoofdperfonaadje , van wiens Leven het den titel
voert, te meermalen uit het oog moeten verliezen, het
X H. brengt hem bepaalder voor ons gezigt, diens ver
kiezing tot Paus vermeldende. Als Aartsdiaken moest hij
de ftemmen in het Conclave opnemen; bij welke gelegen
heid hij zich met uitnemende befcheidenheid gedroeg.
Ontdekkende, dat de meeste ftemmen zich voor hem had
den verklaard , bemerkte men niet de minfte verandering
in de trekken van zijn gelaat. Zedig was hij bij de aan
neming van zijnen Paufelijken Naam, L E O D E X.
Omtrent de beweeggronden der Kardinalen tot het doen
dezer keuze kan men niet anders dan gisfingen maken,
door RoscoE opgegeven. Aangezien L E O , vóór zijne ver
kiezing tot Paus, enkel Aartsdiaken was, moest hij tot de
Priesterlijke waardigheid worden ingewijd; dit gefchiedde
met veel toeftels en prachts. Groot en heerlijk was deze
bij den plegtigen optogt ter bezitneming van het Paleis van
Later aan i eene fchoone gelegenheid, om zijner pr Alzucht
bot te vieren. Florence zond hem een luisterrijk Gezantfchap. Hij fchonk de Fhrentijnfihe zamengezworene»
ver-
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Vergiffenis. De benoeming van v. B E M B U S en j . S A D O L E T I tot Geheimfchrijvers deed onverwijld hope fcheppen ,
dat de Geleerdheid door hem krachtdadig zou bevorderd
worden.
In dien verheven ftand trachtte L E O de twisten onder Christen-Mogendheden uit den weg te ruimen, gevoelig befeifende de dwaasheid en fchandelijkheid djer verwoestende Oorlo
gen , w.elke zoo lang de Christen-wereld beroerd en ontvolkt
hadden. Dan hij vond zich welhaast in krijg ingewikkeld.
Na behaalde overwinning en de daarop gevolgde uitdrijving
der Franfche» uit het Milaneefche, beklaagde L E O , in
eenen Brieve, „ als mensch en opperhoofd der- Christen„ heid, het aangeregte fchrikkelijke bloedbad; doch tevens
„ verheugde hij zich, dat zij, die met eene wrevelige hand
de Bruid van C H R I S T U S hadden trachten te fchenden, en
zich daardoor den vloek der Kerke op den halze gehaald
„ hadden , naar verdienften waren geftraft geworden."
Gematigdheid gebruikte hij niet alleen bij zijne zegepraal,
maar maande ook andere Vorften daartoe fterk aan.
In zijne Paufelijke waardigheid opende L E O D E X de
Kerkvergadering van Later aan op nieuw , en benoemde
vier nieuwe Kardinalen: eene benoeming, die, naar het
aangeteekende van den Hoogleeraar H E N K E , geen blijk
droeg van groot verftand of eene waardige keuze: twee
van dezelve waren L E O ' S Bloedverwanten , de een van
onechte geboorte, en de ander van te jonge jaren; jovius
befchrijft den'derden als een onbefchaamden hebzuchtige»
Aflaatkramer , en fchildert den vierden af als 's Paufen
potfemaker. — Aan de wederkeerende en berouw betoonende Kardinalen fchonk hij vergiffenis.
In het V H. dezes Werks had R O S C O E een tafereel op
gehangen van den toeftand der Geleerdheid in Rome, op
het einde der vijftiende Eeuwe , toen L E O D E X zijne
woonplaats eerst te Rome genomen had. Meer dan twin
tig jaren waren er intusfehen vcrloopen, zonder eenige ver
betering van belang aan te brengen. Heugelijke dagen mogt
men nu verwachten: befchermde hij als Kardinaal reeds de
Wetenfehappen, deze.en de Kunften mogten van hem als
Paus alles verhopen. Hoe hij dit deed en aan deze ver
wachting beantwoordde, leert ons het XI en laatfte Hoofd
ftuk dezes Deels, daar hij het Gymnaüum of de Univerfiteit
te Rome herftelde, den grond lag tot de Griekfche Kweekfchool te Rome, en de beoefening der Oostetfche Letter
kunde deed herleven. Van de Mannen, die hem in een
en
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en ander dezer Geleerdheidsverbeteringen behulpzaam wa««
r e n , geeft het gemelde Hoofdftuk een vrij uitvoerig
berigt.
Wij verlangen naar de voortzetting dezes weidoorwrochten Wefks.

Disfertatio Medica Inauguralis agens de profopalgia \ feliciter in Nofocomio Academico Janata, item de vifa ibi
dem cordis ruptura, fubito let'iali, una cum prolufione
in ignavos theoriae Medicae contemtores empiricos, pro
gradu defenfa a C A R . G U S T . I S A C . J A C . F A L C K . Traj.
ad Rhen. pp. 65. 4to.

T

wee waarnemingen, de eene omtrent eene gelukkig
genezene krampachtige pijn van het aangezigt (Pro*
fopalgia), de andere aangaande eene infcheuring yan het
hart , door eenen fpoedigen dood achtervolgd, waarbij
eene afbeel iing gevoegd is van deze infcheuring zelve,
zoo als zij zich bij de opening van het lijk vertoonde en
aan het benedenfte einde van de linker borstholte plaats
had, maken, benev.ns eene Prolujio tot aantoonimr vau
de onontbeerlijkheid der voorbereidende wetenfehappeu
bij de beoefening der Geneeskunde, in het bijzonder voor
eene gezuiverde Phyfiologie, den inhoud uit van deze
Akademifche Verhandeling , die wij over het geheel met
genoegen bi bben gelezen, en, offehoon de Prolufio zel
ve uitvoeriger had kunnen bewerkt worden, (iets , het
geen de Schrijver welügt zoude gedaan hebben, indien
hij zich bij ;!it onderwerp alleen bepaald had) zoo voe
den wij evenwel de beste gedachten omtrent des Schrij
vers oordeel en kunde.

Redevoering over de verdienften van P E T R U S C A M P E R , in
de vergelijkende Ontleedkunde, gehouden door den Hoogl.
j . M U L D E R , enz. Uit het Latijn vertaald door c. H.
W A C H T P R , P Z . , Student in de Genees- en Heelkun
de te Groningen.
Aldaar , bij J. Römelingh.
In
gr. 8vo.

G

elijk wij onze billijke loffpraak aan de oörfproukeiijke Redevoering des hoogleeraars M U L D E R ga
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ven ( * ) , zoo moeten wij zulks ook omtrent deze Verta
ling doen, welke hem, die in de Latijnfche taal onbe
dreven i s , en echter de meer bepaalde verdienden van on
zen C A M P E R verlangt te weten, zeer welkom zijn zal; zij
is ons daarbij zeer naauwkeurig voorgekomen, en de Ver
taler verdient dus onzen billijken dank.
(*)

Leneroef.

voor

1809. No. XIV. bladz. 592.

Verhandelingen , uitgegeven door T E Y L E R ' S Tweede Ge
nootfchap. XVIlde Stuk. Te Haarlem , bij J. J. Beets.
In gr. 4fo. 462 Bl.
Eerfte Berigt.

D

e Vraag, in dit Boekdeel beantwoord, luidde: Wat is de
reden, dat de Nederlandfche School, zoo w'el voorheen ,
ten tijde van haren grootften bloei, als hedendaagsch, zo9
weinig Meesters in het Historisch vak heeft opgeleverd, daar
zij zoo uitnemend plaagde, en nog flaagt, in alles, wat de
eenvoudige navolging der Natuur, of de meer beperkte kring
van het Huisfelijk Leven , het vermogen der Kunst aan
biedt; en welke zijn de Middelen, om, in dit Land, uit
muntende Historiefchilders te vormen ?
Geen Voorberigt meldt ons, of er meer dan het hier
gedrukte viertal naar den opgehangen Gouden Eerepriis ge
dongen hebben; fchoon het zeer waarfchijnlijk i s , dat
zulks het geval geweest zij. Vreemd zou het wezen, al
het ingekomene te doen drukken, en, op-één na, alle met
eene Eeremunt te befchenken. Wat hiervan zijn moge,
het heeft aan Antwoorden niet ontbroken op eene Vrage ,
zoo uitlokkende voor de Beminnaars der Schilderkunst,
waaraan het ons Vaderland geenszins mangelt.
Wij willen de voor ons liggende Antwoorden onzen Le
zeren doen kennen. De Heer P I E T E R K I K K E R T , te Schie
dam, verwik den Gouden Eerepenning op eene Verhande
ling, die allerwegen blijken draagt van Gefchiedkunde, van
belezenheid en van fmaak, opgefteld in eenen medeilependen ftijl. Een algemeen overzigt des onderwerps opent de
Beantwoording , met aanwijzing van de gepastheid der
Vrage. Om dezelve te beantwoorden , onderzoekt hij
vooraf, wat men hier door de Nederlandfche Schwl te ver-
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ftaan hebbe. Het komt er op aan, of en hoe dezelve
van de Vlaamfche School te onderfcheiden.- Breedvoerig
is de Schrijver over dit onderwerp, en deelt ook zijn be
grip , wat eigenlijk het Historisch -vak zij, mede. — De
«erile Afdeeling geeft de redenen o p , waarom de Hol
landfche School zoo weinig Historiefchilders heeft opge
leverd. Eerst bepaalt hij zich tot oorzaken, getrokken
uit den gefchiedkundigen loop der dingen; bovenal komt
hier in aanmerking de vestiging van den Proteflantfchen
Godsdienst , met mindere , uit dezelfde bron voort
vloeiende, redenen ; voorts de Regeringsvorm van ons
L a n d , namelijk de voormalige Republikeinfehe. 't Kon
hier aan geene tegenw. rping , uit het Republikeinfehe
Griekenland, Fenttie enz. ontleend, ontbreken; dan deze
tracht de Schrijver uit den weg te ruimen. Waarop hij
bijzondere gewoonten en manieren van Kunstoefening,
die elders, en bij ons geene, plaats hadden, aanvoert. —
Andere oorzaken leidt hij af uit den fmaak der Natie,
en der Kunstminnaren onder dezelve. — Eindelijk komt
hij tot de laarfte en gewigtigfle oorzaak, zijns oordeels
te zoeken bij de Schilders onzer School zelve, hierin ge
legen , dat zij geen genoegzaam belang fielden in de ken
nis van de algemeene en bijzondere Theorie der Schil
derkunst.
Dit mangel biedt den Verhandelaar gelegenheid aan tot
de opgave eener algemeene Theorie der Schilderkunst, in
drie onderfcheidene deelen befchouwd. — Vooreerst, het ware
aefthetilche grondbeginfel, of het eigenlijk doel der Kunst.
>— Ten tweede, de kennis van het zanrnft 1 eens Kunsttafereels, in deszelfs dee n be'chouwd. — Ten derd»,
het gebruik der hulpmiuaelen, die de onmisbare kennis
Van kunflen en wetenfehappen den Schilder aanbiedt.
K I K K E R T bevestigt zijne eigene'denkbeelden over deze
iloifen menigmaal met de gevoelens van fommige der bes
te Theoretifche Schrijvers. Dit maakt, als 't ware, eene
Verhandeling op zichzelve uit. Vol is dit gedeelte van
Aanhalingen en Voorbeelden. Vele dier Aanhalingen wor
den in den tekst ingevlochten en onvertaald gelaten; 't
geen den enkel Nederduitfchen Lezer ongevallig moet we
zen. Van de verzen, uit vreemde talen bijgebragt, als
uit het Latijn, Fransch, Italiaansch, Engelsch en Hoogduitsch, eene vertaling te vorderen, ware zeker te veel
gevergd; maar het veelvuldig onvertaalde in ondicht lijdt
die verfcliooning niet. — Wij kunnen, met hoe veel gemoe-
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noegen wij dit gedeelte lazen, deze groote uitvoerigheid in
eene Verhandeling, wat ook de Schrijver ter verfchooning
inbrenge, daar hij zelve eenigzins het te omflagtige fchijnt
gevoeld te hebben, niet billijken. Met verlangen zien wij
te gethoete, dat de Steller dezer Verhandelinge, die reeds
federt lang bezig i s , om het moeijelijk Vraagftuk, wat
eigenlijk het Schoone zï), op te losfen, daarin gelukkig
flage, en der kunstlievende wereld eene nieuwe theorie
geve , die dit onderwerp eenvoudig zal ontwikkelen,
en voor den kunstoefenaar van meer praktikaal gebruik
doen zijn.
Voorts treedt de Verhandelaar in een onderzoek, in
hoe verre de algemeene Theorie der Schilderkunst bij de
aloude Kunftenaars beoefend is; wat de latere Meesters
daarin verrlgt hebben, en hoe de Hollandfche School daarin ten achtere gebleven is.
In de tweede Afdeeling, bepaald tot het onderzoek, of
er middelen kunnen gevonden worden , om bekwame
Meesters in het Historisch vak te vormen, werpt hij,
alvorens regtftreeks tot dit doel te treden, een vlugtigeu
blik op den tegenwoordigen ftaat van vordering, waarin
de beeldende kunften zich thans in Europa bevinden. —
De vraag zelve: welke middelen zijn e r , om in ons Land
uitmuntende Historiefchilders te vormen? moge, gelijk de
Schrijver verklaart, in den eerften opflag, niet zwaar te
beantwoorden fchijnen , en er zich aan den geest terftond
eenige wegen voordoen, die daartoe eene gunftige {trekking verwonen; bij eene rijpere nafporing zullen die veelal
moeten wegvallen, en zal h e t , naar mate men de zaalc
dieper inziet , te moeijelijker worden, een gepast antwoord daarop te vinden, ondanks den veranderden vorm
van ons beftuur, en den overgang daarvan in een Koninklijk [nu Keizerlijk] Huis. In de opgave van die redenen
der bezwaarlijkheid is de Heer K I K K E R T , naar gewoonte,
breedfprakig.
Een eenig middel oordeelt hij gevonden te hebben.
Dan, om te doen gevoelen, dat geen ander middel, dan
juist dit éénige, met hoop op eenen gelukkigen üitflag,
in het werk kan gefteld worden, neemt hij eenen omweg;
èn het middel beftaat enkel in het ftichten van eene algemeene theoretifche Leerfchool voor jonge Schilders, waarvan
hij eene uitgewerkte fchets ophangt, fchoon hij zegt alleen de grondtrekken op te geven van de inrigting eener
dusdanige Akademie. — Niet vrij van bedenkingen en teL E T T . l810. N O . I J .
Pp,
geil-
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genwerpingen kon dit plan blijven. De Schrijver zet zich
ter oplosfing en wegneming ; waarin hij vrij gelukkig
flaagt.
Hierop laat K I K K E R T volgen een Vertoog over den fmaak
der Hollanderen in de Schilderkunst , en in hoe verre de
zelve vatbaar is voor eene wijzigingten voordeele van
het Historisch vak dier kunst. Men zal in dit gedeelte vele
fchoone en gepaste bedenkingen aantreffen, te veelvuldig
om hier aan te flippen. Hetgene hij met dit alles wilde
betoogen, komt, om 's Schrijvers eigene woorden te be
zigen, hier op neder: „ De fmaak voor Historifche
Kunsttafereelen, hoe zeer tegenwoordig niet onder den
Nationalen Kunstfmaak onzer liefhebberen te betrekken
zijnde, is echter zeer wel daarmede overeen te brengen;
en de fmaak onzer kunstminnaren zal ongemerkt die wed
ding aannemen, wanneer wij eerst Historiefchilders bezit
ten , welke hunnen, arbeid inrigten naar de gronden, wel
ke wij gepoogd hebben voor te dragen; zulke kunftenaars, die, door de wijze inrigtingen der Profesforen van
de Theoretifche Akademie geleid, zich bevlijtigen , om
de edele teekening der Romeinfche, de bevalligheid der
Florentijnfche,
de waarheid der Venetiaanfche met het vin
dingrijke der Franfche School te verbinden, en het
fchoon penfeel, het uitmuntend koloriet en de ware na
tuur der Hollandfche School door eene beredeneerde en
fchrandere theorie te veredelen: en zulke kunflenaars ééns
onder ons beftaande, lijdt het geenen twijfel, of zij zullen,
door hunne voortbrengfelen , den fmaak der Natie die
wending geven, dat ook, bij de overige vruchten van het
Hollanchch. kunstpenfeel, de kunstgewrochten in het His
torisch vak hooggefchat, verzameld en naar waarde be
loond worden." — Eene zwarigheid wordt door hem op
gelost.
Het door den Schrijver verkozen Motto behelst den
grondregel, dien hij in 't geneel beloop van zijne Verhan
deling in 't oog gehouden heeft: Si l'on ne fait employer apropos les regies de FArt,
la fimple imitation de la
ne fervira de rien.
MENGS.

Nature

Min omflagtig,min met uitweidingen vervuld, maar niet
minder doeltreffende, is de Verhandeling van den Heer
ADRiAAN V A N D E R W I L L I G E ( N ) , aan welke de eerfte Zil
veren Eerepenning is toegewezen. — Na de opgave van
zijne meening, dat, in de Vrage, door de Nederlandfche
•School, die der Vercenigde Nederlanden
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de Hollandfche , afgefcheiden van de Vlaamfcke School,
moet verftaan worden, oordeelt h i j , en onzes inziens te
regt, gepast, een woord te fpreken van den roem, welken zich die School verworven heeft in het vak haar bijzonder eigen, en noodig, te bepalen, hoe het te verftaan
zij, dat zij flechts weinig Meesters in het Historisch vak
hebbe opgeleverd.
Met een Vaderlandsch genoegen lazen wij dit voorbereidend gedeelte, waarin hij meer dan een vijf-en-twintigtal Historiefchilders optelt, waaronder er van de eerfte
klasfe zijn; en heeft hij deze optelling niet vroeger begonnen dan met het tijdvak , dat de Reformatie de Schilders van de gelegenheid beroofde, om de Kerken en
Kloosters met hunne Kunsttafereelen te verfieren. Men
zou derhalve den roem der Hollandfche School te kort
doen, met te veronderftellen, dat zij bijna geheel geene
mannen zou hebben opgeleverd , die in het Historisch
vak verdienen genoemd te worden. Dan erkent hij gaarne,
dat, men zich bepalende tot het zuiver Historisch v a k ,
onze School met andere, en vooral met de Italiaanfche,
niet in vergelijking komt. De redenen van dit verlchijnfel gaat hij na. In dit geval is hij veel min Theoretisch
dan de Heer K I K K E R T . V A N D E R W I L L I G E N merkt in 't
algemeen o p , dat verfcheidene oorzaken, welke invloed
hebben op het karakter en het grootfte aantal bijzondere
wezens der onderfcheidene Volken , datgene voortbrengen , wat men nationaal karakter noemt. De natuurlijke
gefteldheid van het Land, de Luchtftreek, het Staatsbeftuur, de Godsdienst , de foort van werkzaamheid ,
die de meerderheid der Inwoneren doet beftaan , zijrr
de voornaamfte , en daarvan ftammen dan af het Nationaal Karakter , de Zeden , de Vooroordeelen , dè
Smaak en de Gewoonten. Al dit verwerkt V A N DER.
W I L L I G E N , met toepasfing op het hoofdonderwerp int
dezen, op eene beknopte wijze; en draagt dit gedeelte
blijk, dat hij van zijne Reizen, onzen Landgenooten be*
kend,'in de Kunstbeoordeelingook der Buitenlanderen veel
rruchts getrokken heeft.
De gepaste vergelijking der.
vreemde met de Vaderlandfche Koinftenaars en Kunstwerken geeft een hoogst leerzaam onderhoud.
Om den weg te banen tot het opgeven van de Middêr
len, om in dit Land uitmuntende Historiefchilders te vor*
men, geeft V A N D E R W I L L I G E N op de Oorzaken, welke
aan dit vak in ons Laad hinderlijk zünj sla de.sefiey.heid
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des Lands, de Luchtftreek, en de afgelegenheid Van de
fchilder- en dichtmatige tooneelen in Italië : deze zijn
niet weg te nemen, maar alleen eenigzins te matigen of
tegen te gaan in hare werking. Deels zijn het toevalli
ge; als het Staatsbefhmr, de Godsdienst , de middelen
van beftaan, het karakter der Inwoneren, hunne zeden:
deze zijn alle niet uit den weg te ruimen; en oordeelt hij,
dat het van vele niet te wenfchen is; nogtans zouden zij
zekere wijzigingen kunnen ondergaan. Ten aanzien van
andere keurt hii het niet onmogelijk, en tevens wenfchelijk, dat zij worden opgeheven; dan hiertoe zullen tijd en
omftandigheden vooral moeten medewerken. „ Het Staatsbeftuur," zegt hij, „ heeft federt eenigen tijd eene aan
merkelijke verandering ondergaan: welken invloed deze ver
andering heeft op het vak der Schilderkunst, dat wij hier
behandelen, zal ons de tijd leeren." —« Al dit wordt op
eene gepaste wijze ontwikkeld.
Voorts geeft hij de Middelen op. Eene daartoe ftrekkende opvoeding. Het reizen prijst de Verhandelaar aan.
„ Hierdoor is het," fchrijft h i j , „ dat de denkbeelden
van den jeugdigen kweekeling verrijkt worden, zijne be
fchouwingen worden meer uitgeftrekt, zijne vooroordee
len aanmerkelijk verminderd, en zijn fmaak gezuiverd.
Het gezigt van de werken van groote meesters formeert
zijnen fmaak en verheft zijne verbeelelingskracht, en de
mededingers, die hij ontmoet , fporen hem aan om hen
voorbij te ftreven. Onder de heldere lucht van Italië, op
den klasfiken bodem van Rome, voelt hij 'zijne genie be
zield , op eene wijze, die hij misfchien in zijn Vaderland
nimmer zou ondervonden hebben; en het bekoorlijke ,
dat eene zoodanige geestvervoering verfpreidt op den kring
der kunftenaren, waaronder hij verkeert, geeft hem vrije
denkbeelden, heft zoo vele hinderpalen o p , en verwarmt
den geest, welken het eenzelvig leven in het vaderlijke
huis, en de overdrevene orde en ftijve regelmatigheid, die
hij fchier bij iedere fchrede ontmoette , hoe langer hoe
Jtouder zou gemaakt hebben."
Nader tot de opgave der Middelen komende, prijst
V A N D E R W I L L I G P N het oprigten van Teeken - collegien
aan, en vervolgens van eene Schilder-akademie in ons
Vaderland, waarvan hij eene uitgewerkte fchets opgeeft;
doch derzelver dadelijke tewerkstelling komt ons, hoe
fraai het plan zij , hoogst moeijelijk voor. Allerwenfch,ehjkj3t acht bij, dat, fchoon oiize School, op die wij
ze
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ze ingerigt, niet wel de hoogte in het Historisch vak,
welke de Italiaanfche bereikt heeft, kan beklimmen, de
zelve ook inzonderheid die vakken , waarin zij fteeds
heeft uitgemunt, blijve beoefenen.
Regt Vaderlandsch
luidt zijn woord, 't geen hij voorts met daadzaken be
vestigt : „ De rang , dien de Hollandfche School be
kleedt in den Tempel der Schilderkunst , is te vereerende , om niet voldoende te zijn voor den Nationalen
roem." — Eene tegenbedenking , dat de Hollandfche
Meesters, aan welken die School haren luister voorna
melijk te danken heeft, niet gereisd hebben , weert h i j ,
het reizen voorheen aangeprezen en tot een deel der Akademie gemaakt hebbende, verder af.
Tot de plaatfing der gefchetfte Akademie , prijst hij
Haarlem, als in vele opzigten het gefchiktfte , aan.
„ Hoe zeer," dus fluit de Verhandeling, „ men ook de
flech'te tijden , welke wij beleven , als hinderlijk ter uit»
\ oering van het opgegeven ontwerp zou kunnen doen
voorkomen , is het juist in deze tijden, dat ons fchier
alles ontzinkt, dat wij verpligt zijn alle onze vermogens
in te fpannen , ten einde alles, wat maar eenigzins kart
dienen om den Vaderlandfchen roem en welvaart te onderfteunen en te handhaven , ja alles, wat maar eenig
zins Vaderlandsch i s , nog met hand en tand vast te hou
den." — Wij ftemmen met 's Schrijvers Motto van geheeler harte in:
r

Mogt Nee'rlands Schilderkunst, met d'ouden roem en zeden,
Na zoo veel jaren ramps , eens weer te voorfchijn treden!
Verwacht in een volgend Stukje, 't geen wij wegens de
twee andere Verhandelingen te zeggen hebben.
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'Gefchiedenis van het Straf- en Dood-regt van het geluk*
kig Eiland Teneriffe; meer dan Roman. Met eenige
Stukken daartoe betrekkelijk. Uit het Hoogduitsch van
i i . A . V E Z I N en anderen , vertaald , en met, Aanmer
kingen enz. vermeerderd, door Mr. H . W . T Y D E M A N ,
Hoogleeraar in de Burgerlijke en Hedendaagfche Regtseleerdheid aan 's Lands Univerftteit te Franeker , enz.
e Amfterdam , bij Immerzeel en Comp.
In gr.
ivo. 3 1 3 Bl.

?

W

ij ontvangen hier van den werkzamen Franeker
Hoögleeraar T Y D E M A N V E Z I N ' S Straf- en Doodregt van het gelukkig Eiland Teneriffe, vergezeld van een
aantal, tamelijk uitvoerige aanmerkingen; voorts het Regt
van Doodftraf fyftematisch overwogen uit V E Z I N ' S Kopographiën, waarachter (regt in den fmaak van onzen tijd)
gevoegd is eene Tabelle, behelzende eene beknopte voor
dragt desgeheelen ftelfels van Bewijs der onregtmatigheid der
Doodftraffen; wijders eene vollediger opgave van de gevoe
lens en bewijsredenen der in dit werk (van V E Z I N ) aange
haalde Schrijvers voor- en tegen de Doodftraf, met aanmer
kingen; dan nog eene plaats van R O M B . H O G E R B E E T S
tegen de Doodftraf, e n , eindelijk, een Nafchrift des Ver
zamelaars en Vertalers dezer ftukken.
De Gefchiedenis van het Straf- en Dood-regt van Tene
riffe i s , naar het ons voorkomt, een niet onaardige Ro
man, die ten tijde , dat dezelve in het oorfpronkelijke
verfcheen, zonder twijfel nut heeft gedaan. Volgens het
oordeel van den Heer Vertaler, vereenigt deszelfs Schrij
v e r , door zijne bewijzen kundig in het verdichtfel in te
weven , al het aangename van een' Roman met al het
grondige en overtuigende van de geleerdde Verhandeling.
Of dusdanig eene vereeniging wel gepast zij, meenen wij
met redenen te mogen betwijfelen. W i j , voor o n s , zien
niet gaarne , dat men wetenfchappelijke zaken op zulk
eene wijze behandelt, en houden meer van een dreng be
toog, zonder opfchik en romantifche inkleeding. Doch
wij willen den Heere T Y D E M A N zijnen fmaak niet betwis
ten , en het zij hiermede zoo als het wil — V E Z I N heeft,
zonder twijfel, de verdiende van geleerd en geestig te
vens
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vens te zijn.
Hij heeft veel toegebragt , om de
Regtsgeleerdheid te zuiveren van het woeste, ruwe en
barbaarfche, waarmede zij, in zijnen tijd, nog eenigermate befmet was , en om er eenen geest van gematigd
heid en humaniteit in te brengen , welke haar in velerlei
opzigten fcheen te ontbreken.
Maar, of dit Romannetje van V E Z I N nu nog, in onze
blagen, belangrijk genoeg ware, om het in onze taal over
te brengen? — dit is eene vraag, welke wij niet tóeftemmend kunnen beantwoorden. In den tijd, waarin V E Z I N
fchreef, heeft hij nut gedaan. Dit is ontegenzeggelijk. Maar
naderhand is de materie van ftrafwetgeving, bijzonder ten
aanzien der deodftraf, zoo ex profesfo behandeld, dat de
vraag: is de doodftraf regtmatig , en in hoe ver mag zij,
worden uitgeoefend? naar onze meening, thans wel aan
geenen twijfel meer onderworpen is. De zaak, waarover
men te voren met belangftelling en zekere geestdrift ftreed,
heeft thans opgehouden een point ydn discusfe te zijn.
De leer opzigtelijk de doodftraffen is een fyjiema gewor
den , en het verwondert Ons grootelijks, dat men, na dit
alles, met de vroegere twistredenen over dit onderwerp
weder ten voorfchijn komt, zonder over de nieuwere leer
een enkel woord te fpreken. Dan, laat ons eerst zien,
wat er in dit Boekdeel al verder voorkomt, e n , ten Hot
te , over den geheelen arbeid des geleerden Vertalers ons
oordeel rondborftig zeggen.
De aanmerkingen, die op het verhaal volgen, en waar
i n , volgens T Y D E M A N , de ziel en lleutel van 't geestig
verdichtfel vervat zijn en ontwikkeld worden, zijn, over
het geheel genomen , belangrijk, en berekend naar den
tijd, waarin zij gefchreven zijn. Wij hebben echter on
der dezelve eenigen aangetroffen, die ons niet juist zijn
voorgekomen; —- anderen ademen eenen zekeren geest
van onverdraagzaamheid jegens andersdenkenden , welke
gi'ping verdient, en fommigen zijn zelfs niet vrij van ha
telijk te zijn. Ons bellek gedoogt niet hierover uit te
weiden. Dit weinige flechts. i ° . Is het niet onverdraag
zaam , niet hatelijk te zeggen, dat de ware geheime grond
der doodftraffen zij, om den "rijken bij het gerust, weelde
rig en wellustig genot van dien overvloed, waarvan de
arme beroofd i s , zeker te ftellen, hetwelk niet anders
kan gefchieden , dan door elke onaangenaamheid , elke
ftoring zijner Basfa-rust met den dood te ftraffen ? en
moet het geene verwondering baren, den Heer T Y D E M A N ,
PP 4
0»

H. A. V E Z I N
54$
(in ftede van hier ter plaatfe eens den echten, niet geheimen , grond, dien men voorheen voor de doodftraffen had,
op te geven, of althans eene verzachtende aanmerking op
dezen nijdigen uitval van V E Z I N te maken) te hooren
uitroepen: „ ö Gij rijken en magtigen, ftelt u liever op
,, eene andere wijze geheel en volkomen zeker, door uit,, roeijing van alle armoede en behoeftig geboefte. —
Laat eens in practijk gebragt worden, hetgeen, met
„ zoo vele andere mooie woorden in onze voormalige Con~
,, fliiutien plagt te ftaan; dat de maatfchappij den behoeftigen arbeidzamen werk, den onvermogenden onderffand
„ verfchaöe! — Door openlijke werkhuizctt, en onderfteunen van bijzondere inrigtingen , door weren van
„ bedelaars en landloopers, en door 't zorgen voor goe„ de aanwending en beftier der vrome fondïen, legaten,
5, en geftichten, zou men, ook in 's lands tegenwoordi„ gen toeftand , het ver kunnen brengen , — en wie
juicht niet toe aan de pogingen die , althans totheteerfte,door eenen M E E R M A N en anderen, waarlijkmensch, , en vaderland-lievend worden in 't werk gefteld!" enz.
Érgdenkenden, die gaarne de dingen van eene ongunftige zijde befchouvven, zouden het, misfehien, wel willen
doen voorkomen, dat de Hoogleeraar zich hier aan eene
gezochte en ongepaste vleijerij jegens den Heer M E E R M A N
had fchuldig gemaakt. Doch wij denken er geheel anders
over, en zouden er zelfs zeer aan twijfelen, of de lof,
ter dezer plaatfe aan den Heer M E E R M A N toegezwaaid, na
zulk eenen aanhef in zulk eenen toon , en na de menschJievendfte pogingen, ter verfebaffing van werk en onderftand aan behoeftigen, tiiiroeijing van alle armoede en B E H O E F T I G G E B O E F T E genoemd te hebben, wel eens als
een compliment kan worden opgenomen.
2.°. Hetgeen door den Schrijver op bl. 75 over de Pijnbank gezegd wordt, i s , naar ons oordeel, niet gegrond,
en toont ten duidelijkfie, dat de man het eigenlijk g'ebrJiik
(niet het misbruik) dat door kundige en eerlijke Regters,
in fommige gevallen, van dit middel ter ontdekking van
de waarheid kan gemaakt worden , in bet geheel niet
kent. Te zeggen, datde Pijnbank tegen de natuur ende
menfclieliikheid ftrijdt, is niets meer, danijdeledeclamatie.
Het is hier de plaats niet om dit verder 'te onderzoeken.
Het zoude anders, onzes erachtens, niet moeijelijk zijn te
bewijzen, dat de Pijnbank, (op zichzelve befchouwd) wel
istgerigt, wijsftlijk aangewend, flechts in enkele, bij de
wet
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wet uitdrukkelijk bepaalde, gevallen, en door bekwame,
brave en ervarene Regtsgeleerden, een nuttig en zeer ge
oorloofd werktuig is in de criminele Regtspleging. Of
echter de fchandelijke en menschonteerende misbruiken,
die in vroegere tijden van de Pijnbank gemaakt zijn, en
of de onzekerheid, of wel het inftellen en voeren van het
inquifitoir proces altijd aan kundige en regtfchapene lieden
zij toevertrouwd, het niet raadzaam hebben gemaakt, om
die, op zichzelve nuttig en geoorloofd, doch voor zoo
vele en zoo groote misbruiken vatbaar, werktuig ganfehelijk af te fchaffen — dit is eene geheel andere vraag, die
wij, niettegenftaande de gewigtige nadeelen, die deze affchaffing oplevert , toeftemmend zouden beantwoorden.
3°. Komt ons de aanmerking op bl. 1 0 5 , over de wijze van
procederen in criminele zaken, zeer ongepast voor, en wij
hadden wel gewenscht, dat de Heer Vertaler, die anders
met het geven van aanmerkingen in het geheel niet karig
i s , de eer van ons land, ook in dit opzigt, verde
digd had.
Wij gelooven niet , dat men hier ligtelijk
iemand onfchuldig veroordeelt , ook niet op die plaatfen ,
waar men gewoonlijk nooit eenen verdediger aan den befchuldigdentoeftaat. Zelfs is het, naar ons oordeel, nog
lang niet uitgemaakt, of dit laatfte wel zoo verwerpe
lijk zij, en of het doorgaans toeftaan van Advocaten aan
gevangenen wel altijd het bedoelde nut bereikt. Waar
kundige en eerlijke Regters en openbare Aanklagers zijn
(en daaraan heeft het, God dank! tot dus verre in ons land
nog niet ontbroken) behoeft men — al zijn dan ook de
verdedigers niet genoegzaam bekwaam — al zijn er ook in
't geheel geene verdedigers — niet uit te roepen: „ God
zij den rampzaligen , over wiens hoofd het gaat, gena
dig ! " Ook het plan , om daar, waar men eenen eigenen
beftendigen Aanklager, die NB. als V ware de plaats vast
Advocatus Diaboli bekleedt, den kost geeft, ook eenen ei
gen beftendigen verdediger aan te ftellen, is zeer onheusch
en zelfs' lomp voorgefteld, en daarbij nog niets meer, dan
eene fraaije herfenfehim.
Het hier op volgend Regt van Doodftraf, fyftematisch
overwogen, is zijnen oorfprong verfchuldigd aan de over
tuiging van den Heer V E Z I N , dat zijn Roman het voorgeftelde doel niet had bereikt. Hij had daarin opzettelijk
den droogen wiisgeerigen loop van redenering vermijd; de
voorgedragene gronden en gevolgen lagen er zonder or
de , zonder fyftema, zonder zigtbaren zamenhang in verP p 5
fpreid.
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fpreid. Doch hierdoor verloren ook anderen den draad,
enz. Men nam de moeite niet, om de eigenlijke bewijz e n , deels uit het vertelfel, deels uit de aanmerkingen , te
onderfcheiden, zamen te verbinden, en de leden der met
opzet verbroken keten weder aaneen te fchakelen. Men
tastte nu den eenen, dan den anderen grond afzonder»
lijk aan, en daardoor werd waarfchijnlijk de uitwerking van
het geheel mede verhinderd. [Natuurlijke gevolgen van
dusdanig eene wijze van fchrijven! dat komt van het romaniiferen in wetenfchappelijke zaken!] In dit Vertoog worden de vragen: I. Is de doodftraf op zichzelve, en zonder betrekking op de grondverbindtenis der Maatfchappij,
jregtmatig? en II. is zij door deze grondverbindtenis regtmatig geworden? overwogen en ontkennend beantwoord.
Wij hebben dit ftuk, wegens deszelfs geregelden afloop,
des Schrijvers ftrengen betoogtrant en de duidelijke ontwikkeling zijner ideën, met genoegen gelezen, en (lellen het in
wezenlijke waarde ver boven den Roman; offchoon wij
£r ook al niets nieuws in gevonden hebben, maar thans
ook alles als overtollig moeten befchouwen: daar het toch
am flechts op de laatst behandelde vraag: Is de doodftraf
jenmishaar ? aankomt , en het te denken i s , dat de latere
gronden van flrafwetgeving den Heere V E Z I N , zoo dezelve aan hem waren bekend geweest, geheel andere refultaten zouden gegeven hebben.
Nu komt de vollediger opgave van de gevoelens en bewijsredenen der in dit werk aangehaalde Schrijvers voor- en teen de Doodftraf, met aanmerkingen. De Schrijvers,
ier voorkomende, zijn j . j . R O U S S E A U , S O N N E N F E L S ,

f

BECCARIA ,
A . L. J A C O B I , V I C T O R
BARCKHAUSEN,
H . L . W . BARCKHAUSEN, H . P. STURZ , R U N D E ,
FE-

D E R , j . E . F R . sciiALL en c . F R . s c i ï O T T .

Tusfehen

beide heeft de Vertaler ingelascht de wederlegging van
fommiger gevoelens door V E Z I N en J . A . B E R G K , ' w e l k e
laatftebij zijne nieuwe Hoogd. vertaling van B E C C A R I A de
verfchillende gevoelens van meer dan veertig Schrijvers in
naauwkeurige en breede uittrekfels verzameld, en daarbij
zijne eigene kritiek der gevoelens over de doodftraf gevoegd heeft.
Wij zijn het volkomen met den Hr. Vertaler daarin eens,
dat het 'weten van 't gene in de laatfte fchier 50 jaren
©ver de doodftraf is gefchreven aangenaam en belangrijk
is voor de letterkundige gefchiedenis der Crim. Regtsgeleerdheid. Doch de Vertaler zal tevens moeten toeftemmen, dat hetgeen hij ons hier levert niet flechts zeer on-
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volledig is (daar B E R G K alleen de gevoelens van meer dan
40 Schrijvers niet bloot voorgedragen, maar kritisch voor
gedragen heeft) maar zelfs voor hen, die het om over
tuiging en zekerheid ten aanzien van de zaak zelve te
doen i s , geheel oVertollig moet zijn. Immers verklaart de
Heer T Y D E M A N zelf, dat de Schrijvers , door B E R G K
opgegeven, nog met eenigen , vooral.lateren, — daar
q. b. u. de algemeene hervorming der ftrafvvetgevingen in
de laatfte jaren bijzonder ook aan deze vraag nieuw belang
en leven geeft — zouden kunnen vermeerderd worden.
Het gevoelen van H O G E R B E E T S , 't welk nu volgt,kon,
op zichzelve, ook zeer wel gemist worden; fchoon de
opgave daarvan in dit werk, zoo als het nu eenmaal is in
gerigt — eene rapfodie van rein en onrein —< nog al als.
doelmatig kan worden befchouwd.
In het Nafthrift des geleerden Verzamelaars en Vertalers
komen eenige goede aanmerkingen voor. Jammer Hechts ,
dat zij zoo wat verwarden verftrooid door elkander liggen.
Eenigen hadden noodzakelijk in een voorberigt moeten ge
plaatst zijn; anderen zijn wat gezocht en ongepast. Daar
onder behoort, voornamelijk, de vraag: of het werkje
niet overbodig zoude zijn, geen doel misfen, omdat het
Holl. CHm. Wetboek is ingevoerd? en of 's Lands Hooge
Magt zich aan zulk een vrijmoedig wetenfchappelijk on
derzoek niet zal ergeren? Waarlijk! dit zijn aanmerkingen
en bedenkingen zonder doel , alieen ter nedergefteld, om
aanmerkingen en bedenkingen te maken. Wie toch zou
hieromtrent eenigen twijfel kunnen voeden ? De Heer Ver
taler en Verzamelaar geeft zich nogtans eenige moeite, oin
zijn werk te dezen aanzien te verdedigen. Men merkt,
dat hij over die verdediging zelf niet weinig te vreden is ,
en wij verbeelden ons, dat hij, toen hij dezelve fchreef,
en over zulk een kritiek vraagftuk zoo maar eens regt 011vertement zijne meening zeide, er zeer heldhaftig zal heb
ben uitgezien.
Nu nog ons oordeel over dezen geheelen arbeid van
den Heer T Y D E M A N .
Welk een doel heeft zich de Profesfor met dit werk
voorgefteld? Is h e t , om den Lezer met de onderfcheidene
gevoelens der geleerden over de doodftraf bekend te maken ,
en dus eene gefchiedenis der verfehillende gevoelens aan
gaande de leer der doodftraffen te geven ? dan is het werk
zoo onvolledig , zoo gebrekkig, dat het geene aanmer
king verdient. Zelfs eene vertaling van B E R G K ' S bovenr
ge-
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gemelden arbeid zoude voor dit doel nog niet Voldoende
•zijn. Of is h e t , om den Hollander van de onregtmatigheid der doodftraf te overtuigen ? dan begrijpen wij, inderdaad, niet, hoe een man, als de Heer T Y D E M A N ,
wiens beroep, zoo wel als hart (volgens zijne eigene erkentenis) hem noopt in dit onderwerp belang te ftellen,
de materie niet fyftematiscR hebbe behandeld, de gevoelens
der latere Schrijvers onderzocht, en ons zijne eigene reiultaten medegedeeld. Hij fpreekt wel van algemeene hervorming der ftrafwetgeving in de laatfte jaren"— doch wat
helpen deze woorden, wat beteekenen dezelve, daar de
•man ons volftrekt niets, dan ouden kost opdist ? Wij
willen den Profesfor hier niet veroordeelen. Wij zouden
zelfs gaarne gelooven, dat hij met zijnen tijd is voortgegaan , dat hij het belangrijkfte , 't welk er over dit
onderwerp voorhanden i s , wel kent, en in de fchriften van
eenen G R O L M A N N , A L M E N D I N G E N , F E U E R B A C H en anderen geen vreemdeling kan zijn: maar hoe zullen wij dit
geloof overeenbrengen met des Hoogleeraars verklaring,
dat hij acht, dat V E Z I N zijne zaak voldongen heeft en
dat hij het in 't algemeen (zonder voor elke zijner uitdrukkingen of bewijsredenen te willen inftaan) met V E Z I N
eens is ? "
Wat leert nu V E Z I N , met wien T Y D E M A N het eens is ?
Dat alle doodftraf en onregtmatig , ongeoorloofd, onregtvaardig zijn. Wanneer men nu de gronden en bewijsredenen van V E Z I N (en dus ook van T Y D E M A N ) overweegt
en nafpeurt, dan zou men, misfchien, kunnen zeggen:
de man redeneerde, in zijnen tijd, wél. Maar kan men
daarom ook zeggen: T Y D E M A N redeneert in zijnen tijd
( 1 8 0 9 ! )ook wel? V E Z I N heeft voor hem de zaak voldongen en daarmede is hij het eens ? Hoe! weet de Profesfor
dan niet, of wil hij het niet weten ,dat men , na het werk
vsn v E z ï N , d e n grond en de bedoeling van alle ftrafwetten
uit een geheel ander oogpunt heeft befchouwd? dat de
zaak, nadat men bewezen heeft, dat de Souverein de bevoegdheid had , om door bedreiging de regten van den
Burgerftaat te verzekeren, en men die bedreiging als een
affchrikkend middel tegen alle _ Regtsfchennis moest aanmerken , een geheel ander aanzien heeft gekregen ? en dat
het gevolg daarvan was, dat men wel degelijk aan den
Wetgever het regt toekende, om den dood te bedreigen,
in zoo verre, als fommige regten door de bedreiging van
een minder kwaad niet kunnen beveiligd worden ? Of verdien-
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dienden wel de latere Schrijvers geheel geene wederlegging , zelfs geene opmerking ? Hoe kan dan toch de Profes for fpreken van algemeene hervorming der ftrafwetgeving in de laatfte jaren, d. i. na V E Z I N ,waarmede de Profes for het eens is —zelfs na de laatfte uitgave van
E E R G K ' S Kritiek der Meinungen über die Todesftrafe?
Om kort te gaan. De leer der doodftraiïen i s , zoo als
wij boven reeds hebben opgemerkt, door den arbeid der
latere Regtsgeleerden tot zoodanige zekerheid en tot een
fyflema gebragt, dat men thans, in een boek over hetzelfde onderwerp, daarvan niet zwijgen kan of mag. Door
dien arbeid moeten eene menigte van gronden, waarop
men te voren de verdediging der doodftraf bouwde, zoo
wel als eene menigte van bewijzen, waarmede men te voren die gronden ondermijnde, van zelfs vervallen. Al dat
vervallene nu nog weder op te zamelen; de oude gevoelens te herhalen cn van de nieuwere te zwijgen, i s , op
het zachtst uitgedrukt, een nuttelooze en onvruchtbare
arbeid.
Wij kunnen den Heere T Y D E M A N hierom den lof niet
geven, dat hij met zijn' arbeid eenigen dienst aan de wetenfehappen heeft gedaan; wij kunnen hem niet aanmoedigen , om het uitgebreider werk, waarvan hij in zijn Nafchrift fpreekt, in het licht te geven — ten zij hij in ftaat
mogtc zijn, om de laatfte leer over de doodftraffen te wederleggen , en iets nieuws (geen' ouden kost van V E Z I N en
anderen) daarvoor in de plaats te geven. En d a n . . . .
zoo gij dit kunt, Heer Profes fori . . . magnus nobis
eris Apollo!

Het tegenwoordig Amfterdam. Met acht Platen. Te Amfterdam , bij L* A. C. Hesfe. 1809. In gr. %vo.
358 Bl.
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oo zien wij dan het aantal van meer of min uitvoerige
Befchrijvingen der wereldwijd vermaarde Stad Amfterdam met eene nieuwe vermeerderd. Blijkbaar heeft,
fchoon ons des niets vermeld worde, de groote verandering, die dezelve tot de Hoofdftad des Koningrijks Holland maakte, daartoe de voornaamfte aanleiding gegeven.
E n , indedaad, deze verfchaft, benevens andere wisfelingen, welke het verloop des tijds altoos medebrengt, ruimte
1
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te van fchrijfftoffe. Op de wijze van bewerking komt het
an dezen voornamelijk aan. Laten wij zien, hoe de ons
onbekende Schrijver deze taak ter hand fla en volvoere.
Zeer kort behandelt de Schrijver ( i ) de Opkomst, Janwas en tegènwoordigen toeftand der Stad; alsmede ( 2 ) de
Ligging, Klimaat, gefteldheid der Lucht, Grond, Water
en Bevolking; doch, hoe kort ook, niet, zonder, daar het
pas gaf, met een enkel woord tot het oude terug te wijzen.
Dan (3) tot de Regering, onderfcheidene takken van Beftuur en Politie komende, vangt hij onverwijld met het
Decreet des Konings van 28 Oct. 1807 aan, zonder eenig
Tiigzigt op het vroegere Stadsbeftuur. Waarom deze 011geliikheid? — Voorts vinden wij hier eene optelling van
andere Collegien van Stadsbeftuur, noodeloos hier bijzonder op te noemen. De Schrijver daalt tot vele oude en
nieuwe kleinigheden af , waarin de Stadbewoners misleiden eenig belang ftellen, doch die andere Lezers veelligt vervelen; fchoon eenige een algemeener nut hebben,
of liever hadden; als. de aanwijzing van de onderfcheidene
Bureaux. Dit alles is in ruim 50 bladzijden begrepen.
Eenigzins meerder ruimte neemt de Schrijver, als hij
(Afdeeling 4) den Godsdienst, Opvoeding, Zeden en Gebruiken onderneemt toe te lichten. Hoog wordt de Godsdienftige verdraagzaamheid geroemd; met lof van de vele
Schoolinrigtingen gefproken. Geen wonder, dat de Schrijver zich niet weinig verlegen vindt, om eene karakterfchets der Ingezetenen van Amfierdam te geven. Veel
wraakbaars treft hij aan in die door Franfchen en Engelfchen veelal daarvan zijn opgehangen; en heeft hij daarin
volmaakt gelijk. Door geven en nemen, door het onderfcheiden van ftanden, komt de Amfterdammer er nog al
gunftig af, — de Amfterdammer, fchrijven wij: want het
heeft veel in, dien te vinden in eene Stad, waar, zints
zoo lange, vreemdelingen van allerlei landaard en foort toevloeiden en zich vestigden. Hij handhaaft de fchoone
Sekfe tegen veelvuldige opfpraak. De uitfpanningen worden voegelijk befchreven, en het laakbare kortelijk aangeroerd. Hiervan zou intusfehen vrij meer te zeggen vallen. — Onder deze Afdeeling wordt ook gebragt de
Bouwtrant der Huizen , en vele zaken, die men ja des
noods tot Gebruiken kan brengen; doch hier ontbreekt
vrij veel, fchoon men er kleinigheden in menigte aantreft.
De Afdeeling (5) openbare Gebouwen getiteld , onderfcheidt zich, even als die der Regering, van alle vorige
Stads-
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Stadsbefchrijvingen , daar het prachtig Stadhuis in een
Koninklijk Paleis herfchapen is. Na • eene opgave uit
W A G E N A A R van het Stadhuis zelve, zegt de Schrijver:
„ Het is niet te ontkennen, dat het gebouw, thans zoo
veel doenltk naar den hedendaagfchen bouwtrant ingerigt,
vooral wanneer men 't zelve van de zijde van den Vijgendam nadert, eene luisterrijke vertooning oplevert. Droeg
het Stadhuis van Amfterdam de bewondering van geheel
Europa w e g , het Koninklijk Paleis doet zulks niet minder , door de eenvoudige, maar tevens prachtige inrigting
van het geheel, en door de fmaakvolle verdeeling der onderfcheidene vertrekken in 't bijzonder. Hij, die eertijds
het Stadhuis met opmerkzaamheid befchouwde, of dagelijks op 't zelve verkeerde, zal n u , het Paleis betredende ,
zich niet dan met moeite herinneren, tot welk een einde
het gebouw nog voor weinig tijds gefchikt was." De
daarop volgende befchrijving van de gemaakte veranderingen en de inwendige hoogstkostbare fieraden dient om
den Lezer een denkbeeld daarvan te geven; overal heerscht
pracht en vorftelijke grootheid.
Het tegenwoordig Stadhuis, het voormalig Admiraliteits
Hof, wordt, met de daarin gemaakte veranderingen ten
tegenwoordigen gebruike, voorgefteld. De Beurs en Koornbeurs krijgen eene beurt. Kleine veranderingen zijn er in
die Koopmans Stichtingen voorgevallen. Grootere hervormingen worden vermeld. Wij ftappen dit een en ander
fpoedig voorbij.
De tien Gereformeerde Kerken worden vervolgens gedacht. Deze zijn in den ouden ftand gebleven. Eene elfde
Kerk dier Gemeente, de Gasthuis - kerk, i s , federt de
overbrenging van den zetel des Gouvemements naar Amfterdam , niet meer ten Godsdienftigen gebruike gefchikt;
alsmede eene der Franfche Kerken: derzelver tegenwoordig gebruik wordt vermeld. Kort is het verflag van de
Engelfche Preshjteriaanfche en Episcopale Kerken.
De Remonftrantfche, de Lutherfche en Doopsgezinde Kerken worden vermeld: bij der Doopsgezinden kleine Kerk
heeft hij de aanzienlijke Boekerij en het Orgel vergeten. —•
Breeder , naar evenredigheid van de vorige Kerkbefchiijvingen , zijn die der tweeëntwintig Roomsch- Katholijke
Kerken. Tot verfcheide kleinigheden daalt de Schrijver af. De uren van den Kerkdienst worden bij elk opgegeven. Van de Armenifche en de Rtisfïfche Kerken
tJKft

556

HET TEGENWOORDIG AMSTERDAM.

treft men een kort berigt aan, zoo ook van der Joden
Synagogen.
Vroegere en latere Geftichten tot liefderijke einden, die
tot de Stad en bijzondere Gezindheden behooren, en in
zulk een verbazend aantal voorhanden zijn, krijgen ieder
eene beurt, het een uitvoeriger dan het ander. Van de
Roomfche Geftichten, tot deze Afdeeling behoorende, is
het verllag het bijzonderfte. De Hofjes worden meest al
leen met enkele naamsopgeving aangeduid.
Met vermelding van eenige bijzonderheden, krijgt men
kennis aan de Gevangenhuizen. Desgelijks aan de Gebou
wen, tot openbare Opvoeding en tot de beoefening van
Kunften en Wetenfchappen beftemd. Onder deze wordt
de Latijnfché School, gelijk bekend is, thans tot andere
einden gebezigd. Verre de meeste dezer Stichtingen ,
echter, hebben, zints de laatfte uitvoerige Befchrijving
van Amfierdam door W A G E N A A R , met het Vervolg daar
o p , weinig veranderings ondergaan. Zoo is het ook met
de Schouwburgen. Vreemd is de vermelding der thans in
leven zijnde Tooneeldichters, ter gelegenheid van de ver
melding des Schouwburgs: en wie ontdekt niet het on
volledige ! — Van de Stads Wcrkplaatfen heeft de Schrij
ver weinig te zeggen.
De Werktuigen, ten algemeenen gebruike beftemd, (6)
en de Pleinen (7) hebben niets bijzonders. Eene naam
lijst van alle de Straten, Grachten, Steden en Gangen maakt
eene Afdeeling uit (8). Voorts worden (9) de Publieke
Hotels befchreven, alsmede ( 1 0 ) de Koffij'huizen, en ( 1 1 )
de Gaarkeukens. Dan, bij geene dezer wordt men lang
opgehouden. Van de laatfte leest men alleen: „ Gaar„ keukens vindt men in merkelijken getale hier en daar
„ door de Stad verfpreid. De houders van zoogenaamde
„ Nachthuizen hebben thans den naam van Restaurateurs
, aangenomen."
De Koophandel ( 1 2 ) krijgt geene uitgeftrekte beurt,
fchoon de Naamlijst der Kaspers er zeer uitvoerig in voorkome; 't geen, met vermelding van de Woonplaatfen en
betaaltijden, voor fommigen , zoo lang die Perfonen of
•Firma's leven en zij niet verhuizen, van dienst kan
wezen.
Men zou echter ook de 500 Makelaars op
foortgelijk eene wijze hebben kunnen vermelden, alsmede
de Cargadoors enz. Doch tot het een zoo wel» als tot het
ander, ontbreekt het niet aan hulpboekjes.
Met
3
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Met een woord, en 't is genoeg, wordt melding ge
maakt van eenige andere inrigtingen; als het Huis van
Leening, de Defolate - boedel- kamer, de plaatfen tot bij
zondere Verkoopingen , Jaar- en andere Markten.
Fraaije Letteren, Wetenfchappen, Kunflen en Nijverheid
maken de laatfte ( 1 3 ) Afdeeling uit. Deze is, in even
redigheid met eenige andere Afdeelingen, kort; fchoon
er in dezelve meer behandeld wordt dan het opfchrift aan
duidt; als de vermelding van de vier Loges der Frijmetfelaren , met aanwijzing van den Vergaderdag. Van de
Maatfchappijen Felix Meritis en Tot Nut van V Algemeen,
welke hier eigenlijk zouden behooren, had de Schrijver
reeds gehandeld. Hier gewaagt hij van nog eenige Maat
fchappijen , en bijzonder van het Koninklijk Inftitut, het
Koninklijk Mufeum en de groote Koninklijke Bibliotheek,
en het nieuwe Inffitut tot Onderwijs voor Blinden , ten
jare 1808 door de Frijmetfelarij opgerigt. Het heeft
ons bevreemd , onder de Maatfchappijen , die ter be
vordering van den Landbouw niet vermeld gevonden te
hebben.
Ziet daar het beloop en den voornamen inhoud dezes
Boekdeels, 't geen nu aan.te groote breedvoerigheid, dan
aan te groote beknoptheid fchijnt mank te gaan. De ftijl
is beurtelings eenigzins zwellend, en ook kruipend. Aan
de taal ontbreekt zuiverheid. De lijst van Drukfouten
zou veel uitvoeriger behooren te wezen; men had (juist
ligt deze bladz. voor ons open) voor Betoonde Wereld
van B E K K E R , op die lijst, Betooverde moeten zetten.
Behalve eene Afbeelding van Amfierdam in het begin
van de Dertiende Eeuw , komt er een Plattegrond van
het tegenwoordig Amfierdam in voor, en de niet onaar
dige, fchoon eenigzins vreemd bewerkte , Afbeeldingen
van het Koninklijk Paleis, de Beurs van buiten en van

binnen, het Magazijn der Marine, ea Felix Meritis.

J . E T T . 1810,

N O . 13.
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ASSEN

Disputatio Juridico- Literaria de M. TULLII CICERONIS Oratime
pro A ulo Cluentio Avito, quam, praefide H. W. TYDEMAN,
v. cl. J. U. Doct. et in Academia, quae es: Franequerae,
Profesfore , ad pubiicam disceptationem proponit CORNELIUS JACOBUS VAN ASSEN, Harlinga-Frifius, Auctor, pp. 173.
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at wij deze waarheid toch ieder kenbaar mogten mak e n , dat geene bloote taalkennis, maar fmaak, maar
oordeel , maar gevoel voor het fchoone en goede , san
de oude Letterkunde verbonden is. Het zijn geene lang in
onbruik zijnde woorden , maar het zijn zaken; het zijn geene
doode klanken, maar wezenlijke wetenfehappen, welke de
jonge lieden, die den waren weg op hunne Akademifche
loopbaan hebben ingeflagen, magtig kunnen worden. Gronden van troost, fteunfels van tevreden- en gelatenheid, ftille
pligtbetrachting, onafhankelijk van den dankbaren of ondankbaren loop der zaken; dit leeren ons de oude Schrijvers. In
dagen van beproeving gevoelt men het best den troost der
Lettere;. Gelukkige Jongelingen, die u met dit borstharnas
hebt gewapend ! gelukkige Ouders, die uwen kinderen die
fchild hebt in handen geiteld! Wat ook het lot bitters g e v e ,
h i j , die zich uit de beoefening der Ouden niet flechts rijkdom van woorden en fma?k, maar ook kracht van g e e s t ,
llerktc van zie! verworven heeft, zal eigene fmart en die
van anderen veriigten, en de vreugde dubbel fmaken; hij zat
zich door bet voorledeue niet laten affchrikken, en de toekomst gelaten inzien. 0*ize tijd moge in andere opzigten
niet gelukkig zijn . in het vak der Letteren is dezelve zeer
vouripoedig; ons vooniitzigt zij in vele opzigten treurig, i n d e
Letteren is het helder, daar wij zoo veie en zoo uitmuntende
jongelingen de uitfiekendfte proeven van hunnen aan de Hoogefcholen zoo wél b e d e d e n tijd openlijk zjen geven. Wij
fpreken nu niet van eenen BAKE , wiens werk over Pofichnius
meesterlijk moet genoemd worden; wij herhalen niet den algemeenen lof, door ieder aan eenen GOUDOEVER, PAN, NETSCHER, DE 6KICR . VAN LAAR of i.uzAC g e g e v e n , maar wijzen op
liet ftuk, dat voor ons ligt, van den kundigen VAN AssEr-:.
„ Daar in de Redevoeringen van Cicero,'''' zegt de geleerde ERNEsTi ( * ) , „ de kracht en volmaakte kunst zijner
,, welfprekendheid meest zigtbaar i s , en daar dezelve tevens
„ zeer overvloedig zijn, om ons tot de kennis van niet alleen
nuttige, maar noodzakelijke zaken te doen geraken, is hec
5, geenszins te verwonderen, dat velen aan de opheldering
dezer Redevoeringen hun verftand en vlijt hebben te koste
gelegd." Is deze vlijt, is eene verftandige toelichting

vaa
( * ) Votr ket tweede Eeel ïijner VitgavQ vüö Cicero's Werken
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van alle deze heerlijke ftukken nuttig en noodzakelijk, bijzonder werden beiden fints lang verlangd omtrent da Pleitrede voor
AULus CLUENTius A v i ï u s ; ee'ne Redevoering', „ d i e , " om
met BLAIR (*) te fpreken, „ ïiiettegenftaande zij het or.geluk heeft van vrij lang en ingewikkeld in haar onderwerp
„ te zijn , nogtans eene der zuiverfte , naauwkeurigfte en
„ fterkfte blijft van alle de geregcelijke Redevoeringen van C7„ cero."
Zeer gelukkig noemen wij derhalve de keus van
den geleerden Hoogleeraar TYDEMAN, d i e , de krachten van
zijnen Leerling VAN A«MS doorgrondende, deze belangrijke
doch moeijelijke taak zijnen welgeoefenden Kweekeliiu; toebetrouwde. Wij twijfelen zelfs eenigerraate, of niet de uitflag
de verwachting des Hoogleeraars nog overtroffen hebbe. Ons
ten minfte heeft de goede houding dezer Akademifche Proeve , de geheele omwinding dezer zoo ingewikkelde P ede«
voering, d e zuivere Latijnfché fchrijftrant, d e goede taai,
Regts- én Oudheidkunde verrast.
De Nederduitfche Lezer zou weinig nuts trekken, wann e e r wij hier met VAN ASSEN deze Redevoering van den Latijnfehen Redenaar ophelderden; ook den zuiveren ftijl kunn e n wij h e m niet doen kennen: liet zij derhalve g e n o e g , dat
wij hier openlijk de getuigenis afleggen, dat deze Proeve
ons allezins lofwaardig voorkomt; te meer, daar eene gepaste
vrijmoedigheid door c'e vereischte nederigheid wordt verzeld,
blijkende de laatfte, zoo in de Voorrede, als bij de erkentenis des Schrijvers, van de opheldering eener moeijelijke
plaats (p. 116—120) aan den Hoogleeraar TYDEMAN geheel
verfchuldigd te zijn. Uit welke opheldering zoo w e l , als uit
het overige des werks van zijnen Leerling, ons gebleken i s ,
dat d e Hoogleeraar allezins den roem verdient van ooid e e l en geleerdheid, eu dst h i j , zulks verkiezende, ten
volle in ftaat i s , den ouden, ftevigen, Vaderlandfchen fludecrtrant met kracht te handhaven.
Deze Hevigheid verilert
het werk van VAN ASSEN. Biizonder trokken onze aandacht
d e met oordeel bijgebragte plaatfen van Griekfche Schrijvers,
ctie bewijzen, dat VAN ASSEN dezelve in het algemeen, en
de Tragici in het bijzonder , aandachtig en gretig gelezen
heeft. Ten voorbeeide kan de fraaije Aanteekening bij h e t
éifte Hoofddeel (p. 144—150) (trekken.
De Heer VAN AS.-EN , de Franeker Hoogefchool verlaten
hebbende , heeft zich te Leyden onder de Hoogleeraars
WYTTK.-.BACH, KEMPER en siE .E.*>5EEK verder geoefend,, en,
na weder onder zijnen Leermeester te Franeker tot Doftor in
de Regten bevorderd te zijn, zich in den Haag als Advocaat
nedergezet, waar wij hem eene voordeelige praktijk van ganfcher harte toewenfehen.
v
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Les trofs Règnes de la Nature, par JACQUES DELILI.E; avec des
Notes par M. CUVIER, de rinftitut, et autres Sav-ms. C h e z
Immerzeel et Comp. h la Haie & c . 1809. 8ve. Tom. I. 239
pag. Tom. II. 232 pag.
Ti y a (dus zegt de Schrijver) dans tout ouvrage de Poéjte
deux fortes dintèrêt:
celui du fujet, 6? celui de la compofition; en deze beiden zullen, dit vertrouwen w i j , even zeer
dit meesterftuk aan iederen kenner aanprijzen. Wij hebben
hier over het belangrijkst onderwerp een Befchrijvend
Leerdicht, hetwelk even zeer bewondering wekt en goedkeuring
vindt bij den beoefenaar der Natuur en den Wijsgeer, als het
den Dichter verrukt, terwijl het tevens iederen Lezer uitlokt
en als 't ware betoovert. Het leerzaam dichtftuk moge over
't algemeen en naar den aard der poëzij nog meer beöogen te
bekoren, dan wel eigenlijk te leeren; hier wedijveren beide
deze bedoefngen, en hier geïdt volkomen, naar ons oordeel : de Dichter leert, opdat hij te krachtiger moge behagen.
Het ontwerp is uitgebreid en moeijelijk , doch meesterlijk uitgevoerd; de Dichter is zijn onderwerp meester, en tevens alle
de fchoonheden der taal en alle de betooveringen der Dichtkunst. De Aanmerkingen achter iederen Zang, op den titel
gemeld,bevatten ter opheldering-, en vooral ter leerzame herinnering, eenen rijken fchat; het Voorberigt geeft aangaande
Luci.ETius en v i R G i u u s , in z o o verre deze gearbeid hebben in dit vak , keurige aanmerkingen ; kortom, leerzaam
vermaak geeft dit Dichtftuk, de befchrijving der Natuur is
overal verwonderlijk fchoon , en telkens wordt de Lezer
dan nog door treffende en doelmatige epifoden verrast. I11
acht Zangen loopt hetzelve af. 1 ) La Lumière et le Feu.
2 ) VAir.
3) VEau.
4) La Terre.
5 ) Règne
Mineral,
6) Règne Fégétal.
7 & 8) Règne Aniniaux,
Tot eene proev e van tnal en verfificatie vooral kiezen w i j , (wij konden
iedere bladzijde kiezen) uit den derden Z a n g , de befchrijving van eenen Watervloed.
Enfin de l'hydraulique interrogeons les l o i s ;
L'onde unit dans foil choc fa vitesfe & fon poids.
D e ce double pouvoir que ne peut l'asfemblage ?
Souvent, comme nos biens nos maux font fon ouvrage.
E h ! qui ne commit pas fes ravages afFrc-ux,
Soit que, le ciel s'épanclie en torrents défaftreux,
Soit qu'aux antres profonds les ondes prifonnieres
D e ces grands réfervoirs aient brifé les barrières.
N e perdez point de temps, malheureux, f u i v e z - v o u s ,
F u y e z j je vois venir les vagues en courroux;

LES TT'OIS REGNES DE LA NATURE.

Elles viennent. Déja, telle que le tonnerre,
Leur masfe impétueufe ébranle au loin la terre:
Ainfi q u e , de leurs flots inondant nos fillons,
Les bataillons presfés fuivent les bataillons;
Ainfi , precipitant leur cotirfe vagebonde,
La vague fuit la vague & l'onde pousfe Tonde.
L'épouvante a faifi le penpie des hameaux;
II emmène en cremblant fes brebis, fes taureaux:
L'un emporte fon fils, eet autre fon vieux p è r e ;
Chacun fuit le trépas & prévoit la mifère.
Celui qu'en fes foyers Pespoir a rctenu
Bientót voit jusqu a lui le torrent parvenu;
De moment en moment, et d'étage en étage,
Tout pret a Pengloutir s'accroit l'affreux orage ;
Des caveaux de Bacchus aux gréniers de Céres
II s'élance, il pourfuit fes terribles progrès.
L u i , du haut de fon toit, dans un morne filence,
P a l e , les mains au ciel, voit le déluge immenfe
Entraïner, en grondant, arbres, bergers, troupeau,
L e vieillard dans fon lit, Penfant dans fon berceau,
Des moulins, des maifons les folives flottantes,
Les barques fans rameurs fur l'onde bondisfantes,
La dépouille des prés, les tréfors des fillons.
Déja Ponde a.fes pieds écume a gros bouillons,
L'asfiège, le 'pourfuit, Patteint & Penvironne.
Enfin, fous les asfauts de la vague qui tonne,
Tremblant, il fent- fiéchir fes fragiles lambris;
II tombe, il fe confond dans ce vaste débris,
Tandis qu au haut d un mont fa familie plaintive
Pleure et fuit fur les eaux fa maifon fugitive.
A d i e u , des foirs d'hiver les entretiens j o y e u x ,
Et la vieille romance, & les folatres j e u x ,
Et Patre oü le matin, de la cendre fidéle
Un fonffle haletant réveillait Pétincelle,
Et le buffet modefte oü Phumble pauvreté
Au lieu de la richesfe offrait la propreté.
Dit voortbrengfel eener Vaderlandfche drukpers maakte eeue
uitzondering op onze doorgaande gewoonte, hoezeer wij ons
anders moeten bepalen tot onze Vaderlandfche taal en Vaderlandfche gefchriften.
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GEORGE VAN w A A r w s T R i s .

fche Roman.)
Bvo. 359

(Jim geheel oorfpronkelijke Holland-

Ie Haarlem, 'bij A . Loosjes, P z . In gr.

Eoncsvan Waardeftein is een uitmuntend jongeling, wiens
jeugd f.echrs door eenen enkelen misftap, maar die terftond erkend , betreurd en verbeterd werd , is ontficrd , en die
door dezen misliap nu voortaan geleerd w a s , en gewapend
tegen iedere verleiding. Hij werd een edel mensch , maar
had een treurig l o t ; met geheel zijne ziel hing hij aan een
achtenswaardig meisje , de omftandighedeii fchenen hem te begunfligen, en het meisje beminde hem. Dan zij was van den
koomsch-Catholijken Godsdienst; hij Proteftant. De zwarigheden van den kant zijner voogden kwam hij te b o v e n ; doch
hare ouders blijven onverbiddelijk. Opgeftookt door eenen
ellendigen dommen priester, is de moeder vooral onvatbaar
T&or alle overtuiging. HORTENSE kwijnt in een klooster, en
derft; en GÉORGB overleeft haar niet. Geheel anders is de
gefchiedenis van SOPHIA , zijne zuster; zekerlijk een mooi en
aardig meisje, maar onbezonnen (wie Madeken find, zegt de
Duitfcher.) N o g J n tijds opent de getrouwe broeder haar
liet oog omtrent ^het liederlijk gedrag van haren minnaar;
dan zij is niet te raden, bedriegt broeder en familie, en gaat
met cien locbol door. Zijne liefde bekoelt. GEORCSE vond de
outeerde moeder, in armoede, in een vreemd land. J-Iij verzoent :;aar m e t hare bloedverwanten, en nog gelukkig zoekt
eindelijk de uitgemergelde FERMNAND haar weder o p , en herfteit in re eer door het huwelijk. Kort daarop fterft h i j , en
nu wot er. zij de echtgenoote van een edel en uitmuntend
man. 1; >t k n zoo gebeuren, en de Romandichter heeft de
gefchiedenis, dié hij dichten w i l , in zijne magt; maar ons
d e e d d z e verfchillende uitkomst, vooral om GEORGE en HOR-

TEKS •. i e t • ; SOPHIA, die waarlijk veel geboet had, gunnen
wij anders haar geluk w e l . De Roman is w e l gefield, w e l
gefchreven, en heeft indedaad de drekking ter bevordering
vau goede zedelijke beginfelen.

een Roman door A . VAN KOTZEBÜE. II en lilde
Ded. Te Amfterdam , bij J. S. van Esveldt-IIoltrop.
In gr. %vo. Te zamen 347 bi.

L-EONTiNE,
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gaven bij het eerfte Deeltje van dezen Roman in het
kort berigt van deszelfs doel, ons niet ongundïg g e v o e l e n , ea eene onze L e z e r s , zoo wij vertrouwen, niet onaan-
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aangename p r o e v e ; wij kunnen ons alzoo met de aanmelding
van de voortzetting en het flot vergenoegen. Het ging z o o
als men vooraf berekenen kon : het kwam tusfchen LEONTINE en haren jeugdigen minnaar tot eene verklaring, nieuegenftaande haar huwelijk; maar, hetgeen men niet bereke
nen kon , zij vertelt deze hare liefde aan haren echtgenoot,
die, gelijk men dan weder wel berekenen k o n , daar niet
zeer door gefticht , en jegens den medeminnaar vrij wat
koeier wordt.
Intusfchen vergeten en verzaken de gelie
ven hunne goede beginfelen niet ; maar het was wel eens
nabij, en zij voelden dat eene fcheidmg noodzakelijk was.
Om haren minnaar te bevredigen, inzonderheid om hem van
de kwellingen zijns minnenijds te bevrijden, had LKONTINË
de zonderlinge belofte gedaan, dat zij voortaan flechts den
naam van echtgenoote van haren man zou voeren, maar in
dedaad niets meer voor hem zijn dan zuster en vriendin. —
En zij hield woord! Met dat al zij fchijnt moeder. Zekere
jonge Dame toch was te ver gegaan met LEONTINR'S man,
die de gave der onthouding niet zoo als LEONTINE bezat; en
het vrouwtje fpeek voor moeder, en dekt alzoo de eer van
het meisje en haren man. Nu is de minnaar v e r w o e d , en
z e l f s , toen zij kort daarop weduwe w e r d , ziet hij niet naar
haar om. . Hoe nu beiden treuren en kwijnen, hoe eindelijk
het zonderling geval werd opgehelderd , hoe dit nog juist
tijdig gebeurde , daar de minnaar den anderen dag huwen z o u ,
en hoe daardoor nog een ander beminnelijk paar gelukkig
w e r d , — leze men in het verhaal. Een onwaarfchijniijk ver
haal; zoodat men het woord ROMAN op den titel wel doorha
len kan, zonder dat eenig Lezer gevaar loopt zich te vergisfen. De gevaren der reinfte deugd en de vreesfelijke ge
volgen van te vroeg aangegane huwelijken, het weinig beteekenende van den zoogenoemden goeden naam, vallen echter
bij het lezen telkens in 't o o g , en in zoo verre kleeden dan

ook deze Deeltjes levenswijsheid in een liefelijk gewaad.

Be Landjonker in Berlijn, Blijfpel, (Jn ''t Hoogduitsch: Das
Intermezzo) van A. VAN KOTZEBUE. Naar het Mannfcript
vertaald door M. G. ENGELMAN. Te Amfierdam, bij H. vau
Resteren. 1810. In kl. %vo. 132 Bl.
in de daad fchijnt het vernuft van KOTZEBÜB
Onuitputtelijk
in liet Dramatisch vak : deze Landjonker levert daarvan
een. nieuw bewijs. De zamenftelling zijner Stukken is door
gaans zeer gelukkig berekend voor het T o o n e e l ; en dit is
eene" bijzondere verdienfte, aan welke de meesten derzelv e n , ondanks de onverdiende minachting van bevooroorQ q 4
deel»
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deelde tcgenftanders, hunnen beftendigen roem verfchu'digd
zijn. De vertoonhg van den Landjonker , in den Avniterdamfchen Schouwburg, heeft ons van nieuws in dit gevoelen
bevestigd; hoewel de verdeeling der rollen misfchien beter
koude geweest zijn: de begaafde Acteur MAJOFSKV ten minfte
is tot de voorftelling van een' Jonker Hans van Dirken zoo
juist gefchikt, dat hem die rol niet had behooren te ontgaan.
Ook de enkele lezing van dit Stuk vult een vermakelijk uur.
De Vertaling verraadt nu en dan te zeer hare afkomst; b. v.
uwe vrouw moeder — leider! enz. enz.

Lekt uur in verloren oogenblikken. III Stukjes.
bij L . A. C. Hesfe. In kl. Svo.

Te

Amfierdam,

71 y a des momens ou rien que des bagatelles vous peuvent
•*• amiifer — dit gezegde van VOLTAIRE, hetwelk wij overi
gens niet wijsgeerig willen uitpluizen, is voorzeker een wel
gekozen Motto voor eene Verzameling als d e z e , welke wij
over 't geheel met genoegen doorbladerd hebben. Het kan
niet anders, of op het beste bouwland vindt men ginds en
elders wel eens een' ledigen halm, en waar koorn i s , wordt
altijd kaf gevonden. Echter zijn het geenszins alles baga
tellen,
wat hier verzameld is ; en wij gelooven onze L e 
zers geenen ondienst te doen, of ons Maandwerk te ontfieren, met de uitkipping van eenige Stukjes; achtende zulks
tevens de beste aanbeveling van dit Werkje.
Een zesjarig kind, hetwelk men wegens zijne uitftekende
vatbaarheden in een gezelfchap bragt, werd door een' voor
naam' geestelijke gevraagd, waar God ware, en te gelijk eerr
appel ter belooning aangeboden. „ Zeg m i j , " antwoordde
het kind, „ waar Hij niet i s , en ik zal er u twee geven."
Bij gelegenheid van eene nieuwe belasting in
Duitschland',
kwamen eenige boeren bij hunnen landsheer, om vertoogen
daartegen te doen. De Vorst voorkwam hen met de vriende
lijke vraag: „ Wat wilt g i j , mijne kinderen?" De trouwharti
ge boeren antwoordden: „ Vader! van u willen wij niets;
„ wanneer gij maar van ons niets w i l d e ! "
De EngeJfche Dichter POPE werd door een' zijner vrien
den in een gezelfchap gebragt, eri met deze woorden aan de
dames voorgefteld: „ Hij is zoo dom niet, als hij er uit„ ziet." — „ J a , " zeide POPE fchielijk, „ dit is juist hec
,, onderfcheid tusfchen ons beiden."

Men
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Men bad den beroemden Abt v o i s E N o N g e z e g d , d a t d c M a a r -

fchalk VAN TURENNE zeer misnoegd op hem w a s ; aanftonds
ging hij.naar hem t o e , om zich te regtvaardigen. De Maarl'clnlk verfcheen; doch toen hij den Abt z a g , keerde hij
hem dadelijk den rug toe.
Nu ben ik te vreden," riep
VOISKNON: „ ik zie dat gij mij niet als een' vijand behan„ delt." — „ Hoe z o o ? " vroeg TURENNE. — „ Dewijl gij
„ nooit een' vijand den rug toegekeerd hebt." — „ "Mijn
„ lieve A h t ! " zeide TUREN i \ E , en g a f hem de hand; „ men
„ kan niet boos op u zijn, zelfs niet eens uit fcherts."
LODEWVK X V . deed eens de revue over zijne rijdende gre
nadiers. In zijn gevolg bevond zich de Engelfche Ambasfadeur. De Koning bleef voor een' grenadier ftaan, wiens ge
zigt geheel door lidteekens misvormd w a s , en zeide tegen
den Engelschman: „ B e k e n , Mijnheer de Ambasfadeur! "dat
„ het deze lieden op het gezigt gefchreven ftaat, dat zij de
„ dapperfte foldaten van Europa zijn." — „ Maar, S i r e ! "
zeide de Engelschman, „ wat zal uwe Majefteit dan van hen
,, z e g g e n , door wie zij deze wonden bekwamen?" De K o 
ning, door dit antwoord verrast, z w e e g ftil. Toen brak de
grenadier het militaire zwijgen , en mompelde onwillekeurig
tusfchen de tanden: „ Die zijn gefneuveld."
In het jaar 1697 voerde JEAN BART met zes Oorlogfchepert
en één Fregat den Prins VAN CONTI naar Polen.
Hij ontfnapte
gelukkig negentien vijandelijke fchepen , die op hem loerden.
Toen het gevaar voorbij w a s , zeide de Prins: „ Wij waren
„ verloren g e w e e s t , indien men ons aangevallen had." —•
„ Toch niet," antwoordde JEAN BART koelbloedig. — „ Hoe
„ hadt gij het dan willen m a k e n ? " — ,, Ik had ons (chip
„ in brand geftoken , en ware met u in de lucht g'.'fpron„ gen. Mijn zoon in de konftapelskainer had reeds order van
„ mij, en wachtte Hechts op het eerfte teeken." De Prins
fidderde,en verzocht hem zulke heldendaden niet weder voor
te nemen zoo lang hij op het fchip was.
In Frankrijk waren ten tijde der Ligue twee broeders, met
name JEAN en GUILLAUME RENARD, de eene Katholijk en de
andere Protestant , beiden kundige Godgeleerden en door
vele gefchriften beroemd, Waarin ieder zijne partij verdedig'
de. Eens troffen zij elkander in eene kleine ftad aan , en
disputeerden zoo fterk en zoo lang met elkander , dat de
Protestant Katholijk, en de Katholijk Protestantsch werd.
Het Keurvorftelijk Saxisch regiment van Prins MAXIMILIAJJW
had, toen hetzelve te Dresden in garnizoen l a g , den zoon
van eene arme Schoenmakers w e d u w e , die haar en eene jon
ger zuster van zijn handwerk onderhouden moest, met ge
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weld als rekruut weggenomen. Men raadde de troosteloze
moeder, die daardoor van haren kostwinner beroofd w a s ,
zich onmiddellijk bij den Prins, die een broeder van den
Keurvorst w a s , te vervoegen. Hij hoorde haar aan, doch
gaf haar ten antwoord: ., Lieve vrouw! mijn broeder heeft
foldaten noodig, en gij ziet dat ik ook den foldatenrok
„ draag." — „ Dat geloof ik w e l , " gaf de weduwe ten antwoord: , , gij hebt anders niets geleerd; maar mijn zoon is
„ een Schoenmaker, die zijn ambacht in den grond vertoat,
„ en daarmede voor mij en zijne zuster den kost wint." D e
'Prins vond dit onderfcheid > an ' g e w i g t , en daar hem bet
naïve antwoord van de arme vrouw geviel, gaf hij dadelijk
bevel om den rekruut vrij te laten.
Weet gij w e l , vroeg iemand den dansmeester VESTRIS (den
Vader) dat uw zoon u overtreiie ? Dat geloof ik w e l , zeide
de befcheide »e danfer; ik heb ook zulk eenen goeden
meester niet gehad.
PHILIP

THIRNESSE , in behoeftige

omftandigheden,

zijnen

zoon , Lord AN: LEY , te vergeefs om onderfteuning verzocht hebbende, huurde in wanhoop eene Schoenmakers
werkplaats tegen over het huis van den Lord, en bevo! zich
in de gunst van h t Publiek door het volgend opfebrift op
zijn uithangbord : „ PHILIP TUIB ESSE, vader van Lord ANELI;V ,
lapt fchoenen en laarzen, goed en goedkoop." Het gevolg
dezer zonderlinge onderneming is ligt te raden, 's Anderen
d a a g s was de vader reeds buiten verlegenheid, en het hatelijk opfchrift was niet meer te lezen.
T o e n de inkomfton van LODEWYK DEN VIJFTIENDEN eens zoo

zeer in wanorde waren, dat de bedienden van het bof kun
traktement niet op den behoorlijken tijd konden bekomen,
kwamen de zangers van de Opera met een fmeekfchri.t bij
den Minister, ten einde hij hun hun beparld "aargeld deed
betalen. IWij'-e Heeren! zeide de Minister, wij zullen eerst
hen te vreden ftellen, die fchreijen; vervolgens zullen z i j ,
die zingen, ook eene beurt bekomen.
Iemand verweet eens eenen eerlijken man , dat zijn vader Metfelaar was geweest. Deze antwoordde: dat moet uw
vader u gezegd hebben: want die was zijn Opperman.
Den Koning FREDE;UK DEN II. werd door eenige Tooneelfpeelfters, die in de Opera te Berlijn bijrollen en ilaatsjnifers
fpeelden, een fmeekfehrift overhandigd, in hetwelk zij om e e n
vast traktement, als de overige Tooneelfpeelfters, verzochten ,
dewijl zij van hetgene zij tot dus verre hadden bekomen niet
konden leven. FREDERIK DE II. fchreef tot antwoord achter
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ter op het fmeekfchrift: Dames! gij hebt u verkeerdelijk tot
mij gewend ; de zaak gaat uwe Vorften en Prinfesfen aan;
mijne aangenomene beginfelen veroorloven mij niet, dat i k
mij met de zaken van vreemde Hoven inlate.
De doode letter - alléén beflist voor de regtbanken in En
geland, en bepaalt de toepasfing van de wet. Een Specerij
handelaar werd befchuldigd, dat hij bladen van andere plantgewasfen onder den tabak had gemengd.
Hij b e w e e s ,
dat, hetgene hij verkocht had, in het geheel geen tabak was,
en kwam zonder tegenfpraak vrij.
In Londen had een Schot zijn ambt verloren.
Openlijk
verklaarde h i j , dat dit aan meer dan vijfhonderd menfchen
het leven zoude kunnen kosten. De politie, aan welke de
z e woorden werden overgebragt, deed hem vatten; entoen
hem in het verhoor gevraagd w e r d , wat hij met deze bedrei
ging had willen z e g g e n , antwoordde hij: Ik heb niet da
minfte bedreiging in mijn hart gehad; mijn oogmerk is en
kel en alleen , mij weder met vernieuwden ijver op de G e 
neeskunst toe te leggen.
Een Monarch lag op zijn fterfbed.
Er trad een kourier
binnen, en z_.de: Sire! wij hebben eene vijandelijke ftad in
genomen. „ G a , hernam de Monarch, dit aan mijn' erfge
naam verhalen , en zeg hem , dat het innemen van honderd
lieden eenen Koning, in zijne laatfte oogenbiikken, niet z o o
veel vertroosting' geeft ,als de herdenking van ééne goede daad 1"
Ter gelegenheid van het kamp bij Dyon, vroeg iemand
den Generaal BERNADOTTE : Zal uwe gezondheid u niet toe
laten de armee te volgen? — Wat praat gij van eene armee
te volgen! Ik heb er nimmer eene g e v o l g d ; maar ben de
zelve altoos voorgegaan.
De Graaf van * * * , driftig wordende tegen den Abt vatt
* * * , z e i d e : Het is wel de hateltjkfte fcimric, dien ik kenn e . — O c h , hernam zijne echtgenoote, beste! b e s t e ! gij
vergeet uzelven.

Mariënthal's
Lustprieel voor Zonen en Dochters van befchaafde opvoeding, door c. A. HIRSCHMAN. Met Platen. 'Uit het
Hoogduitsch.
Te Gorinckem,
bij J. van der Wal. In %vo,
240 Bl.

E

en welgekozene titel voor een uitmuntend , onderhou
dend, welgefchreven boekje. De waardige Maijenthal,
door zwakheid genoopt zich te ontflaatt vaa die gewigtige 'en

werk-
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werkzame betrekkingen, waarin hij zijn land gediend had,
bragt zijne dagen door op een aangenaam Landgoed. De
genoegelijkfte uren fleet men in een verrukkend prieel, waar
het huisgezin zich tegen den avond verzamelde, en de vader
zich onledig hield met het hart zijner veelbelovende kinderen
te vormen, zoo wel als hun verftand te verrijken met nuttige
kunde. Het werkje geeft ons onderfcheidene van deze daar
gehoudene gefprekken en leerzame , aangename verhalen:
terwijl de Familie, waarvan de waardige moeder mede een
belangrijk deel i s , eindelijk een regt genoegelijk, leerzaam
reisje doet, te voet, en'flechts van éénen ouden, trouwen
bedienden v e r z e l d , om des te fpoediger Maijenthal's waardigen broeder te ontmoeten , van wiens terugreize naar het
Vaderland, na eene lange afwezigheid, men onverwacht berigt ontving. Aan het flot liggen de broeders in elkandeis
armen. Gerust durven wij het werkje aan alle die jonge
lieden, voor welke de titel het beftemt, als zeer doelmatig
aanprijzen.

Hiftoire abrégée de RoMnfon Crufoë , partagée en lecons et
destinée a etre traduite en Hollandois. Par MATTHKU VAN
OORT , Maitre d'école Francoife et Hollandoife a Spaarndam. Deuzième Edition corrigée et augmentée. a Zutphen

chez H. C. A. Thieme. In 8 v o . 120 pag.

H

et was wel te voorzien, dat de gefchiedenis van Crufoe
der lieve jeugd ook in dit kleed bevallen z o u ; en dat
reeds eene tweede uitgave noodig werd, bevestigt dit. Bij
deze vindt men nu noch het Alphabeth noch de beginfelen
der Spelkunst; ook onderging het Woordenboekje deze verandering , dat ieder werkwoord flechts aangegeven wordt in
de onbepaalde wijze, opdat het kind alzoo de verbuiging zelve te beter beöefene. Het is nu eenvoudig een Themahoekje, met zoodanige aanwijzingen, waardoor men het zonder Woordenboek gebruiken kan. Het draagt in dezen vorm
vooral ook onze goedkeuring w e g .

N o . X I I . Lett. bl. 5 2 0 . reg. 2 2 . ftaat SMITS, lees HOOGVLIET.
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H . V E R S C H U I R I I — Opuscula in quibus de varus S.
Literarum locis, et argumentis exinde defumtis, crilice et libere disferitur. Edidit — j . A . L O T Z E , &c.
Traj. ad Rhen. ex Typ. Wild & Altheer. 1810. 8vo.
f. maj. pp. L V I , 462.

D

e beroemde Hoogleeraar VERSCHUIR, het Hoogleeraarambt in de Oosterfche Talen, aan de Akademie te Fra
neker, drieëndertig jarenlang, bekleed hebbende, vond,
om gewigtige redenen, goed dezen post in 1797 neder te
leggen, en zich op zijn landgoed ter woon te begeven, al
waar hij, zoo als wij uit de door hemzelven, voor de
uitgave dezer Opuscula, gereed gemaakte Voorrede zien ,
zijne ftille uren aan ele altijd door hem beminde letteroe
feningen heeft toegewijd, en ook nog het een en ander
voor de drukpers heeft vervaardigd, en wel bijzonder
den Commentarius van zijnen Oom VENEMA , over'Hofia ,
Joel, Amos, ffona en Micha, vermeerderd met eenige
Aanteekeningen van zijne hand, en voorts deze en gene
eigene opftellen, waarbij hij dan ook eene nieuwe uitgave
van eenige vroegere , buiten Franeker weinig bekende „
Akademifche fchriften wilde voegen. De genoemde Commentaric van VENEMA' is tot hiertoe achtergebleven, omdat;
men er nog geen drukker voor heeft kunnen vinden. Eeiie
dergelijke over Obadja , met geleerde bijvoegfelen vait
VERSCHUIR , is alleen in deze Opuscula geplaatst. Deze
werkjes, welke het den Autheur zeiven niet heeft mo
gen gebeuren in het licht te doen verfchijnen, aan den
Hoogleeraar L O T Z E , door 's mans Zoon , den Burge
meester van Alkmaar, ter hand gefield zijnde, komen nu
met eene Voorrede van dien Heer te voorfchijn, waarin
hij, eerst verflag gedaan hebbende van den prijs, door
hem op deze nagelatene fchriften van VERSCHUIR gefield ,
en van de wijze, op welke dezelve hem, tot vervaardiL E T T . I8IO, NO. 1 4 .
Jx r
ging
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ging der uitgave, zijn toevertrouwd, eenige levensberig
ten omtrent dezen waardige» man mededeelt, (waarbij hij
de aan hem bewezene hulp van des Hoogleeraars ouden
vriend, den verdienftelijken Profesfor SYPKENS , en van
deszelfs vooitreffelijken leerling JOANNES BAKKER , dankelijk erkent ,) en dan nog deze en gene aanmerkingen,
over den inhoud van deze Opmcula, derzelver uiterlijfeen vorm, en hetgeen hij er bijgevoegd heeft, laat vol
gen. De bijvoegfelen van L O T Z E beftaan in zeer vele on
der den tekst geplaatfte Aanteekeningen, waarin hij zijne
in de daad uitgeftrekte belezenheid ten toon fpreidt, ook
met opzigt tot de Hebreeuwfche Letterkunde, waarvan
hij zich geene geringe kennis toefchrijft, zich van ter zij
de beklagende over zekeren Recenfent, (wij weten niet,
op wien dat ziet,) die had durven zeggen, dat hij van de
kritiek des Ouden Verbonds geen werk ter wereld gemaakt
heeft. Vooral is door hem veel arbeid belteed, tot af
keuring van de meeste kritifche gisfingen van V E N E M A ever
het Nieuwe Testament, waarbij wel eens deze vraag bij
ons oprees: waartoe dan dezelve , als iets zoo uitgele
zens , ter drukperfe bezorgd, daar ook de meeste derzelven
reeds genoeg bekend waren?
Van V E R S C H U I R zelven verfchijnen in dezen bundel de
navolgende ftukken:
i . Eene Verhandeling, over Genef. XIV: 18—20. „
waarin de Schrijver, na het gefchiedverhaal uitgelegd te
hebben , eenige berigten omtrent den Godsdienst van
Melchizedek, en diens onderhoorigen, mededeelt.
a. Eene Verhandeling, over den inhoud van het boek
van Jonas, en deszelfs gefchiedkundige waarheid, met
een Aanhangfel, waarin uit de aanhaling der gefchiedenisvan Jonas , in het Nieuwe Testament, de waarheid derzelve nader bevestigd, en tegen eenige nieuwere uitleg
gingen verdedigd wordt.
3. Eene Oratie, over de voorzeggingen, die de He
breeuwfche Profeten, door goddelijke ingeving en aanbla*
zing, voortgebragt hebben.
4. Eene dergelijke, over het nadeel, dat uit eene ver
keerde toepasfing van de Oude Huishouding op het Chris
tendom en de Christelijke Kerk ontftaan is.
5. Eene Verhandeling, over den oorfprong en de oor
zaken van de dwaze zucht en ijver voor de afgoderij, al
lermeest bij de Israëliten.

Daarop volgen Akademjfghe Voorlezingen van
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tver Obadja, met eenige bijgevoegde aanteekeningen van
VERSCHUIR.
Dan weder aanmerkingen van den laatstge
noemden , over eenige plaatfen van Hofea, Joel en Amos,
en nog eene herdrukte Verhandeling , over uitgezochte
Bijbelplaatfen: Gen. XX: 1 6 . Exod. IV: 24—27. 1 Sam.
Ill: 1 3 . IV: 1 3 . Alles wordt befloten met de kritifche
gisfingen van VENEMA over het Nieuwe Testament, waarbij
ook V E R S C H U I R zijne geleerde aanmerkingen gevoegd
heeft.
Om dit alles, _ met vereischte naauwkeurigheid, in het
licht te doen verfchijnen, zegt ons L O T Z E , na eerst de aan
hem betoonde dienden, zoo door zijnen Ambtgenoot W A S S E N B E R G H , als door den Heer BAKKER , die vanp". 358 af
de proeven heeft nagezien, geroemd te hebben, dat hij
ook zelf over alles het oog gehad heeft; hoewel hij zich
beklaagt, dat nog velerlei drukfeilen zijn overgebleven,
waarvan hij de belangrijkfte heeft aangewezen , in ver
wachting, dat de overige, die hij van minder belang re
kent (leviora,). door den goedgunftigen lezer zelven zullen
verbeterd worden. Het is evenwel jammer ,' dat deze
leviora zoo talrijk, en vele in de daad van dien aard zijn,
dat het werk van den voortreffelijken VERSCHUIR , wiens
andere, te voren door hemzelven uitgegevene, fchriften
er geheel anders uitzien, daardoor, zoo geheel ontfierd ,
te voorfchijn kómt. De meeste flordigheid vertoont zich
evenwel in de bijgevoegde Aanteekeningen van L O T Z E ,
en in de voorafgaande Voorrede van dien Hoogleeraar. In
de Prscfatie', p. XXVII. Deus veneratur. XXXVIII. Urhem migrans. XXXIX. Extiterunt, fuere,
conjlituerat,
dedit, est, (voor exjtiterint, fuerint, conflituerit, dederit, fit.') In de noot, bona facto. XL. ftahat (voor flaret.) XLIH. lectori (voor lectore.) XLlX. edendo (voor
edendum.)'ln de Annott. p . 58.alium (voor aliud.) 7 5 , 7 6 .
paraboli. 1 3 0 . vaticinio ipfa. 1 3 3 . fuspicari pasfive. 3 6 1 .
putas (voorputes.) 4 0 1 . dominare. 402. aderat (voor aclesfet.) 4 1 1 . anhabebit (voor habiturus ft.) — Alicui off endat. — ut tradit. — quo reddit. 4 1 4 . hortetur, fic animatos esfe. 4 2 8 . auod facili effugi poterat. 4 3 5 . liberals
adverbialiter. Zulke en dergelijke misftellingen, die de
Heer L O T Z E wel niet onder de leviora zal rekenen, had
den wij gehoopt, dat niet over 't hoofd zouden gezien
zijn in een werk, dat anders zoo vele blijken draagt vaa
te koste gelegde moeite en vlijt.
Rr a
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Lettres a mie Mère Chrétienne, contenant des inftructions
propres a. afTermir fes enfans dans la foi, et des meditations pour le culte domestique; par c . E . F . M O U L I mé, Pasteur de l'Eglife réforme'e de Genève. A Paris
et Genève, c h e z ^ . J. Pafchoud; a Amfierdam, chez
Immerzeel et Comp. 1809. 8 v o . 425 pag.
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e vakken van Theologie, Moraal en Ascetica hebben
federt vele jaren in Frankrijk flechts weinige bearbeiders gevonden. De geest des tijds in dat land, zoo ongunftig voor de bewerking dier vakken, ftrookte meer met
de beoefening van andere wetenfchappen, — van Matheus en Phyfica in derzelver uitgebreiden omvang. Andere
Natiën, met name de Duitfchers, leiden zich intusfchen
met ijver toe op al 't geen met de hoogere belangen van
den mensch in betrekking ftond , en werden daarin de
voorlichters van hunne naburen. Verblijdend is het derhalve, den lust voor deze lang verwaarloosde wetenfchappen in ^Frankrijk herleven , en van tijd tot tijd werken te
zien verfchijnen, die blijken dragen van ware belangftelling in den Godsdienst; werken, die ons de tijden herinneren, toen een P A S C A L , F E N E L O N , een OSTERVALD en
V E R N E T de Christelijke wereld met hunne nuttige gefchriften ftichtten.
Van harte tellen wij het voor ons liggende werk onder
deze aangename teekenen des tijds , en verheugen ons,
dat het ons te beurt mogt vallen, hetzelve ook m ons
Vaderland bekend te doen worden, hopende door deze
aankondiging iets daartoe bij te dragen.
Het werk is tot onderwijs en tot /lichting te gelijk gefchikt. Eene moeder, in clen waren en verheven zin des
woords, zoo fchrijft de Eerw. MouLimé in zijnen eerden
brief, had hem als haren leeraar verzocht om eenigen
leiddraad ter onderwijzing van hare kinderen in den
Godsdienst, ten einde deze, bij hunne intrede in de wereld , een hecht fteunfel mogten hebben te midden deiverleidingen. Gaarne leende hij zijne pen daartoe, en
fchreef deze brieven. De eenvoudige en gemeenzame ontwikkeling der onderwerpen maakt den inhoud der brieven
u i t , terwijl aanmerkingen van meerder gewigt achter fommige derzelven gevoegd zijn. Eene godsdienftige overdeit-
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fong fluit, als gemeenfchappelijk, huisfelijk gebed, eiken
brief.
Om onze Lezers met den inhoud van deze XXIV Brie
ven eenigzins bekend te maken, zullen w i j , in eene aaneengefchakelde redenering, den korten inhoud van dezel
ve opgeven.
Er is een God, die zich in zijne werken en in ons ge
weten aan ons openbaart. Gevoelen wij God in ons
bhmenfte, dan hebben wij eene ziel, en zijn, uit kracht
van natuurlijke gevolgtrekkingen, verheven boven de die
ren, zijn zelfftandige en levendige afbeeldfels van God,
goddelijke wezens, kinderen van God, voor onfterfelijkheid, volmaaktheid en heerlijkheid beftemd.
Is dit onze beftemming, dan heeft God ons ook de
middelen verfchaft tot derzelver bereiking, en zijn wij vat
baar voor de mededeeling van goddelijke krachten en
deugden, offehoon er oneindig verfehillende trappen van
deze mededeeling beftaan. Hieruit vloeit niet alleen voort
de natuurlijke Godsdienst, maar ook de mogelijkheid der
openbaringen, derzelver noodzakelijkheid, en gevolgelijk
de geopenbaarde Godsdienst. De tijd , waarin deze open*
baringen geheele volken, of enkele perfonen, op onderfchei
dene wijze moesten verlichten , rigtte zich naar derzel
ver vatbaarhei i om ze te ontvangen en daartoe mede te
werken, naar de plaats, welke zij beflaan in de groote
maatfchappij der geesten, en naar de verhevene bedoelin
gen der opperfte Wijsheid.
De mensch is nimmer zonder openbaring geweest, en
zal nimmer daarvan verdoken zijn. Hij heeft er eene ge
had in den ftaat der onfchuld; hij heeft er eene in den
ftaat der zonde, en hij zal er eene hebben in den ftaat
der wedergeboorte en der heerlijkheid.
Sedert de zonde in de wereld is gekomen, heeft God
het licht der openbaring laten fchijnen door de tusfehenkomst van Profeten, om ons het vereenigingspunt der aar
de met den hemel en de volmaaktheid te toonen, welke
wij kunnen en moeten bereiken.
Het licht der openbaring, met den tijd en de behoefte
der menfchen, allengs helderder fchijnende, heeft met een
geheel bijzonderen glans gefchitterd in JEZUS C H R I S T U S ,
die, door de vereeniging der Godheid en der menschheid
in zijnen perfoon, ons aan den eenen kant de volmaakt
heden en bedoelingen van onzen hemclfchen Vader, en
aan den anderen kant de waarde , de beftemming en de
R r 3
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pligten van den mensch, met de barmhartigheid, welke
den zondaar met zijnen' Schepper, en den tijd met de
eeuwigheid verbindt, zigtbaar heeft vertoond.
Al het wonderbare der gebeurtenisfen, in de gewijde
gefchiedenis verhaald, i s , uit het aangewezen oogpunt beichouwd, in den gang der dingen gegrond, en zoo wel
Gode waardig, die handelt, als den mensch, waarvan
Hij zijne werktuigen maakt.
Deze belangrijke onderwerpen worden doorgaans op
eene duidelijke wijze uitnemend wel ontwikkeld. In 't al
gemeen kan men zeggen, dat de bewijzen krachtig zijn,
en veelal met treffende voorbeelden en vergelijkingen, naai
de vatbaarheid van jonge lieden gefchikt , verlrerkt
en aangedrongen worden. Echter fchijnt ons de Schuiver,
uit al te groote zucht, om alles te bewijzen en te betoogen, ja om het godsdienftig gevoel des "harten onder de
vormen des verftands te brengen, wel eens tot Sophistcrij
te vervallen , en alzoo bewijsgronden bij te brengen,
welke, naauwkeurig befchomvd, op niets dan haarkloverij
lütloopen. .Van dezen aard zijn, onzes inziens, vele
redeneringen in de noot op bl. 2 4 , en de bewijzen, op
bl. 76 en 105 aangevoerd.
Maar de groote, algemeene aanmerking, welke wij ons
gedrongen voelen op het geheel van 't werk te maken, i s ,
dat hetzelve die eenheid mist, welke bij de behandeling
van dergelijke onderwerpen noodzakelijk vereischt wordt.
En dit gebrek aan eenheid fchijnt ons vooral daaruit te
ontdaan, dat de Schrijver van de aangeborene voortreffe
lijkheid of goddelijkheid der menfchelijke natuur niet uit
gaat, en daarom naderhand, bij de voorftelling van JEZUS
C H R I S T U S , die dezelve in zich heeft vertoond, niet weder
daarop kan terug komen. Immers deze overtuiging, dat
wij van goddelijk gellachte zijn, is niet, gelijk bij den
Schrijver (bl. 1 6 9 ) ,, eene leer , die , wijsgeerig befchouwd , de waarfchijnlijkfte is van alle veronderitellingen, welke men over den oorfprong der ziel kan opge
ven , " maar het onmiddellijk gevoel en levendig geloof van
elk gemoed, en de eenig mogelijke weg, om te komen tot
de kennis van God cn deszelfs wil. Hiermede alleen be
hoort men te beginnen, bij het nadenken over onze be
trekking tot God en de wereld ; met dit gevoel alleen
weet de mensch de bewijzen te waarderen
uit de hem
omringende fchepping afgeleid, daar deze zonder hetzelve
voor hem geene waarde bezitten. Hij, die God in zichzel-
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zeiven niet gevoelt, zal hem nimmer in de buitenwereld
erkennen ; wie in zijne verhevene waarde geene innige
verwantfehap met den Heiligen ontwaart, voor dien is de
natuur eene doode ftof. \yij zijn dus van gevoelen, dat
de Schrijver verkeerdelijk begint, met Gods beftaan uit de
fchepping af te leiden, en dat hij in het heilige van den
mensch den Heiligen zeiven had moeten toonen. Zoo
toch, als de bewijzen nu zijn, hebben zij die kracht verloren, welke zij zouden hebben, zoo zij bevestigingen
waren van 't geen 's menfchen hart verkondigt, en ftaan
bloot voor alle die tegenwerpingen, welke men wel eens
met regt daartegen heeft ingebragt.
De twee hoofdbeginfelen des Schrijvers zijn, het beftaan
van God, en de voortreffelijkheid der menfchelijke natuur.
Hieruit leidt hij de kennis van de betrekkingen des menfchen met zijnen Schepper af; eene kennis, waarop hij
vervolgens de noodzakelijkheid der Openbaring bouwt, en
waartoe hij eindelijk den inhoud van 't Evangelie terugbrengt. Hij betuigt, van deze methode de beste ondervinding te hebben gehad, en noemt dezelve daarom zijne
praktijk in de geestelijke geneeskunde, welke hij federt achten-twïntig jaren uitoefent. Ook wij willen gaarne toeftemmen, dat in dezen veel als uit ons hart is gefchreven;
maar moeten in de ontwikkeling der onderfcheidene deelen, tot ons leedwezen , van den Schrijver verfchillen.
Hij befchouwt, namelijk, als Rationalist, den mensch als
een wezen, dat alleen door zijn verftand boven de dieren
des velds verheven is. Het beeld Gods in den mensch beftaat, volgens hem, in den vrijen wil, als een afdrukfel
de kennis, als een ftraal van desvan deszelfs alma.
zelfs alwetendheid, in de goedheid, als een blijk van deszelfs liefde, in het zedelijk gevoel, als een teeken van deszelfs heiligheid en regtvaardigheid, in het beleid, als een
toonbeeld van deszelfs wijsheid, en in het genoegen bij de
befchouwing van de gewrochten onzer vermogens, als een
kenmerk van deszelfs heerlijkheid. Wij voor ons zouden
echter dit beeld Gods in den mensch in geene van deszelfs verftandelijke vermogens zoeken, maar hetzelve
eeniglijk vinden in de liefde, als het hoogfte en goddelijke
in hem.
Daarom moeten wij ook van den Schrijver verfchillen,
wanneer hij de openbaring der Godheid door JEZUS C H R I S TUS voorftelt. De Wonderwerken doen hier bij den SchrijR r 4
ver
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ver bijkans alles af; terwijl zij te dezen opzigte bij ons
niet iii aanmerking zouden komen. Naar zijn gevoelen,
vertoont JEZUS zijnen Vader als Schepper, wanneer hij
brooden en visfchen fchept. Om den geest, die naar welgevallen over de natuur befebikt, en in ons ligchaam eene
levende ziel kon blazen, voor te ftellen, wekt hij dooden op. Wil hij de alwetendheid Gods zigtbaar maken,
hij leest in de gedachten der menfehen, waarmede hij verkeert , en ziet, wat in afgelegene oorden gebeurt. W i l
hij de hand der Voorzienigheid aantoonen, die over de
höofdftoffen heerscht, hij beveelt de winden. Om Gods
ftraffende regtvaardigheid jegens zondaren te openbaren,
doemt hij plotfelijk eenen boom tot onvruchtbaarheid; om
Gods liefde en barmhartigheid te doen zien, geneest hij
de z i e k e n , en fchenkt hun vergeving. Om-'s Hoogften
heiligheid voor te ftellen, oefent hij alle deugden volmaaktelijk. Dit laatfte, namelijk de openbaring der menfehelijke natuur, zoo als dezelve naar het beeld desgenen, die
haar gefchapen heeft, zijn z o u , is fchier vergeten; daar
het, naar onze iningfte overtuiging, de eenige hoofdzaak
moest uitmaken.
Meer aanmerkingen zullen wij niet maken; daar het bovenftaande als 't ware den geheelen inhoud van het boek
betreft. Ondertusfchen willen wij gaarne erkennen, dat
wij van ons fubjecüef ftandpunt redeneren, en gaarne geiooven, dat velen meer met den Schrijver, dan met ons
overeenftemmen, en zijn werk juist in die ftukken, waarin wij van hem verfchillen, hooger zullen achten. Ook
voelen wij ons gedrongen,om, ten flotte,de warme hoogachting aan den dag te leggen, welke wij door de lezing
van dit gefchrift voor den Opfteller hebben opgevat. Hij
is , buiten tegenfpraak, een man van uitftekende bekwaamheden, van een' fchranderen geest en vurige godsvrucht,
welke laatfte zich voornamelijk in de fchoone overdenkingen openbaart.
De ftijl is zeer levendig , fchitterend ,
doch fomwijlen te vernuftig. Ter proeve diene het volgende, over de verhevenheid van den mensch.
,, Quelle difference done entre fon (de l'homme) induflrie
et alle de la brute! Celle - cl femble trétrè qu'une machine
vute par une puhfance invifible pour des fins uniquement
terreftres.
Elle agit fans connaitre cfautre action que
csl.'e des fens,
ni cFautre influence que celle du moment : elle a peur mobile une force phyfique et irrèfisti-
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i'ible fur laquelle elle ne raifonne jamais. Qiieïïe diftancc
de Toifeau qui répète un air de la ferinette, h Vartists
ingénieux, qui a compofé eet inftrument! On penfe pour la.
brute; l'homme penfe pour lui-même.
,, Contimions^h en examiner les têmoignages. Obfervons pour
eet effet les chahgemens qui fe font opêrés dans une contrée
dAmérique, jadis couverte de forêts et d?eaux, féjour des
frimas, des hruyantes tempêtes, des bêtes fauves et des reptiles venimeux. Les vapeurs qui ne cesfaient de s accumuler fur ce fol humide et de s'en exhaler, rendaient conftamment le ciel nébuleux et Pair impur, fans que les industrieüx caftors qui y avaient conftruit leurs cabanes le long
des eaux courantes, eusfent fongé a amiïïorer le fort de
cette contrée. Une colonie d'hommes y aborde. Bientót h
Paide de divers inftrumens qifils ont eux-mêmes inventés
et forgés, ils abattent ces va/les forêts, détruifent les repaires des bêtes féroces, et faignent ces marais remplis d'eaux
croupisfantes et putrides; ils en mêtamorphofent la place en
de riantes prairies, en campagnes bientót couvertes d'une
jaunisfante mods fon; et les vapeurs disparaisfent, "atmosphere s'èpure , les tempêtes fe taifent, le ciel montre fon
azur, et Taflre du jour darde fes feux. Vhomme a change
ceclimat fauvage en un climatriantetbeau; et de celte même
main avec laquelle il vient d'étendre et d'embellir fon domaine, il dresfe un autel, il éleve un temple a FIntelligence
Supreme, éternelle, crêatrice et toute-puisfante, dont un rayon
est venu êclairer fon dme et diriger fes pas et fes travaux."
Wij wenfchen het boek in veler handen, en hopen, dat
het, onder Gods zegen , tot het einde zal medewerken »
waartoe de Schrijver hetzelve in druk liet uitgaan.
,

Handboek van den Christelijken'Catholijken Godsdienst. Om
zich zeiven-en anderen te onderwijzen. Door E. O V E R BERG , Leeraar der Normaalfchole te Munfler.
Ilde
Deel. Te Deventer, bij J. W . Robijns. In gr. 8ro.
592 Bl.
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ver den aanleg en geest van dit vrij omflagtig Handboek hebben wij, bij de aankondiging van het eerfte
Deel, onze gedachten vrijmoedig gezegd (*). In dit tweede
(*) Fad. Lettertef, voor 1809. b l . 349.
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de wordt de leiddraad, of inhoud en orde van het onder
wijs voor meergevorderden , in dier voege voortgezet,
dat, in een vierde Hoofdftuk der derde Afdeeling, wordt
gehandeld over hetgeen wij zelve doen moeten, om tot
het eeuwige leven te geraken, of van onze pligten.
Alle pligten worden gebragt tot deze drie: Wij moe
ten aan God gelooven, op God hopen, en God boven al
les , en onzen naasten gelijk ons zelve, beminnen, 't Is
niet genoeg, dat wij dit fomtijds werkelijk doen, maar wij
moeten ook den ernftigen en ftandvastigen wil hebben,
om daarin tot aan het einde onzes levens te volharden.
Het een, zoo wel als het ander, moet iets blijvends in
o n s , moet deugd zijn. Er zijn dus ook drie hoofddeug
den; geloof,hoop en liefde. Hiertegen over ftaan drie kwade
lusten, of begeerlijkheden; de hegeerlijkheid der oogen, de
'hegeerlijkheid des vleefches, en de hoovaardij, tot welker
beftrijding men zich moet bedienen van drie genademid
delen ; de getrouwe medewerking met de verleende genade
Cods, het gebed, en het waardig gebruik der Sacramen
ten. In deze orde wordt alles, wat OVERBERG rekent
tot de Pligtenleer te behooren , bijeenverzameld, en ,
naar's mans wijze van denken, in overeenflemming met
de Kerkleer der Roomsch-Katholijken , uitgelegd.
Er
wordt dan eerst gehandeld van de drie genoemde Godde
lijke deugden, en beweerd, dat geen mensch die zich
zelven kan bezorgen, maar dat zij gaven Gods zijn, welke
de Heilige Geest ons eerftelijk, door heilige Sacramenten
des Doopfels en der Biechte, mededeelt, en die door de
overige Sacramenten in ons vermeerderd worden; daarna.
van de gezegde drie hinderpalen dezer deugden, als in
zich bevattende den oorfprong van alle ongehoorzaamheid,
van alle zonden.
Om de affchuwelijkheid der kwade
begeerlijkheid regt te leeren kennen, wordt eerst gehan
deld van deze hare vervaarlijke voortbrengfels, en vervol
gens ook van de heilige tien Geboden Gods en de vijf
Geboden der heilige Kerk, betreffende de Feestdagen, het
bijwonen der heilige Misfe op alle Zon- en Feestdagen,
het Vasten op bepaalde dagen, het doen eener goede
Biecht, en het ontvangen van het heilige Sacrament der
Biecht, en van het allerheiligfte Sacrament des Altaars,
ten minfte eenmaal 's jaars. Alleruitvoerigst is eindelijk
de behandeling van de Genademiddelen, en wel bijzonder
van de zeven bekende heilige Sacramenten. Het Gebed
kan men op driederlei wijzen verrigten: mondelijk, inwen-
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dig, en door onze werken. Bij het heilige ©nze-Vader
voege men den groet des Engels en den Rozenkrans. Het
lust ons niet, meer bijzonderheden te noemen.
Dit tweede Deel is ons veel minder, dan het eerfte,
bevallen. Dikwijls dachten wij, onder het lezen: is ' t
mogelijk, dat men dit Pligtenleer heete ? Is dit leer van
Jezus en diens Apostelen? Is dit die voortreffelijke, door
de vijanden zelfs van het Christendom zoo zeer bewon
derde , Zedeleer ? Als wij onzen Bijbel in de hand ne
men , en niet vragen, wat men a l , in vroegere en latere
tijden, daaruit gehaald, of liever daarin gebragt heeft, maar
wat daar eenvoudig en duidelijk te lezen ftaat, van onzen
zedehjken toeftand en de middelen tot onze verbetering,
van onze pligten en de wijze van derzelver beoefening,
van het allernaauwst verband van Godsdienst en deugd,
en van al hetgeen tot opwekking en aankweeking van gods
dienftige gevoelens en ware Christelijke deugd kan be
vorderlijk zijn, — d a n zal dit Handboek, bedriegen wij
ons niet , aanmerkelijk dienen aangevuld, en in tegen
deel ontdaan te worden van de groote menigte van
menfchelijke inftellingen cn willekeurige bepalingen", die
daarin met de uitdrukkelijke bevelen van Jezus en de
Apostelen in gelijken rang geplaatst worden. Hoe veel
zuiverder, en voor verftand en hart beiden allezins bruik
baarder, zijn, over de Christelijke Zedeleer, de Schriften
yan een' ^ F E N E L O N , S A I L E R en andere Roomsch-Katholijken, die het anders , even zeer als OVERBERG , in d©
voorname hoofdpunten, met de Heilige Kerk eens zijn!

Verhandelingen over de Zenuw- en Rotkoortfen , met aan
merkingen over eenige verfcheidenheden, verdeelingen ett
geneeswijzen der Koortfen in het algemeen; door A. F .
H E C K E R , Koninkl. Hofraad, Hoogleeraar te Berlijn. Uit
het Hoogduitsch, door F . V A N DER ' B R E G G E N , C O R N S Z . ,
Med. Doel. te Amfterdam. Aldaar, bij L . van E s .
1 8 1 0 . In gr. $vo. 68 en 1 1 9 Bl.
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nder dezen titel ontvangen wij twee bijzondere Ver*
handelingen, welke de Uitgever als een geheel bij
eengevoegd heeft. De eerde , zich tot de Zenuwkoort
fen bepalende , welke te Berlijn in den winter van i 8 o |
heerschten, met aanmerkingen over de prikkelende , ver
werkende en verzwakkende geneeswijze , i s , bij gelegen-
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heid eener Recenfie aangaande de Bijdragen tot Theoretifche
en Praktifche Geneeskunde (*) billijke lof toegezwaaid. De
tweede kondigen wij thans bijzonder aan, daar zij eene allerbelangrijkite bijdrage oplevert omtrent de natuur en ge
neeswijze der Rotkoortfen.
Met het grootfte genoegen
herlas Ree. dit Gefchrift van den zoo verdienftelijken
H E C K E R : onmisbaar acht hij hetzelve voor allen , die
eenigen prijs ftellen op de vermeerdering van geneeskun
dige zoo wel, als bijzonder van praktikale kennis; en hoe
zeer Ree. het oorfpronkelijke reeds als zoodanig kende,
heeft de vertaling hem niet minder genoegen verfebaft,
bevelende hij dezelve zijnen Landgenooten, die in het oor
fpronkelijke onbedreven zijn, of hetzelve niet bekomen kon
den , ten ernftigfte aan, en willende voorts niets uit het
zelve ter plaatfing overnemen, om geene verminking toe
te brengen aan een zoo fchoon, en als zoodanig te beoordeelen en te herlezen geheel. Gaarne verwijst Ree.
zijne Lezers , wat de bekendmaking met den loop deidenkbeelden van H E C K E R aangaat, naar den Recenfent ook
der Recenfenten, die tevens aan deze Verhandeling de bil*
lijkfte lofipraak gegeven heeft (f).
(*) Letteroejf. voor 1810. No. XII. bl. 494.
(_f) Ree. ooi der Ree. voor 1810. No. VIII. bl. 690 env.

Doutes et Conjectures fur la Deesfe Nehalennia, (Twijfe
lingen en Gisfngen over de Godin Neha!ennia)par C H A R 
LEYS POUGENS , Membre de l'Inffitut de France, Correspondant de celui de Hollande &c. &c. Paris ,
MDCCCX. Behalve de Foorrede, 47 Bl. in Svo.
Y V / i j gelooven bij het algemeen eenigen dank te hehaV V len met de aankondiging van dit Werkje van een'
Fransch' Geleerde over een (tuk van onze Nederlandfche Oudheden, en als zoodanig ueeds eene zeldzaamheid
in de Lettergefchiedenis, alfchoon het dit ook niet ware
door het gering aantal van afdrukken, dat er van opgelegd
is. Dan, het is niet alleen als zeldzaamheid dat het zich
aanbeveelt; de verdienden des Schrijvers, in de letter- en
oudheidkennis doorkneed, en wiens roem, in de geleerde
wereld gevestigd, een' der belangrijkfte vakken der menfchelijke kundigheden eenen nieuwen luister verleent, ma
ken
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ken het-alleropmerkelijkst. En wij maken ons een genoe^
gen, het aan onzen Landaard, wien het, als eene hulde
aan ons Vaderland, dierbaar moet zijn, ook in zijne inni
ge waarde te leeren kennen.
De Schrijver, die , bij het Lidmaatfchap van het Fran
fche Inltituut van Wetenfchappen, als Korrespondent van
de meest aanzienlijke Buiten- en Binnenlandfche Akademien en geleerde Maatfchappijen bekend i s , in de laatstgemelde hoedanigheid ook aan het Inftituut van Holland in
de Klasfe der Hollandfche Letterkunde verknocht, en (ge
lijk wij wel onderrigt zijn) een der werkzaamfte en kundigfte mannen, die deze nog nieuwe oprigting het genoe
gen gehad heeft met zich in bijzondere betrekking te bren
gen , is te zeer door 't geletterd Europa vermaard, om in
het kort bedek dezer aankondiging eenigzins in zijnen
roem uit te weiden. Alleen kunnen wij ons niet weigeren (en
het zal den Lezer, die fmaak voor wetenfehap heeft, niet
onaangenaam zijn) om , bij eene volgende gelegenheid, een
kort berigt van's mans meer dan dertigjarigen arbeid over de
oude en nieuwere talen te geven, waarvan de refultatert
voor de algemeene en bijzondere Spraakkennis onwaar
deerbaar zijn. Algemeene en diepe kunde in de Oosterfche en andere geleerde talen moest daarin met die der
Noordelijke gepaard gaan, en men weet hoe weinig die der
laatften tot dusverre in Frankrijk grondig genoeg beoefend
was.' De Heer POUGENS onderfcheidt zich in dit vak bo
ven alle zijne Landgenooten, en wij fchromen niet er bij
te voegen, boven alles, wat Duitschland en Engeland in
onzen en den laatst vorigen leeftijd voortbragten. Ook is
hij vrij van die zonderlinge en dikwijls belagchelijke partij
digheid, die fchier ieder der Noordelijke Schrijveren voor
de oudheid en oorspronkelijkheid van zijne eigen Landtaal
en Vaderland toonen , wanneer zij alles tot zichzelven
t'huis brengen. Zijne bijzondere naauwkeurigheid in het
nafporen , zijne omzigtigheid in het opklimmen tot de
bronnen, en het juist oordeel, dat hem in zijne nafporingen geleidt, hebben hem in daat gefteld de veelvuldige
klippen en afgronden te vermijden, waar langs deze enge
en moeijelijke baan henen loopt, en waar velen óf voor
ftuitederi óf zich in verliepen. Doch ter zake!
Men kent de vernedering, welke niet flechts afgundige
of onkundige naburen, maar zoo vele onzer ingezetenen ,
die den naam van Hollanders dragen, onze Natie dagelijks
met de uiterde onbefchaamdheid doen ondergaan; terwijl
zij
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zij zich nog gebelgd durven toonen, wanneer men hunne
domheid openlijk ontdekt en aan 't algemeen voor oogen
ftelt. Men weet , hoe zeer de zoodanigen, zoo in het
bijzonder als openbaar, getoond hebben, op niets anders
toe te leggen, dan den haan van Hoogduitschland boven
te doen kraaijen. En dikwijls wordt onze ziel met verontwaardiging vervuld, wanneer daarin, niet Duitfche afkomelingen, maar zelfs lieden van Hollandfchen iïam en
wie hun Vaderland dierbaar moest zijn, deel nemen ••Maar
naarmate dit ons dieper treft, verheugt het ons inniger,
dat een man van zoodanige verdienfte, in den boezem zelven van de tegenwoordige Hoofdkweekplaats der Wetenfehappen , zoodanige gevoelens omtrent ons ten toon
fpreidt, als waarvan zijne Voorrede vervuld i s ; en met
moeite onthouden wij ons van die Voorrede hier in te
trekken. Wij vreezen dit verflag te verr' uit te breiden;
doch zij komt ons veel te belangrijk voor, om, daar het
ftuk in flechts weinige handen is , haar niet tot algemeener kennis te brengen.
,, Gedurende een Hollandsen reisje van Letterkundige
liefhebberij (zegt de Schrijver) in het jaar 1805 gedaan,
bezocht ik de ftad Leyden, met regt den waarachtigen
Vrienden der Wetenfehappen zoo dierbaar om de menigte
van Geleerden, die zij in haren boezem befluit. Na aan
den Hoogleeraar W I J T T E N B A C H , zoo als ook aan een
groot aantal van andere Letterkundigen en vermaarde Oosterlingen , de regtmatige hulde toegebragt te hebben, die
men hun verfchuldigd i s , onderzocht ik van ftuk tot ftuk de
verfcheidenerhande Oudheden, die zich in den Kruidtuin
dier ftad bevinden. De Heer Prpfesfor BRUGMANS, die
de zeldzaamfte kundigheden, zoo in de natuurlijke gefchiedenis als het werktuigelijk maakfel en gebruik van het
menfchelijk en dierlijk ligchaam, en eene wijduitgeftrekte letterkunde met de allerbeminnelijkfte beleefdheid en
minzaamheid zamenpaart , deed mij twee gehouwen fteenen met het beeld der Godin Nehalennia opmerken; en van
toen aan óntftond het ontwerp dezer Verhandeling bij mij.
Ik deelde mijn oogmerk mede aan wijlen mijn' vereerenswaardigen Vriend, den Heer DUPONT van Rotterdam,
wiens verlies alle braven nog lang befchreijen zullen, en
die, zonder Geleerde van beroep te zijn, de achting der
uitilekendfte Geleerden van Holland had weten te behalen.
De vrienden van dezen in alle opzigten en betrekkingen
uitmuntenden man zullen 't mij, buiten twijfel, dank weten,
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ten, dat ik eenige bloemen op zijn graf ftrooije: mijne hoog
achting voor zijne voortreffelijke en zedige deugden dringt
mij daartoe, en mijne regtmatige erkentenis maakt er mij
een' pligt van. Aan hem ben ik het voorregt verfchuldigd, van bij vele beroemde mannen in Holland bekend te
zijn. In Holland, zeg ik, van alle landen van Europa
datgene/.waar. men zeker is het gunftigst onthaal te ontmoe
ten , wanneer men door een uiterlijk, vrij van gemaakt
heid en eigenwaan, en door eene waarachtige zucht om
onderrigt te worden of nuttig te zijn, de achting weet te
verdienen van die verftandige mannen, zoo waardig door
hunne onvermoeide vlijt en arbeid in de Jaarboeken der
Kunften en Wetenfchappen den eerften rang te bekleeden.
Het is aan wijlen den Heer DUPONT , dat ik ook de goed
heid verpligt ben, waarmede de Hooggeleerde Heer BONN
te Amfierdam mij verfcheiden kostbare aanteekeningen
heeft medegedeeld , die ik 't mij tot eer reken, mij in de
Verhandeling ten nutte gemaakt te hebben.
,, Hoe zeer het buiten mijn onderwerp fchijne, hier van
de Letterhistorie van Holland te fpreken ; de hooge ach
ting , die ik voor de goedhartige en verftandige Natie van
dit zoo belangrijk gedeelte van ons Werelddeel opgevat
heb, laat mij niet toe mijn leedwezen te verbergen, dat
wij geene volkomene bibliographie en. biographie (zoo men
het gewoon is te noemen) van Hólland bezitten, of (in
één woord gezegd) geene Gefchiedenis der Hollandfche
Geleerdheid en Geleerden, naar tijdorde. Holland heeft
in alle vakken mannen van genie enuitftekende Letter- en
Oudheidkundigen bezeten, en bezit die nog: maar deze
groote mannen zijn niet bekend genoeg. Het is aan de
verfehillende Klasfen, die het Inftituut van Holland uit
maken, dat h e t , buiten twijfel, voorbehouden i s , door
eene goede Historm critica et literaria, het Vaderland van
R U Y S C H , van IIUYGHENS , van GOLIUS , van S C H U L T E N S ,
van F E I T H , van VAN W I N T E R , enz. enz. tot de eerplaats

wederom op te voeren, waar het in de Letteren en W e 
tenfchappen volle regt op heeft."
Maar het wordt tijd, dat wij tot het Stukje zelf over
gaan , hetwelk in het Inftituut van Frankrijk voorgelezen ,
en alleen voor des Schrijvers betrekkingen_ ter perfe ge
legd is.
De Schrijver begint met een kort verflag van de genen,
die over de Godin Nehalennia gefchreven hebben, waarbij
hij als opmerkelijk aanteekent, „ dat zij de aandacht deiFrant
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„ Franfche Geleerden zoo weinig getrokken heeft, dat
„ haar naam zelfs niet eenmaal in de Werken van de Aca,, demie des infcriptions et belles lettres gedacht wordt."
En daar hij tot een regel neemt, tot de bronnen door te
dringen, Helt hij zich voor, „ naar de oude gedenkftukj , ken-zelven, zijne twijfelingen en gisfingen over het be„ Itaan, de loort van Godheid, en de eigenfchappen of
„ teekenen, die men Nehalennia toeeigende, te beftem„ men."
Hij merkt op, dat men vóór de ontdekkingen te Dom
burg, op den 5den van Louwmaand 1 6 4 7 , niets van eene
Nehalennia wist, en dat men federt zeer verfchillend over
haar dacht. Hij vergelijkt de gedaante, die zij in de verfcheiden gedenkftukken, toen en federt ontdekt, volftandig heeft, en alle de verfcheidenheden daarin; en be
paalt zich inzonderheid tot zes opfchriften , die hij als de
merkwaardigfte en de meest opheldering verfchaffende 011derfcheidt.
Na dit klaar en eenvoudig voordel, gaat de geleerde
Schrijver tot de gevoelens dergenen , die vóór hem de
Nehalennia tot een voorwerp hunner nafporing gemaakt
hebben, over. De Hebreeuwfche en Fenicifche afleidin
gen nemen hier de eerfte plaats, en bijzonder wordt het
gevoelen van GALE en BRAUN onderzocht. Na dezen
volgen de Griekfche afleidingen van C O N S T A N T Y N H U Y G HENS en anderen; en voorts de^ Latijnfche.
Doch het
heeft onzen geleerden en oordeelkundigen Schrijver niet
kunnen ontfnappen, dat men met deze afleidingen niet
veel afdoet. Wij vergenoegen ons, hier aan te merken,
dat deze afleidingen zelven ons ook veel eerder op eene
bevorens aangeuomene onderftelling gegrond fchijnen, die
de Schrijvers er mede hebben willen bevestigen, dan wel
zelf den grond opgeleverd te hebben voor hetgeen zij zich
voordeden daar uit te trekken. Hoe het zij, die afleidin
gen komen neer op twee gisfingen. De eene maakt haar
tot Riviergodes, en de andere tot de Nieuwe Maan; en
het federt algemeen geworden gevoelen dobbert fteeds tus
fehen die twee.
Onder hen, die het laatfte aannemen, telt de Schrijver
ook den geleerden Schrijver van /'Origine des Cultes, nu
wijlen de Heer DUPUIS , in wiens meening hij veel gewigt
itelt; doch hij brengt hier tegen in, dat noch de Romei
nen , noch de Duitfchen de Maan in bedekte tempelen
eerden, terwijl echter Nehalennia met eene foort van koe-
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pelverdek verbeeld wordt gevonden. Ook merkt hij den
hond niet aan, als een bijteeken van Diana of de Maan,
maar als een duidelijk blijk, dat Nehalennia onder de La
res geteld wierd ; hoe zeer hij haar nog andere hoedanig
heden toefchrijft, buiten die tot deze foort van Godheden
behooren. Hij neemt hier de benaming der Lares niet als
„ bloote Huis- of Geflachtgoden , maar als Befchermgo„ den van lieden, Wegen, velden;" — hij voegt er bij,
tegen hetzelfde gevoelen, dat SCHEDIUS , in zijn' arbeid
over de Goden en den Godsdienst der Duitfchen, Gallen,
Anglen en Wenden, „ onder de namen, waarmede de
„ oude Volken de Maan als eene_ Godheid vereerden,
„ er niet eenen heeft, waar de minfte zweem in is van
„ dien onzer Nehalennia." Wij twijfelen niet , of de
Schrijver zal, bij nadere overweging van de algemeene
onkunde der Duitfchen omtrent de oude taaltakken, en
inzonderheid de oude taal dezer ftreken, dit bewijs wel
terug willen nemen; vooral daar onze oude taal wel de
gelijk dezen naam aanbiedt, en men niet noodig heeft aan
MENZO ALTiNG zijne uitvinding van Neue helle (in den zin
van nieuw fchijnfe'l) te dien einde te ontleenen.
Wij reppen hier niet van het gevoelen, dat Nehalennia
Ceres zou zijn, of den naam van eene Keltifche plaats voe
ren. Wij gaan de begrippen van BOXHORN voorbij, die
ze van 't woord Eiland, afleidt; die van LYDIUS , die haar
oorfprong in den Vrouwennaam Neel vindt. De Schrijver
ilelt meer belang in MARQUARDUS GUDIUS te weerleggen,
die haar naam in Nahalia (volgens een oud handfchrifc
van T A C I T U S , de ware fchrijfwijze voor Nahalia, bij dezen;
Gefchiedboeker Hist. V aan de Waal gegeven) vindt, eti
wien L E I B N I T Z fchijnt toe te vallen: gevoelen, hetgeen
zekerlijk , zoo de lezing van Nahalia flechts bewezen wa
r e , ruim zoo aannemelijk zijn zou, als hetgeen Helium als
den oorfprong aanwijst, en bij velen omhelsd is geweest
en vooral, naar ons inzien, beter (treek houden dan de
zamenzetting uit het Oudfaxifche Neal (oever) en Len of
Lene, riviernaam van Duitschland en Kent; hoe zeer onze
Schrijver deze laatfte gisfing, uit aanmerking van den ge
nen , die ze hem mededeelde, met de uiterfte zachtheid!
behandelt, en het zeker i s , dat, zoo men hier aan de
Leine kan denken, men even zoo wel nog verder afgelegene
Keltifche plaatfen te hulp roepen mag, en een groot deel deiwereld rondzwerven kan, om deze Dame t'huis te brengen.
Wij merken hier in het voorbijgaan o p , dat de zedigheid
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van den Heer POUGENS de zeldzaamheid zijner uitgebrei
de kundigheden allezins evenaart, zijner waardig is , en
de tegenwoordige Engelfche en Hoogduitfche ruwheid,
die men in de Letteren, ter harer fchande, heeft inge
voerd, tot befchaming ftrekt.
Het gevoelen van K E Y S L E R komt vervolgens ter baan.
Deze Geleerde fpreekt van de Geesten of Ondergodhe
den , wien men het bewind der Wateren toeeigende, en
van hunnen eerdienst. Nehalennia i s , volgens hem, eene
dergeli ke Godheid of Demon ; en geene Romeinfche,
maar plaatfelijke Godes, hoedanige MINUTIUS F E L I X Dit
•municipes , AWMIANUS M A R C E L L I N U S DU locales , S E R VJÜS DU topici noemt : en deze leiding van gedachten
bragt hen tot de zamenftelling van den naam onzer Godes
uit Allen, 't geen hij meent dat eene haven der Scheidszou kunnen beteekenen, en Neha, welke eene benaming
van Riviernimfen zou zijn, die ook nog op andere op
fchriften zou voorkomen, en die hij van het wortelwoord
a, aa, in de Hoofdtalen gemeen, en bij ons inzonder
heid bekend, afleidt. De Heer POUGENS beftrijdt het be
ftaan van dat woord Neha (in 't meerv. Neha) uit K E Y S LI RS opichriften-zelven, die hem bedrogen hebben. Wij
zouden er bijvoegen, dat K E Y S L E R , zoo hij zijne op
fchriften regt verftaan had, en deze die Nehs werkelijk
inhielden , dan nog zijne zamenzetting van Nehalennia
(als zijnde tegen den aard van de taal) niet zou kunnen
wettigen; doch de Heer POUGENS toont het herfenfehimmige van KEYSLURS inbeelding ten aanzien dier Wezens
ten volle.
Met dat alles erkent onze Schrijver den eerbied der
Noordelijke Volken voor de Zee-, Rivier- en Brongodheden ,
en bevestigt dien uit de beste oorkonden. Hij merkt op ,
dat, wanneer W I L L E B R O R D in Walcheren de afgodsbeel
den en tempels verwoestte, de tempels van Nehalennia
niet onder het getal waren van die men behield en tot
Christenkerken wijdde; en hij leidt hier van af, dat hare
beeldtenisfen , en wat tot haar dienst behoorde, met an
dere Heidenfche afgodsbeelden, als van Jupiter , Neptrun , enz. in de baren geworpen moeten zijn, die de
overblijffcls daarvan in het jaar 1647 ontblootten; en, na
vervolgens over de oudheid dier overblijffelen, die men
voor ban n tempel houdt, eenigzins uit te weiden, voert
hij de Nichen of Nacken van E C C A R D en den Nickur van
't Ijslandsch aan, waaromtrent zijne geleerdheid hem de

SUR L A DEESSE N E H A L E N N I A .

587

gelegenheid geeft verfcheiden ongemeene aanmerkingen:
te maken, doch die niet onmiddellijk op de Nehalennia
flaan.
Wederkeerende tot dit voorwerp zijner nafporingen,
verwerpt hij het gevoelen van onzen geleerden VAN WYN ,
die haar onder de Deee matres, matra, of maira (telt,
waarvan C A N N E G I E T E R de ara ad Neomagum invetita,
en die, zoo de Abbé RANIER opmerkt, genoegzaam altijd
met haar dricn bijeen gevonden worden. Hij houdt even
weinig voor uitgemaakt, dat de Mozaïek van M O N T F A U CON , waarop de Godes aan den oever eener bruifchende
zee , met een hond en brandende toorts, verbeeld wordt,
waarlijk de Nehalennia is. Maar hij oordeelt, dat men
haar naam en de verklaring van bare eigenfchappen niet
verre van de plaats van hare overblijffels zoeken moet.
Tot afleiding des naams komende, oordeelt hij die ht
het woord Hal te vinden, waarvan hij den oorfprong (zekerlijk niet naar eenige meening, die ons voor ons-zelvert
mogelijk of waarfehijnlijk voorkomt) hooger ophaalt; doch
waarvan zijn verder aangevoerde ieders toeftemming vinden moet, en blijk van zijnen onvermoeiden arbeid in
de Noordelijke talen met zich draagt. — Dat het woord
Hal eene bedekte plaats i s , volgt inderdaad uit zijn aangenomen wortelwerkwoord ; doch wij zijn verr', hem 't zijl
die afleiding 't zij de fleliing zelve toe te geven. Zij
maakt ondertusfchen een' der gronden uit, waarop zijne;
verklaring rust.
Een tweede grond i s , dat de gedenkftukken haar eert
Noordhollandsch hoofdhulfel geven, waarbij eene zelfde
overeenftemming van gelaat komt, die bij ons inlandscht
zou zijn. De onbedrevenheid echter van de kunflenaars
zou het een en ander hebben kunnen veroorzaken, zelfs
in uitlandfche Goden ; zoo al de opmerking van hec
Noordhollandsch hoofdhulfel volftrekt ftand hield en bewijsbaar was. Dan , wat er van z i j ; dat de Godheid
eene plaatfelijke Godes is geweest, zoo als onze Schrijver:
aanneemt, zal hiermede niet weg zijn genomen. — Dat
de Godes tevens tot de Lares behoort, zoo als de hond
zou bewijzen, en tevens eene Zeegodheid zijn, als de
lieven betoont, is zijn derde grond; en uit dezen leidt h'rj
dan af, dat zij tot de Nikken behoort, waarvan zoo even ,
en wier naam K E Y S L E R óf met zijn Neha verwarde, óf
daarin weder dacht te vinden.
De liitflag van dit alles i s , dat Nehalennia de Nicke
S s a
of
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of Nacke van de Hal (van de markt of koophandel) zij;
waarom zij dan ook vruchten op den fchoot en om zich
heeft, fomwijlen hoornen van overvloed , en onder een
rondvormig dak is geplaatst ; en deze gisfing oordeelt de
Schrijver bevestigd te worden, door dat op de meeste altaren , haar toegewijd , hetzij een Neptuun, hetzij een
Herkules Magufanus (de befchermer der Zeevaart) gevonden wordt.
Wij zullen alleen twee aanmerkingen maken. Vooreerst, dat de geleerde Schrijver zijne woorden, als de
meeste Geleerden, verkeerd koppelt, en de feil begaat,
die wij hier boven in K E Y S L E R opmerkten, en die bovendien aan de genen, voor wie de Noordelijke taaltakken
eene vreemde fpraak zijn, t'allen tijde zeer gemeen was.
Zoo de Godes de Nicke of Nacke, of (met K E Y S L E R )
de Neha van de Hal is , moet zij Halnicke of Halneha
heeten, en niet Nehalen, 't geen na 't wegwerpen des
Latijnfchen uitgangs overblijft. Dit is in het algemeen
waar, zoo haar naam tot de Noordelijke talen behoort,
maar het is het inzonderheid, zoo zij hier inlandsch is.
Nehalen moet, naar alle wettige (dat i s , ware en in den
aard der taal gegronde) woordvorfching, of uit twee fubfiantiven beftaan, of uit een fuhflantïef en een adjectief.
Jn het eerfte geval moet het eerfte woord in genitive verftaan worden, en het wordt voor eene Godin, die het
zijn moest, de Hal der Godin; 't geen de>pfchriften niet
toelaten. In het tweede , moet Neha een onderfcheidend epitheton van Hal zijn._
Onze tweede aanmerking is die, welke wij onlangs op
verre de meesten der tot nog toe gevormde verklaringen
dezes naams hoorden maken; dat i s , dat des Schrijvers
verklaring het woord niet geheel bevat tot aan den Latijnfchen uitgang, en dus onvolledig is.
Hoe 't zij, wij verkiezen geenszins, ons hier dieper in
te laten, vooral daar wij grond hebben te verwachten,
dat welligt over dit onderwerp tusfehen den geleerden
Schrijver en de Tweede Klasfe van het Hollandsch Inflituut eenige nadere wisfeling van bedenkingen zou kunnen
plaats grijpen, waarop wij niet zouden willen vooruit looï>en. De wederkeerige achting van den Autheur voor deze
Inftelling , en die van de Leden der Klasfe voor dezen in
zijn vak zoo uitmuntenden Grijsaard, kan ons eene zoodanige onderhandeling niet dan hoogstwenfchelijk doen
voorkomen, daar wij overtuigd zijn, dat dezelve niet het
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mmfte van een' geleerden twist zoude kunnen hebben, maar
alleen een gemeenfchappelijk onderzoek naar de waarheid
zou zijn , waarin niemand zijn bijzonder gevoelen zon
trachten vast te houden, maar, met één gemeen doel en
oogmerk, gereed en geneigd zijn om elkanders doorzigt
te huldigen.
In een volgend Nommer van dit Tijdfchrift hopen wij
den kundigen Schrijver nog nader te doen kennen door
eene fchets van zijnen dertigjarigen arbeid over de Ety
mologie der Talen, welke genoegzaam ter uitgave ge
reed ligt.

Het Leven van THEODORUS BEZA en P E T R U S M A R T Y R
VERMILI. Eene Bijdrage tot de Gefchiedenis van de tij
den der Kerkhervorming.' Met Bijlagen van dusver onge
drukte Brieven van KALVYN en B E Z A , en andere Oor
konden van hunnen tijd, uit de Hertogelijke Bibliotheek
te Gotha. Door FREDRIK CHRISTOPH. SCHLOSSER ,
Leeraar aan de School te Jever, in Oostvriesland. Uit
het Hoogduitsch. Ijle Stuk ; bevattende het Leven van
BEZA.
Te Amfierdam , bij W . Brave. 1810. In gr.
Svo. 327 Bl.

N

a het in 't licht komen van de door het Fransch Nationaal
Inflituut voorgeftelde Beantwoording der Vrage :
Hoedanig een Invloed had de Hervorming van LUTHER op
den Staatkundigen toeftand der onderfcheidene Staten van
Europa, en op den voortgang der Verlichting?door C H A R LES viLLERS ( * ) , is de Gefchiedenis dier groote Omwentelinge in Godsdienstbegrippen, meer dan in langen
tijd, aan de orde van den dag verfchenen. Schoon het
voor ons liggend Boek niet blijke daaraan den oorfprong
verfchuldigd te zijn, ftaat het daarmede in genoegzaam
verband, om onder de Werken van dien ftempel gerangfxhikt te worden.
De
(*) Wij hebben van de Nederduitfche vertaling, ten jare
1805 bij F. BOHN uitgegeven, onzenLezeren eene aanprijzen
de Beoordeeling medegedeeld; Fad. Letteroeff'. diens jaars,
bl. 429 en 484.
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De Heer SCHLOSSER geeft de letterkundige gelegenheid
o p , welke hem tot dezen fchrijfarbeid aanzette, aan welken hij geheele twee jaren befteedde, gebruik makende
Van dè 'hem aangebodene gelegenheden, om er datgeen
aan bij te zetten, 't geen hij bijzonder beoogde. Wat
dit ware, doet hij zijne Lezers weten, fchrijvende: „ Indien men mogt meenen, dat ik eenige dingen t e kort heb
vermeld, andere te uitvoerig verhaald, zoo moet ik verzoeken , dat men onder het oog houde, dat ik, zoo veel
de eenheid van het verhaal maar eenigzins gedoogde, alles,

Wat

JVftYLE ,

SENE5IER,

LA

FAYE ,

of

MELCHIOR

breedvoerig verhalen, of ergens in eenig bekend
boek gevonden wordt , flechts in 't voorbijgaan aangeroerd , en daarentegen die punten, die anderen minder
hebben vermeld, uit de bronnen heb in het licht trachten
te zetten." — „ Men moet," erkent hij verder, het
Letterkundige en Bibliographifche bij mij niet zoeken, omdat ik daarvoor noch noodzakelijkheid noch boekerij vond."
Hoe hij zich van de Handfehriften in de Boekerij te Gotha
bediend hebbe, en van anderen hem verleenden bijftand,
geeft hij o p ; daarbij verklarende: „ hoe het van zelfs
fpreke, dat hij doorgaande in dit Boek niet van zijne eigene gevoelens fpreekt , noch ook de verdediging der
leere van eene of andere Sefte zoo voetftoots op zich
neemt, maar alleen dezelve voorftelt van dien kant, van
weiken zij hem belangrijk fcheen.
Als Dogmaticus of
Philofooph zou i k , " zegt hij , „ geheel anders fpreken , dan ik doe, wanneer men van gefchiedfehrijven
fpreekt."
De Schrijver, en ook de Vertaler, is van oordeel, dat
de behoefte van den tegenwoordigen tijd , waarin de lcerftellige Godsdienst in 't algemeen, e n het leerftellige of
dogmatifche gedeelte van den Chrhteiijken
Godsdienst in 't
bijzonder , met eene geheele verandering fchijnt bedreigd
ie worden, het terugzien op het tijdvak der Hervorminge
belangrijk en nuttig maakt. Dit geeft een wenk van beider inzigt wegens den tijd, welken wij beleven, alsmede
van een ongunftig oordeel omtrent denzelven, wat het
leerftellige van den Christelijken Godsdienst betreft.
Wij ontkennen niet, dat, in het naburig Duitschland,
zints eenigen tijd, ook onzes inziens, veel te verregaande
Happen gedaan zijn en nog gedaan worden; maar twijfelen
zeer , of het ophalen der verrigtingen van de waarlijk
groorc Mannen , ten tijde der Hervorminge, tot wering
daarADAMus,
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daarvan, of van dien invloed, eenigermate zal kunnen
ftrekken. Hoe gunftig B E Z A ook veelal befchouwd en in
dit Werk voorgefteld worde, kleven hem, ook bij wijlen
hier erkende, gebreken aan , die zijn voorbeeld veel van
kracht berooven. Eenigzins anders is het gefield met PE
T R U S M A R T Y R , dien wij in een volgend Deel zullen ont
moeten. De tegenoverstelling van die beiden, in S C H L O S S E R ' S Inleiding, geeft daartoe de gronden op.
Bezwaarlijk valt het, van het voor ons liggend Boekdeel
een kort en volledig berigt te geven. Gebrek aan behoor
lijke affcheidingen in de tijdperken, de omftandigheden,
waarin B E Z A zich bevond, en het voortzetten des Werks
als 't ware in éénen adem, zijn hiervan baarblijkelijk de
oorzaak. Tot klaarheid zoo wel, als welftandigheid, zou
den deze geftrekt hebben. Slechts twee Afdeelingen ko
men ons als rustpunten voor. De eerfte, tot bl. 1 0 0 ,
voert ten opfchrift: B E Z A ' S jeugd en jongelingswerkzaam
heden tot aan zijne deelneming in de Franfche Godsdienst
twisten, 1 5 1 9 — 1 5 6 3 . En de tweede: B E Z A als Hoofdperfoon in de twisten over den Godsdienst in Frankrijk,
loopende tot bl. 314; waarbij een Aanhangfel, behelzen
de de eerfte Elegie der zoogenaamde Poëmata Juvenilia
van B E Z A , en diens gedachten over de Komeet in de
Casfiopeia 1572. , alsmede B E Z A ' S Troostzang aan L E C TIUS , over den dood zijner Vrouwe, dien hij in zijn öyfte
jaar vervaardigde, en in de Leydfchc uitgave niet gevon
den wordt.
B E Z A leeren wij, bovenal in zijne jeugd, als Latijnsch
Dichter kennen ,- en als aan hofvermaken een geruimeh tijd
overgegeven , doch van eenige befchuldigingen vrijgefproken, of dezelve verzacht. Vroegtijds had hij aan de Leer
der Hervormer en kennis gekregen. De kennis aan en de
verkeering met K A L V Y N bewogen hem , om zijne talenten
ten nutte der nieuwe Kerk te hefteden; in welken arbeid
wij hem vervolgens aantreffen. De Kerkgefchillen van dien
tijd worden vermeld en uit de op den titel aangeduide
Haudfchriften toegelicht. Niet altoos is de Schrijver de
Advocaat van BEZA. Schoon hij diens Werkje over het
Ketterdooden in den verfchoonlijkflen dag plaatst , zou
daarop veel te zeggen vallen: veel is er, met regt, voor
lang op aangemerkt. Meer berispelijks vindt de Schrijver
in B E Z A ' S gedrag en fchrijfwijze tegen den verdraagzamen
C V S T A L I O . — Dan wij zouden te lang worden, indien
v/ij ons tot de opgave van bijzonderheden begaven. Wij
S s 4
fchrij-
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fchrijven eene opfomming, in het laatst der eerfte Afdeeling voorkomende', hier ïe neder, als een algemeen overzigt opleverende. „ Op de door KALVYN te Geneve opgerigte Akademie bekleedde BEZA den post van Reel or,
onderwees nevens KALVYN de Godgeleerdheid, en nam,
fpoedig daarop, ook nog eene Predikantsplaats op zich. Zijne
werkzaamheid, zijne onvermoeide vlijt als Schrijver, met
welke hij zich, ten aanzien van den tekst des Nieuwen
Testaments, vele, hoewel niet altijd even gelukkig gedaagd e , moeite gaf; zijn roem als Leeraar, Raadgever der
uit alle deelen van Europa toegevloeide Studenten, zijne
groote welfprekendheid op denkanfel, zouden alleen voldoende zijn, om zijnen fomtijds ongematigden ijver te verontfchuldigen ,zoo hij ook niet na den dood van K A L V Y N aan
de fpitfe der Hervormde Kerk gebleven ware, en alzoo
ook die omflagtige briefvvisfèling, dien last van ongeA-one
bezigheden, die zorg voor den Franfchenoorlog, d i e befturing der onderhandelingen met de Lutherfchen en Katholijken,
als eene erfenis van zijnen Vriend bekomen had. Ja, de laster moet verdommen, en wij verbaasd (laan, wanneer
wij zien , dat hij, zoo overkropt door bezigheden , zoo
onafgebroken werkzaam, zich zoo gelijk blijven kon, en
gedurende eene halve eeuw aan zijne verbitterdfte vijanden zich zoo weinig bloot gaf, dat zij altijd tot de gedichten zijner jeugd , of tot de heftigfte uitdrukkingen uit later gewisfelde twistfebriften, de toevlugt moesten nemen,
om flechts een verwijt te vinden.
„ Hoe edel en zuiver BEZA'S ijver voor wetenfehappen en Godsdienst was, bewees hij als Reclor der Akademie, als oud man, die op zijne laurieren had kunnen
rusten , wiens roem door niets kon vermeerderd worden.
In het jaar 1580—1590 had de i n de nabijheid gevoerde
oorlog, die den handel ftoorde, en herhaalde aanvallen
der pest, den kleinen Staat zoo zeer achteruit gezet, d a t
de uitputting der Staatskas den Raad noodzaakte eerst eenige
lïoogleeraars te ontdaan, en vervolgens het Hoogleeraarambt in de Plebreeinrfcht en Griekfche talen, gelijk ook
dat der Regtsgeleerdheid en Wijsgeerte , geheel af te
ichaffen. Thans trad BEZA alleen voor allen op. Hij hield
niet alleen zijne voorlezingen, voor welke men hem niet
meer betalen kon, ook zonder betaling, nog fteeds voort,
maar nam ook het werk der openflaande plaatfen gaarn en
gewillig op zich. Dezen last droeg hij zoo lang, tot dat hij
uit Engeland,
waar h i j , omftreeks dezen tijd, aan de
Aka-
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Akademie van Cambridge zijn' kostbaren Codex der Evan
geliën fchonk , eene aanzienlijke onderfteuning in geld
voor zijne Akademie ontving, waardoor de Raad werd in
ftaat gefteld, om de plaatfen, die hij tot dusverre vervuld
had, weder door nieuwe Leeraars te bezetten."
Voorts merkt de Levensbefchrijver o p , dat B E Z A zich
aan het vervaardigen van twistfchriften overgaf, doch in
dezelve aan zijne luim zoo zeer toegaf, dat hij dikwerf,
in plaats van waar vernuft, platte fcherts in eene heilige
zaak gebruikte; en reeds de titels der gefchriften ergerden
de besten onder zijne vrienden. Hij begreep dit zelf, en
liet, in latere uitgaven, die plaatfen weg, door welke de
vorige waren ontfierd geworden.
Deze Afdeeling wordt befloten met gewagmaking van
zijne Franfche Pfalmberijming. De roem, dien BEZA als
Dichter en Godgeleerde verwierf, was het ook, die hem
in de Franfche zaken mengde; wijl hij bij de Grooten, die
in Frankrijk de Hervorming begunftigden, bekend raak
te , en dezen fpoedig zagen, dat deze Godgeleerde geen
ongefchikt Hoveling was.
In de tweede Afdeeling treffen wij BEZA aSn als Hoofdperfoon in de twisten over den Godsdienst in Frankrijk.
Eene korte voorloopige befchrijving van de gefteldheid des
Hofs, en der heerfchende partijen in Staatkunde en Gods
dienst , opent dit tooneel, waarop BEZA , de bekwame
en moedige BEZA , eene gevaarvolle hoofdrol fpeelde :
gevaarvolle reizen, zamenkomften, twistgefprekken, af
gebroken, weder aangeknoopt, met beleid en veinzerij
gevoerd. Welk eene rol CATHARINA DE MEDICIS daar in
fpeelde ( * ) , wordt hier ontvouwd, als ook het gedrag
harer mede- en tegenftanders.
Wij kunnen zelfs de
hoofdgebeurtenisfen, zonder te lang te worden, niet aanflippen.
B E Z A , toen het tot een bloedvergieten inden Burger
krijg kwam, deelde in dit lijden, en zocht den moed, on
der de gevaren des doods, door zijne Item te doen op
wakkeren. Hij liet zich op de gevaarlijkfte plaatfen vinden,
ont(*) Bl. n ö gewaagt van den Brief, door die Vorftinne
aan Paus PIUS DEN IV, 4 Aug. 1 5 6 1 , gefchreven. 't Is deze
opmerkenswaardige Brief, welken wij onlangs in ons Mengel
werk, 1809, bl. 5 - 7 , met eenige aanmerkingen mededeel
den , en waardig is hier nageflagen te worden.
S s 5
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ontwierp de manifesten , predikte vóór het gevecht, en
troostte na hetzelve de gewonden.
Na het ftillen des ftorms in Frankrijk, keerde B E Z A
weder naar het vreedzaam Geneve, waar hij, bij K A L V Y N ' S
dood, zwarigheden van eenen anderen aard ontmoette.
Wij kunnen niet voorbij, hiervan eene door hemzelven gegevene fchets op te hangen. De arbeid van den c erf ren
Leeraar te Geneve maalt hij in dezer voege af: „ De eene
week na de andere, dagelijks voor eene vergadering, die
geen woord onopgemerkt laat, enkel voor lieden, die het
verftaan, een voorftel te doen; driemaal in elke week , voor
een fchitterend gehoor, de Heilige Schrift te verklaren;
alle weken eens, in eene openlijke vergadering, waar elk
regt van fpreken heeft en tegenwerpingen kan maken,
over eene opgegevene plaats der Heilige Schrift te dispu
teren ; alle maanden een openlijk dispuut te houden; in
den Kerkeraad te zitten, de kerkelijke belangen te onderzoe
ken, twistgedingen te befleebten, de ftemmen der bijzit
ters op te nemen, volgens hunne meening, den eenen te beflraffen, den anderen te vertroosten, eenen derden, zoo het
noodig i s , uit de kerk te zetten. Daarbij geen wetgevend
gezag, geen ovenvigt over de anderen te bezitten, en al
tijd zijnen Ambtgenooten , die ook even zoo veel last
hebben, gelijk te zijn." — Werkzaamheden naar buiten ,
briefwisfelingen zonder tal, de Kerkelijke zaken betreffen
d e , hielden den Opvolger van K A L V Y N bezig, en ftaag
vond hij zich in Kerkgcfchilvoeringen ingewikkeld.
Dat BEZA , " gelijk zijn Levensbefchrijver opmerkt,
. , zich niet met noodgcfchillen vergenoegde, maar vrijwillig
aie-uwe opzocht, zulks moet men uit de menfchelijke na
tuur, en uit de prikkelbaarheid en ligtgeraaktheid, welke
een eeuwigdurende ftrijd, onder den last van bezigheden
gevoerd, verwekken moet, verklaren. B E Z A intusfehen
was niet vervolgziek uit heerschzucht, maar omdat zijn
h a r t , te eenemaal vervuld met gevoelens van zuivere
Godsvrucht, de gedachte niet kon dulden, dat iemand
datgene, wat hij zoogclukbevorderend vond,anderen ontrooven zou."
Dit nogtans kan, zelfs volgens SCHLOSSER, hem niet
van berisping vrijwaren in zijn gedrag omtrent OCHINO
en CASTALIO.
In gunftiger licht plaatst hij hem , de
nieuw ontftane fcheuringen-in Polen vermeldende. — Ter
wijl BEZA in verren lande zich bevlijtigde om de eenheid
zij-

LEVEN VAN T. BEZA.

595

zijner Kerke te bewaren, hielden dringende zorgen te huis
en in Frankrijk hem bezig; daar oorlog, pest en inwendige gefchillen het noodig maakten, dat hij al zijn gezag
befteedde , om de eenheid der leere en der tucht, van
welke het uitwendig beftaan der Kerke afhing, te bewaren , en het ongeluk zijner Geloofsgenooten te verzachten. Dit alles moet ons den werkzamen en volijverigen
Man vaak hoogst doen bewonderen. Zijn Brief na den
dood der Koningin van Navarre aan haren Zoon H E N DRIK IV is treffend en menschkundig; zijn gedrag na den
Bartholomeus-nacht menschlievend omtrent de bezorging der gevlugte Leeraren: moed bezielde hem tot
krijgshaftige tegenweer. — Nieuwe Kerkgefchillen hielden hem na den Vrede onledig, waarin hij weder eene door
hemzelvenwel eens gewraakte heftigheid en onvoegelijkheid
in uitdrukkingen beging. — De twist met de Lutherfchen
over het Avondmaal hield hem lang bezig.
Bekend, maar opmerkelijk, is h e t , dat B E Z A altoos met
Koning H E N D R I K IV in yerftandhouding bleef; diens overgang tot den Katholijken Godsdienst als een flap van
noodzakelijkheid befchouwende, die de wonden van het
verdeelde Frankrijk zou kunnen genezen. Met den Marquis DE ROSNY , naderhand de Hertog V A N S U L L Y , hield
B E Z A briefwisfeling; door dezen trachtte B E Z A het beste voor
het Rijk, en teffens het heil des Konings, te bevorderen.
Opmerkelijk zijn eenige punten, op welke hij S U L L Y verzocht te letten, ontleend uit een MS. Goth., met B E Z A ' S eigen hand gefchreven.
Aandoenlijk is B E Z A ' S aanfpraak aan Koning HENDRIK»
toen hij in hoogen ouderdom gelegenheid vond dien te
ontmoeten, en het antwoord van dien Vorst voor hem
zoo vereèrend als karaktermatig. S U L L Y , de verdienftelijke
S U L L Y , komt er in voor, als de tusfchenfpraak om de
verzochte vergunning te verwerven. — „ Bij dit alles," zegt
de Koning, „moet hij, die u aan mij voorgefteld heeft,
en die u zoo zeer bemint , u-tot voorfpraak dienen.
Spreek met hem over 't geen gij begeert, en het moet
al zeer moeijelijk zijn, wanneer hij het voor u niet verwerft." — Het verzoek was de ilechting van het Fort
St. Catharina geweest. Zoo ras de Koning het veroverd
had, deed S U L L Y de bolwerken fpringen, en HENDRIK.
gaf aan die van Geneve vrijheid om 't zelve te flechten.
De Koning wilde, na een lang gefprek, dat BEZA hem
eenig gunstbewijs zou vragen. „ V o o r mij, Sire!" antwoord-
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woordde BEZA , „ verzoek ik niets, dan alleen van GOD ,
dat Hij uwe Majefteit, die beftemd fchijnt om aan Frankrijk vrede en geluk te fchenken, een lang leven verleene , opdat uwe Majefteit alle de Volken, aan uwen
fchepter onderworpen, met den gewenschten Vrede mag
verblijden. Alleen voor de Hervormde Kerken, die tot
hiertoe de voordeden van het Godsdienst-Edict nog niet
hebben kunnen genieten, bidde ik uwe Majefteit, dat hij
derzelve in gunfte gedachtig zij." —- Die van Lyon hadden BEZA om zijne voorfpraak verzocht: de Koning omhelsde den Grijsaard met hartelijkheid, ftond hem zijn
verzoek toe, bijzonder voor de Lyonnezen, en liet hem
Koninklijk begiftigd vertrekken. Het Geldgefchenk kwam
den lang aan bekrompenheid gewonen Grijsaard zeer
te ftade.
B E Z A ' S gedrag , ook omtrent de Katholijken, te dezen tijde, deed de Fanatieken onder de Hervormden
fchreeuwen, dat hij tot het Pausdom was overgegaan.
Wij hebben genoeg bijgebragt, om te doen zien, dat
dit Werk eene belangrijke Bijdrage is tot de Gefchiedenis der Hervorming. — De Vertaling is ons redelijk bevallen. Het nazienfder proeven, bovenal in de Latijnfché
aanhalingen, zou naauwkeuriger hebben kunnen wezen.

tinna,
Treurfpel,
(naQar) CORNEILLE) door Mr. WM. BILDERD!JK. En ffigenia in Aulis, Treurfpel, Qiafar) RACINE) door
Fr. KATHARINE WILHELMINE BILDERDIJK. Te Amfierdam,
bij
ïmmerzeel en Comp. In gr. 8>'o, Tezamen, buiten het Foorwerk,
bl.

G aarne
Deel

erkennen w i j , dat de verfcliijning van dit derde
dezer Treur/pelen ons eene zeer aangename verrasfing heeft veroorzaakt : daar toch de Heer BILDERDIJK
ons bevorens geene hoop gaf, dat hij na zijnen Kormak ons
Tooneel met eenig nieuw voortbrengfel zoude verrijken.
Wij zijn dezen arbeid, blijkens het Voorberigt, aan den K o ning verfchuldigd. Zijne Majefteit vorderde van den Dichter
e e n e nieuwe vertaling van CORNEILLE's meesterftuk,
Cinna,
en het was den Heere BILDERDIJK een lust te gehoorzamen.
E n , inderdaad, men mag deze vertaling, of liever navolging , als eene wezenlijke aanwinst voor ons Nationaal T o o Keel befchouwen. De arbeid van het Genootfchap: NU volentibns ardumn,
hoe zeer ook in velerlei opzigten niet van
verdieuften ontbloot, liet nog veel te wenfchen over; Het
oor-
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-oorfpronkelijk Franfche Stuk , over welks hooge waardij bij
alle kunstkenners flechts ééne item i s , was dubbel waardig,
dat een M a n , als BILDERDIJK, zijn voortreffelijk kunstvermo
gen aan hetzelve befteedde. Wij hebben het altijd aange
merkt als een fchitterend fieraad van het Franfche Tooneel en
het meesterftuk van den grooten CORNEILLE. Desniettemin
heeft ook dit meesterwerk , gelijk alle mcnfchelijke ar
beid , zijne gebreken. Met de aanmerkingen van den Hr.
BILDERDIJK, in het Voorberigt ter neder gefteld, kunnen wij
ons, te dezen aanzien, doorgaans wel vereenigen; fchoort
wij met hem in gevoelen verfchillen nopens de voorfpelling;
van Livia , in het flot van het laatfte Bedrijf voorkomende.
In onze oogen is deze voorfpelling, wat ook de Hr. BIL
DERDIJK ten voordeele daarvan hebbe aangevoerd, een hors
j oeuvre, dat hier niet behoort, en wij ontkennen, dat der
zelver weglating den Aanfehouwer onbevredigd naar huis
zendt. Deze heeft met het problems:
of Augustus (in het
vervolg) veilig zal heerfchen, of omkomen ? niets te maken.
Ook kan hetzelve , uit zijnen aard, nimmer opgelost w o r d e n ,
daar toch de voorzegging van Livia niet z e k e r , niet on
feilbaar is. Naar ons inzien is het onderwerp van het Stuk
geen ander, dan de zamenzwering van Cinna met de zijnen,
aangeftookt en gedreven door eene wraakzuchtige V r o u w , d e
ontdekking van die zamenzwering door Augustus, en de groot
moedigheid van den laatften, door niet flechts de hoofden
der zamenzwering vergiffenis te fchenken, maar zich volko
men met hen te verzoenen. De goedertierenheid (*) van
Augustus treft ons in het ganfehe Stuk het meest. Die goe
dertierenheid te bewonderen en in opgetogenheid over de
zelve den Schouwburg te verlaten — dit moet als het hoogite doel van dit Treurfpel worden aangemerkt, en in dien zin
zeggen wij met den Heer BILDERDIJK, dat het niet
Emilia,
maar Augustus is , waaraan onze ziel hangt. Wat nu het lot
van Augustus in het vervolg zal wezen , gaat ons op dien
«ogenblik niet aan. Wij zien niets anders, dan den vergevenden Augustus; wij zijn geheel met den grootmoedigen Man
ingenomen; wij eerbiedigen in hem bet Goddelijk vermogen
van meester over zijne driften te z i j n , en zijne grootfte vijan
den niet alleen te kunnen v e r g e v e n , maar zich met dezelve
te verzoenen, hun zijne vriendfchap te fchenken. Het Je
fuis maitre de moi....
Soyons amis, Cinna! vervult ons z o o
geheel met eerbied en bewondering jegens den grootmoedi-

geu
( * ) H e t F r a n f c h e S t u k v o e r t t e n t i t e l : Cinnn,
tu Is clemence
d'Au
gusts.
D e H r . BILDERDIJK h e e f t dit b i j v o e g f e l w e g g e l a t e n , e n , naar
o n s i n z i e n , t e r e g t : v e r m i t s daardoor h e t heerlijkite v a n h e t ganfehe
S t u k , de v e r g e v i n g e n v e r z o e n i n g v a n duguttus,
r e e d s uit den T i t s
i e n & a a r i s , e n d u s d e illufie, y o o r e e a g r o o t d e e l , w o r d t w e g g e n o m e n |
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gen V o r s t , dat wij' voor de voorfpelling van Livia geene
ooren hebben, dat dezelve ons veeleer verhindert, om aan
den bruifenden ftroom van een hoogst aangenaam gevoel den
vriien loop te laten. Maar genoeg!
De vertaling van dit Treurfpel i s , over het geheel genom e n , in den trant van BILDERDIJK, dat i s , meer navolging dan
vertaling, juist z o o als iedere vertaling, zal zij niet ilaafsch,
ilijf en gedrongen w e z e n , behoort te zijn, zonder dat echter de ware geest van CORNEILLE door het werk vau BILDERDIJK is verloren geraakt.
Bijna overal, waar wij het oorfpronkelijke met deze navolging vergeleken hebben, hebben wij tevens de groote moeijelijkheid, om dit Stuk getrouw, en met al de kracht en den
nadruk van het oorfpronkelijke, in vloeijende Nederduitfche
verzen over te brengen, ondervonden, en meermalen gelegenheid gehad, om de kunst vau BILDERDIJK te bewonderen.
Hier en daar echter (wij mogen het niet ontveinzen) hebben wij ook leemten aangetroffen en een aantal zwakke plaatfen, die bij de overbrenging niet weinig hebben verloren.
Wij zullen hiervan eenige weinige voorbeelden o p g e v e n ; het
onnoodig achtende, alles, wat wij onder het lezen hadden sangeteekend, hier te vermelden: daar de Dichter zelf zonder
twijfel beter, dan iemand anders, het onvolkomene van zijnen arbeid g e v o e l t , en alle de zwakheden, in ons o o g , flechts
kleine vlekken zijn, welke , fchoon hinderlijk voor h e m , die
met het Franfche Treurfpel in de hand deze vertaling leest,
het geheel in geenen deele ontluisteren.
Wat nu onze voorbeelden betreft — in het eerfte Tooneel

van het eerfte Bedrijf lezen w i j :
,, Hier zwichten is uw roem ; verwinnen u

onwaardig"

Dit onwaardig komt ons eenigzins flaauw voor: daar de tegenoverftelling van roem en fchande ganfchelijk is verloren g e gaan. CORNEILLE z e g t :

„ Lui ceder eest ta gloire, et le vaincre ta honte."
D e regel :

„ Je demeure toujours la file d'un proscrit"
zet de Hr. BILDERDIJK dus over:
„ Ik blijf de dochter toch van een' verbanneling."
Wij twijfelen echter , o f het denkbeeld van proscrit hi'e
ter plaatfe wel genoegzaam door verbanneling wordt uitgeï
drukt. E e n proscrit was toch in dien tijd iemand, die
op
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„ Gij werpt hem op de klip , waarop hij fcïiipbreuk l i j d e "
geeft ons het denkbeeld niet van het Franfche ; dat meer z e g t :
„ Combien a eet écmil fe font déja

brifésV"

In het verflag, dat Cinna van den ftaat der zamenzwering,
in het derde Tooneel van het eerfte Bedrijf,
aan Emilia g e e f t ,
en welk verflag wij voor een der fchoonfte gedeelten houden
in BILDERDIJK'S vertaling, zijn ons mede zwak voorgekomen
de regels:
„ Nu met Antonius vereenigd, dan
verdeeld,
„ Wat moedwil, wat geweld heeft hij niet
uitgefpeeld!"
CORNEILLE z e g t :
„ Tantót ami cFAntoine, et tantót
ennemi,
„ Et jamais infolent ni cruel a
demi!"
Behalve dat men, onzes erachtens, niet wel kan z e g g e n :
„ met iemand verdeeld z i j n , " drukt deze verdeeldheid nog
geene vijandfehap
uit; terwijl dat uitgefpeeld hier alleen dooiden dwang van het rijm fchijnt geplaatst te wezen. Beter neg
zou dan, naar ons oordeel, deze regel dus gefteld z i j n :
„ Wat rol van wreeden moord heeft hij niet uitgefpeeld

V

Eindelijk moeten wij nog als eeneten hoogde zwakke plaats
vermelden de vertaling van de overheerlijke woorden van Augustus , wanneer deze vergeving en verzoening aan Cinna aanbiedt. BILDERDIJK heeft twee regels noodig gehad, om deu
eenen krachtigen regel van CORNEILLE uit te drukken. In hec
Fransch is het:
,, Soyons amis,

Cinna;

c'est moi qui fen

convie:"

en in het Nederduitsch:
,, Treed,treed
vrijmoedig toe,ci\ Cinna,zijn wij vrinden!
„ Ik ben het, die 't verlang"; gij, laat me u vaardig
vinden."
Hoe veel is hier niet verloren gegaan!
Wij zouden deze voorbeelden nog aanmerkelijk kunnen vermeerderen; doch wij wilden flechts eene enkele proeve g e ven , e n , wij herhalen het, het geheel is uitmuntend en BILDERDIJK waardig.
Om een (taal te geven van BILDERDIJK'S meesterlijke kunst
ran navolgen, en den L e z e r , die liet Fransch magtig i s , in

ftaat
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ftaat te Hellen om zelf te oordeelen, zouden wij gaarne dtf
moeite doen eenige regels uit het Stuit van CORNEILLE over.te
fchrijven en er BILDEROIJK'S vertaling op laten volgen. Wij
hadden hiertoe een gedeelte uit het reeds gemelde verllag,
dat Cinna van zijne verrigtingen en de gefteldheid derzamenzwering aan Emilia g e e f t , g e k o z e n , en durven voorshands
verzekeren, dat vele Lezers met ons van gevoelen zijn zou
den , dat de vertaling hier en daar het oorfpronkelijke over
treft : dan wij werden wederhouden door ons beftek.
Mevrouw BILDERDIJK, die aan de zijde van haren Echtge
noot en met hem de Goddelijke Dichtkunst op eene geluk
kige wijze beoefent, en ons in de Elfride reeds een uitmun
tend blijk van hare bekwaamheid in het vak van Tooneel
poëzij gegeven heeft, onthaalt ons hier op eene vertaling
van RACINE'S Iphigenie.
Wij hebben dit StukMnet een door
gaand genoegen gelezen, en dikwijls de kunst dezer begaafde
Vrouw bewonderd. Men zegge niet: het is flechts eene ver
taling. Die dus oordeelen, doen zich als zeer onbevoegde
Regters kennen. Bij ons ftaat het vast, dat de overbrenging
van een -Fransch Treurfpel, inzonderheid van CORNEILLE o f
RACINE, in goede Hollandfche v e r z e n , zoodanig, dat het
wezen — het eigendommelijke van het oorfpronkelijke be
houden wordt, een werk i s , dat alleen met goed gevolg kan
ondernomen worden door den genen, die, buiten de nood.
zakelijke vereischten van eene grondige en volledige kennis
der beide talen en van meer dan gewone bedrevenheid in
het werktuigelijke der poëzij, geboren en geoefend Dichter is.
Hoewel wij deze vertaling, uit hoofde van de vloeijende
verfificatie en onderfcheidene fchoonheden van detail, met
volle ruimte kunnen aanprijzen, noopt ons echter de waar
heidsliefde, te verklaren, dat wij dezen arbeid onzer voor
treffelijke Dichteresfe beneden dien van haren Echtgenoot
rangfchikken. In den Cinna van BILDERDIJK ontdekt men meer
de meesterhand , dan in de vertaling van Iphigenie.
De ver
zen van BILDERDIJK zijn doorgaans krachtiger en meer gefpierd dan die van zijne Gade. De Dichteres is meermalen
gedwongen g e w e e s t , om door omfchrijvingen en het inlasfchen van neven-denkbeelden, welke in het oorfpronkelijke
niet gevonden worden, de meening van RACINE uit te drukken,
waardoor de vertaling op enkele plaatfen zwak en flepend
w o r d t ; die o o k , over het geheel genomen, geene naauwkeurige en ftrenge vergelijking met het oorfpronkelijke kan lij
den. Wij zullen dit door het mededeelen van eene en an
dere aanmerking, door ons onder het lezen gemaakt, trach
ten duidelijk te maken, en bepalen ons te dien einde flechts
tot het begin van het Stuk , om te toonen, dat wij niet angst
vallig naar gebreken gezocht hebben.

In
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ïn het eerfte Tooneel van hst. eerfte Bedrijf heeft de Dichteïes den fraaijen regel van RACINE:

„ Mais tout dort, et l'armee, et les vents, et Neptune,"
dus overgebragt:
„ Maar alles rust; het heir, de baren, en de w i n d e n ! "
Behalve dat hier de herhaling van et, dat in het Fransch,
volgens ons oordeel, bijzonder w e r k t , is verloren gegaan,
begrijpen wij niet, waarom de Dichteres het Fianfche dort
niet liever door ftaapt overgezet en den eigen naam van
Neptunus niet behouden hebbe.
Eenige regels verder lezen wij „ beftenw" voor „ belten^T' en „ b e d e e l / " voor „ b e d e e W " , zijnde taalfouten,
welke in zulk een Stuk behoorden vermijd te worden. Ook
komt het ons v o o r , dat men in onze taal niet kan z e g g e n :
, bedeeld van aanzien en v e r m o g e n ; " maar w e l : „ bedeeld
van de G o d e n , van het Lot met aanzien en vermogen."
In hetzelfde eerfte Tooneel worden de regels:

?

„ Qjiclk ghire, Seigneur, quels triomphes egalent
„ Le fpeclack pompeux que ces bords vous etaknt,"
dus vertaald:
„ V/at glorie, ó mijn Vorst! wat fchittrend zegeteekert
„ Haalt Dij de ftevenpracht, gehavend aan dees k u s t ? "
Schoon het woord gehavend
in dezen zin taalkundig ka»
verdedigd worden , is het toch niet zeer gebruikelijk en
hechten wij er gewoonlijk eeue andere beteekenis aan.
Daarenboven hebben de Franfche regels veel in de overzetting
verloren. Speftacle pompeux door ftevenpracht
te vertolken,
komt ons zwak v o o r , vooral daarin den naastvolgenden regel
weder van Melen gefproken wordt.
Voorts zegt de Dichteres:
„ Ons l e v e n , onze dood ftaat in der Goden macht."
Men zegt w e l , dat ons leven in de magt der Goden is;
maar de bijvoeging van onze dood drukt niets uit. RACIHE
beeft:

„ Les dieux font de nos jours les maitres fouverains*
Een weinig verder heeft de Dichteres de trotfche taal van.
Achilles tot Ware grootfpraak gemaakt, door Achilles alleen
van zichzelven te doen fpreken, daar hij bij RACINE van de
hulp van Patroclus gewaagt. In de vertaling heet h e t :
LETT. 1810. NO. 14.
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, En zoo mijn arm alleen de Grieken wreken moest»
*' Ik vloog en keerde niet, o f Troje waar verwoest.'*
En in hét oorfpronkelijke:
„ Et quand tnoi feul enfin il faadroit
Pasfiéger,
„ Patrocle et moi, Seigneur, nous irons vous venger."
De r e g e l :
„ Voor m i j , wat wenfche ik dan, ten zij uw fpoor te drukken.'*
heeft ons mede niet bevallen.

In het Fransch is het:

,, Je n'aspire en effet qi'h Phonneur de vous

n

fiuivre.

Wij zouden denzelven liever dus vertaald hebben:
„ En mij bekoort flechts de eer uw helden-fpoor te drukken."
Vervolgens brengt Mevrouw BILDERDIJK de regels van RACINE :
„ Seigneur, vous entcndez. Qitelque prix qiiïl cn
„ II veut voter a Troie et pourfuivre fa route:''

coute,

«his o v e r :
„ Gij z i e t , gij hoort h e t , Vorst. Van ongeduld aan't branden,
„ Tot welk een prijs het z i j , hij wil de Trooifche ftranden."
Om niet te z e g g e n , dat het: van ongeduld aan 't
branden,
in het Fransch niet gevonden wordt, leveren de woorden: hij
wil de Trooifche ftranden, naar ons oordeel, geenen zin op.
Wijders zijn de regels:
„ Gardez vous de reduire nn peuple
furieux,
„ Seigneur, il prononcer cntre vous et les dieiix!"
uitmuntend vertaald door:
„ Wacht, wacht u ! ftel geen V o l k , wiens ("welks) drift
(ten toppunt klom,
„ Tot rechter tusfehen u en ' t grimmig G o d e n d o m ! "
Doch hetgeen hierop v o l g t , i s . naar ons inzien, gebrekkig
overgebragt, en fomtijds zelfs niet eens getrouw. Wie toch
vindt in de regels:
„
„
„
„
5,
„

Die ftad bij ftad vermaande om de eeden voor te ftaan,
Door -wie Heieen beminde, aan heur* Gemaal gedaan ,
O m , wat vermeetle hand zijn Echtkoets mocht belagen,
T e vliegen tot een wraak, die ' t aardrijk zou vertzagen.
Ja, zoo de liefde ons toen door zulk een eed verbond,
Wij ftaven ' t thands om u , om geen geheelde wond." enz.
Wie,
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Wie, zeggen w i j , vindt in deze regels een getrouw afdrukfel van het volgend Franfche?
„
„
„
„
„
„
„
„
„

Et qui de vide en ville attestiez les fermenh
Oiie d'Hélene autrefois firent tons les amants,
Otiand presque torn les Grees, rivaux dc votre
frcre,
La demandoient en foule et Tyndare fon pere ?
De quelque heureux êpoux que Pon dut faire choix,
Nous jurdmes des - lors de defendre fes droits;
Et, fi quelque infolent lui voloit fa conquête,
Nos maim du ravisfeur lui promirent la tête.
Mais fans vous, ce ferment que F amour a dicté,
Libres de eet amour, Faurions-nous refpeclé P " &c.

De uitdrukking geregend komt ons in den r e g e l :
„ Ter overmaat dier gunst u over 't hoofd geregend
ten tüterfte gedwongen v o o r , en flechts gebruikt, om een
rijmwoord op gezegend te hebben.
Eindelijk is de regt fchoone taal, die RACINE Ulysfes in den
mond l e g t , beginnende met de woorden:
Je puis pere , Seigneur,

et foible comme un

autre:"

Keer goed overgebragt. Alleen heeft de dichterlijke en fchilderachtige regel van den Franschman:
„ Voyez tout- FHellespont- blancïiisfant fous nos

rames,"

In de Hollandfche vertaling:
„ Zie heel den Hellespont bedekt met onze kielen,'*
al het dichterlijke—-al het" fchilderachtige verloren. Hoe
voortreffelijk is niet dat: blanchisfant fous nos rames! en hoe
prozaisch dat: bedekt niet onze kielen!
Onder de fraaifte brokken, welke wij in deze vertaling hebben aangetroffen, behóórt het eerfte Tooneel van het tweede
Bedrijf, Waar Erifilé hare liefde voor Achilles aan Doris openbaart, — een onderwerp, dat bijzonder gefchikt i s , om door
eene vrouwenhand bewerkt fte worden. • Met moeite w e derhouden wij ons, om een gedeelte uit dit treffend Tooneel
af te fchrijven.
In weerwil van de onderfcheidene aanmerkingen, die wij
op beide deze Stukken,vooral op de vertaling van Iphigenie,
h e b b e n , lijdt h e t , onzes erachtens, geenen twijfel, of zij
kunnen met luister ten Tooneele gevoerd worden. Mogt de
dag fpoedig aanbreken, waarop deze met de overige Stukken
van den Heer en Vrouwe BILDERDIJK, met name Willem van
Holland, Kormak en Elf ride, nevens andere verdienftelijke
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Vaderlandfche voortbrengfelen, als fieraden van ons Nationaal
Tooneel wierden b e f c h o u w d , — waarop zij de kunstvernielende hedendaagfche Drama's van Franfchen en Duitfchen
oorfprong, die alleen in een* verbasterden fmaak befcherming
en aanmoediging vinden, voor altijd verdrongen!
Heil iederen Kunftenaar, iedere Kunftenaresfe , die meda»
w e r k t , om de nevelen te verdrijven, welke alsnog de komst
van dat heilrijk licht vertragen!

Gedichten van Vrouwe A. C. MEERMAN, geboren MOLLERUS. Te
Amfterdam en in den Haag,
bij de Gebroeders van C l e e f ,
1810. In gr. 8w. 192 Bl.

E

en Bundel Gedichten, tót welker uitgave federt lang beftooten w a s , offchoon de meesten zich in dit o f het v o rig jaar dagteekenen. Trouwens eene D a m e , welker talenc
voor de Dichtkunst algemeen bekend is door hare ( o o k hier
weder medegedeelde) gedichten tot hare reize betrekkelijk,
geplaatst in het zesde Deel der Berigten omtrent het Noorden
en Noord-Oosten van Europa,
de reis- e n echt-genoote daarenboven van den Directeur van Kunften en Wetenfehappen ,
mag z i c h , zoo iemand, van het nonum prematur in annum,
t e n aanzien der vruchten van haren geest , wel ontflagen rekenen. En wilde iemand de innerlijke waarde van deze ftukken betwijfelen, en tracht hij zijn ongunftig gevoelen i n
omloop te brengen, dan maakt hij zich , welligt niet zonder
grond , bij ons en velen verdacht , van te willen medewerken tot de terugkomst eener ijzeren o f looden eeuw. Ingevolge het Voorberigt ftaat het intusfehen iemand volkomen vri}
in zijn oordeelvelling over Po'èfte van veele zijner
Landgenooten
te verfchillen;
en hetgeen wij hier boven ter neder ftelden,
moet alzoo o o k geenszins het oordeel van eenigen L e z e r
aan banden leggen. Hiertoe verklaren wij ons geheel onbevoegd ; integendeel, wij geven gaarne eene proeve, echter niet zoo zeer opdat men daaraan de waarde van dezen;
bundel , als wel opdat onze Lezer daaraan zijnen echten
kunstfmaak beproeven zou. Wij nemen het Gedicht op het
Gerftenwater,
daar ons bellek eene meer uitgebreide proeve verbiedt.
Gerftendrank, beminlijk v o c h t ,
Dat mij arme laaven m o g t ,
Hemelgift voor kranken!
'k Zal u eeuwig danken.
ó Hoe vaak ftond koelend zweet
Op uw lieven wenk g e r e e d ,
Voel-
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Voelde ik 't bloed weer zachter vloeijen,
En door de fluweelen hand
Van den zagten flaap mij boeijen,
Op het rustloos ledikant!
G i j , gij hebt mij menig nacht,
K e r m e n d , klaagend doorgebracht,
'c Zwakke ligchaam opgericht,
E n herfteld in evenwicht.
Laat de gerst dan bij de hut
K i e m e n , tot der armen ftut;
Laaten bij paleizen
Haare halmen rijzen:
Want voor koning en voor flaaf
Zijt ge , ó v o c h t , een hemelgaaf.
Zo bij 't fap van 't fuikerriet,
U de rijke in wijn geniet,
Blijft ge o o k , minder frisch en z o e t ,
E v e n nuttig, even goed.
<i Als ginds die fchaamle man
Niet meer p l o e g e n , zaaijen lean,
Maar op 't ftroo, voor hem g e d e k t ,
Kwijnende ligt uitgeftrekt:
Zijt hem dan, gezonde drank,
Steeds tot laaffenis en dank:
Door de kracht van 't gerstgewas
Nadert zijn herftelling ras;
Zal h i j , fchoon met zorgen,
Van den vroegen morgen,
't Onderhoud weer noestig winnen;
Zingend zal weer 't vrouwtje fpinnen,
Wijl de kindren, om h e u r f c h o o t ,
Vrolijk beedlen om wst brood;
S p a d e , p l o e g , en vlasch en fpoel,
E n der kleinen druk gewoel
Doen de hut op nieuw herleeven;
Vader, man, te rug gegeeven
Aan 't behoeftig huisgezin,
Juicht de trouw, de kindermin.
Gerftendrank, beminlijk v o c h t ,
Dat mij arme laaven mogt,
Hemelgift voor kranken,
'k Wil u eeuwig danken.

Vuren, 26 van Hooijmaand 1808.
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's Werelds Oedrog, of. het zedelijk Blanket fel,.Hekeldicht,
door
A. h. BARBAZ ; voorgelezen in de Maatfchappij:
Felix M e n t i s , den i^ften van Wijnmaand,
1809. Te Amfierdam,
bij
A . A . Koning «2 B . Uylenbroek. 1810. In gr.'8vo. 32 Bl.
T \ i t Dichtftuk is tamelijk gelijk aan de overige'produkten
van den Heer BARBAZ. 's Mans trant, fmaak," versbouw
en wijze van behandeling-zijn genoegzaam bekend : zoo dat
wij er niet veel van behoeven te zeggen. Het'is. biet beter,
ook niet gebrekkiger , dan vele andere Stukken van den
vlijtigen Schrijver. Men treft er eenige g o e d e , Ook eenige
Hechte verzen in aan, en als men hét in den.rang der middelmatige
Gedichten plaatst, doet men' het zeker geen
onregt.
"
.
...
Tot een Haaltje diene het volgende:
„ Bekomren zich die lién om juistgèfchikt tafreel,
, , Om eigenaartigheid van ftijl en woordkeuz' ? zullen
Ooit vaerz-en, gladden rond, dier lieden wensch vervullen ?
(Vast niet. Volgens 's Dichters redenering zijn deze lieden
in het geheel nier. gefteld op gladheid en rondheid.
Hoe zou
dan dezer lieden wensch kunnen vervuld' worden, daar zijlieden in dit opzigt in het'geheel geene wenfchen hebben?
Zoo de Dichter de aangehaalde verzen' odkglad en rond heeft
willen maken, twijfelen wij er zeer aan, of zijn Ed. daarin
zijnen wensch ook wel vervuld hebbe gekregen.)
„ Toch niet! dit zij het deel der middenmatigheid;
( E e n fober deel voorwaar, wanneer de overige vereischten
ontbreken. En was het haar.
no§ niïiïir ft ltijd befchoren.')
, , Eene ingebeelde vlugt is alles wat hén vleit,
(BARBAZ zal toch wel niet willen, dat die lieden wezenlijk
zouden vliegen?)
„ Is 't wezen van de kunst,in bun begoogchelde o o g e n ;
Racines treurlp el ftijl, Van Merkens dichtvermogen,
„ I s , voor hun oor, te plat (NB.. Een vermogen, te plat
voor het oor!) cn de arme Feitama
„ Verdient niet dat men acht op zijne rijmen fla !
,, Maar Shakspears wild vernuft en Schillers hersfenfehimmen
, , Doen billijk hunnen roem tot aan 't geftarnte klimmen!
„ Dat is het dichterlijke en 't waar' verheven fchoon!
„ D a t , en nog doller z e l f s , verwerve alléén de k r o o n ! "
Wij

*S WERELDS BEDROG.

Wij waren eerst voornemens, om den Heer BARBAZ over
dat fchelden en razen op SHAKESPEAKE en SCHILLER, dat thans
viode fchijnt te worden, eens regt ernftig te onderhouden, en
hem onder hét oog te brengen, dat men zekeren grooten
Dichter (daar dit fchelden en razen toch niets anders, dan
napraterij is) wel in deszelfs fchoonheden, maar niet in deszelfs gebreken behoort na te volgen . . . Doch wij lazea
's mans aanmerking, in proza, op deze plaats,.en wij hadden
geen woord in te brengen. Onze onpartijdigheid vordert,
dat wij aan d e z e , regt kurieuze, noot hier nog een plaatsje
inruimen. Zie hier d e z e l v e :
„ De Schrijver is er wel verre af van SHAKESPEAR en SCHILLER
te minachten , en althans te verachten ; hij heeft den
„ grootften eerbied voor hunne waarlijk-uitblinkende dich, , terlijke fchoonheden, voor hun ftout en oorfprongkelijk
genie; doch hij keurt in hunne werken af de wilde en
„ onkunstmatige • inrichting van famenftel, de overdreven
„ brokken van famenfpraak 'en ftijl , waarin de natuur ver„ kracht, en niet naar het leven word afgefchilderd, gelijk zulks
„ altijd behoort te worden gedaan, inzonderheid in dichtftukken die voor het tooneel zijri gefchikt: gezond oor„ deel is de hoofdvereischte 'ervan. Kort en goed, hij be, , wondert en eerbiedigt bij SHAKESPEAR en SCHILLER wat
inderdaad fchoon i s , doch laakt en belagcht wat bij hen
„ onnatuurlijk, onwaarfchijnlijk en overdreven word gevonden. Nimmer heeft hij getracht de beroemdfte Schrijvers
„ en Dichters te vernederen, om zichzelven op de puimïoopen hunner grootheid te verheften, en dus, uit een' zot„ ten eigenwaan, tegen hunne bewonderaren, als het w a r e ,
„ uit te roepen: „ Z i e t , gij dwazen! gij loopt zó verre
,, w e g met de voortbrengfelen van uwe geliefde Schrij„ „ v e r s , en ondenusfchen zijn het armzalige kladders: die
„ „ wist gij niet, maar ik zeg het u , en ben dus wijzer dan
„ gij zijt. Keert terug van uwe dwaling, en vereert mij
„ „ als den grootften m a n ! " — L o f zij alles wat goed en
„ fchoon i s , bij wien het dan ook worde aangetroffen; doch
,, laat ons nimmer iets: fraai achten , dat den toets van het
„ gezond verftand niet door kan ftaan."
Waarlijk! dat klinkt als een klok. Eere wien eere toekomt! Hoe
befcheiden, hoe nederig, hoe edelmoedig vertoont zich hier
onze Dichter! N u , de nijd is ook een regt leelijk ding! hoe
veel nadeel heeft hij aan de Dichtkunst niet al toegebragt! liet
is jammer, dat SHAKESPEARE en SCHILLER reeds geftorven zijn.
Anders zou het eens te bezien ftaan, of zij ook zoo edelmoedig over de voortbrengfelen van hunnen Kunstgenoot BARBAZ
dachten?Zoo zij hem evenminbenijdden,(hetwelk zij wa/ir?
fchijnlijk wel niet zouden doen) welke heerlijke gevolgen had
men dan van deze onderlinge grootmoedigheid niet te wachten
T t 4
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Drie zulke mannen, als BARBAZ, SHAKESPEARE en SCHILLER, moei
ten noodwendig een loffelijk voorbeeld aan anderen geven, Br
zou tusfchen de Dichters en Dichtertjes, tusfchen de Dichteres
fén en Dichteresjes van hooj'e en lage vlugt, van wild vernuft
en gezond verftand, van gladde en ruige, van ronde en vier
kantige verfifkatie, geen nijd, geen eigenwaan, geene partijfchap , geene zelfsverheffing m e e r gevonden worden.
Er
zou in de Dichteren-wereld een eeuwige Vrede heerfchen, en
de Dichters, zoo wel als de Rijmelaars, zouden beftendig ter
zinfpreuke hebben:
„ L o f zij alles wat goed e n fchoon i s , bij wien h e t dan
ook worde aangetroffen! "

Florentijn en Herman, of de Zonen van den Zonderlinge.
Vro
lijke Roman van A. F. E. LANGBEIN. Uit het
Hoogduitsch.
Met Platen.
Te Haarlem,
bij A . Loosjes, Pz. 1810. In
gr. %vo. 215 Bl.
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e man, d i e alles juist anders deed dan de overige men
fchen , openbaarde bij de geboorte van zijne tweelingen
zijn dolzinnig plan, dat een dezer zonen verwijfd en vurfielijk door hem zou worden o p g e v o e d , daar h i j den an
deren zonder d e minfte opvoeding als een boom i n het
woud zou laten opgroeijeu. Het lot moest tusfchen de twee
lingen kiezen.
Hij was toen veertig jaren o u d ; eerst op
zijnen zeventigften verjaardag wilde hij d e z e n laatften zeg
gen : „ gij zijt mijn zoon."
Zoo wilde hij z i e n , wie van
beiden de gelukkigfte was. De Lezer denkt voorzeker, dat
van beiden niet veel goeds worden kon. Intusfchen gelukkig
onderging het plan van d e n vader toch deze verandering,
dat de laatstgenoemde lezen en fchrijven leeren moest, alzoo
hij dit volftrekt noodig hield; h i j zou bij een' Predikant o f
bij e e n ' Schoolmeester ouder dak gebragt worden, tot dat hij
zijn brood winnen kon. Gelukkig geraakte het kind bij den
Predikant BROCK , die het vormde t o t een edel mensch, en in
het geheel eene opvoeding gaf, juist gefchikt voor een jong
mensch , dat zichzelven door de wereld helpen e n redden
moest. De waardige Leeraar was i n dezen den vader te flim,
hoe zeer die Zonderling eens, z o o hij meende, met e i g e n e
oogen getuige w a s , dat het kind volmaakt naar zijn p l a n o p 
groeide. HERMAN werd alzoo e e n uitmuntend man. EMILIÜS
F L O R E N T I N U S MAGNUS LEÖPOLDUS ALEXIS EDUARD W e r d i n t U S f c h e U van jongs af aan i n alles behandeld als een parel in goud

gezet, die men op watten leggen moet — en hij werd alzoo
natuurlijk een deugniet. Het werkje g e e f t ons de gefchie
denis van beide de jonge lieden t o t hun dertigfte jaar; n u kwam
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de zeventigfte verjaardag van den vader, en deze zeide toe»
tot Doctor w i G M U N D , zijnen vriend: „ Ziet gij nu w e l , Doctor!
„ wij hebben mijnen zeventigften verjaardag beleefd. Maat
„ nu dertig jaren geleden geloofde ik niet, dat mijne proef»
„ tegen welke gij toen reeds met eenen geest der voorzeg„ ging mij hebt gewaarfchuwd, ten opzigte van FIORENTIJN
,, zoo ellendig flecht zoude uitvallen. Ja Doétor, er beliaac
„ eene Neme/is! Zij ltraft mij over mijne dwaasheid, dat i k »
,, zonder daartoe door de natuur te zijn verordend, de rol
,, van een' Zonderlinge fpelen wilde, en mij met name i a
„ eene zoo hoogst gewigtige zaak als een dwaashoofd g e „ droeg. — Werd deze gefchiedenis in eenen Roman ver„ haald, men hield dezelve voorzeker voor een onnatuurlijk
,, verdichtfel." — „ ó N e e n ; (was het antwoord.) Gij hebt
,, zelfs in de wezenlijke wereld uws gelijken. Ik zal u flechts
„ twee beroemde namen opnoemen, die mij juist invallen.
„ ROUSSEAU , die door zijne Emile eene geheele verandering
„ in het vak der opvoeding wilde b e w e r k e n , zond zijne
„ kinderen in een vondelingshuis; en Mevrouw DE GENLIS,
„ als fchrijffter van vele werken over de vorming der jeugd
„ bekend, gaf hare twee dochters voor weeskinderen u i t ,
,, en liet dezelve als zoodanige in Londen opvoeden." ——
Dit is indedaad genoegzaam, om een ieder, ten aanzien van
het al of niet waarfchijnlijke des verhaals , den moud te
floppen.

Reis van Amfterdam naar den Uithoorn ter Zee: onder het zinrijk en veelbeteekenend
woord Mojjjia ; zijnde noch oorfpron
kelijk , noch vertaald,
noch nagevolgd. Ijlen Deels ifte Stuk.
Te Amfterdam,
bij Belinfante en Comp. 1809. In gr. 8vo.
116 Bl.

D

e Schrijver van dit Reisje is een vriend, zoo als hij z e g t ,
van den Heer BRUNO DAALBRRG, van wiens Tweeëndertig
Woorden hij loffelijke melding doet, e n , of dit niet genoeg
ware om ons van ieder ernftig woord af te fchrikken, zoo
moet ons immers het volgend vonnis, dat hij in zijn werk
heeft ingelascht , daarvan geheel terughouden: „ Schepe„ nen
regtdoende, in naam en van wegen, enz.
„ verklaren den reisbefchrijver N . N . geregtigd te zijn tot
„ het fchrijven van allerhande kleinigheden, en injungeren alle
„ kritieken, recenfenten of blaffers, dit te gehengen en t e
„ gedoogen, verbiedende aan alle kritieken, recenfenten o f
„ blaffers voormeld, derzelver tanden te ftooten aan alle klei„ nigheden, welke gemelde reisbefchrijver tot nog toe heeft
j , gefchreven , tegenwoordig is fchrijvende , of nog zal
,, fchrij-

REtS V A N AMSTERDAM NAAR D E N UITHOOR»»

fchrijven, op prene van verftek en een perpetuum
fileniiutH}
„ verleenende den eifcher tot het fchrijven van kleinigheden
,, alle mogelijke permisfie, echter onder die expresfe mits en
, ' voorwaarde, dat het een ieder zal vrijftaan, d e z e l v e , nar,f
zijn welgevallen, te lezen of niet te l e z e n , enz. enz."
De titel doet z i e n , dat men dit werk onder de luimige en
grappige moet rangfehikken; de plaat, en het doorbladeren
van het boekje, overtuigt ons o o k , dat zich de Schrijver
daartoe alle moeite g e e f t , en is de Reiziger aan het flot van
dit eerfte Stuk van het eerfte Deel ook nog maar tot Ouderkerk aan den Amfiel gevorderd. Wij volgden hem tot nog
toe niet zonder eenig vermaak, vonden nog al iets dat in
ons oog grappig en aardig i s , eenen onfchuldigen lach verw e k t , en alzoo, bij de tegenwoordige vrij algemeene necrflagtigheid van geest, eene heilzame werking kan doen. Echter ontmoette ons ook het een en ander, dat wij niet durven
rekenen tot de geheel onfchuldige fcherts , veel naar ons
gevoel wat al te ver gezocht en gedwongen, en hier en daar
eene ons vervelende langwijligheid. Om bovengemelde redenen intusfehen verkiezen wij geene bijzondere aanwijzingte doen: voor den Schrijver ware dit nutteloos; en wat den
Lezer b e t r e f t . . . het boekje is nog al van de flechtfte niet.

Le&iones Latinae ad ufum Discipulorum Clasfium
inferiorum;
five introducïio ad linguam Latinatn ; Au Store j . p. JUNGSTIO. Adjeclo Indice verhorum locupletisfimo.
Arnhemiae,
apud J. H. Moelemannum Jun. iSoo. Svo. min. pag.
191 & 306.

D

e Heer JUNGST verklaart in een Foorberigt,
dat het oogmerk bij dit Leesboek i s , den eerstbeginnenden het leeren der beginfelen van de Latijnfché taal gemakkelijk te mak e n , en hem tot het gebruik der Clasfif'che Schrijvers voor
te bereiden. Als zoodanig kwam hem het bekende Werkje
van GEDiKE min gepast v o o r , ten aanzien der opklimming van
het gemakkelijkere tot het meer moeijelijke. In andere Werkjes van gelijke (trekking w a s , naar zijn inzien, de zakelijke inhoud min aangenaam voor kinderen. Beide deze gebreken
heeft hij getracht te vermijden.
Wij voor ons zijn van het ouderwetfche gevoelen, dat cie
Latijnfché taal uit de oude Schrijvers moet geleerd w o r d e n ,
en kunnen uit dit oogpunt dit Werkje van den Heer JUNGST ,
zoo min als dat van GEDIKE , goedkeuren. Men make Lectio•nes fcholasticae,
doch uit de Ouden getrokken, gelijk die
van den Heer BOSSCHA zijn.
Wil men toch iets anders;
waarom dan de Colloquia van CORDERIÜS niet behouden, die
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in vele opzigten althans beter zijn-, dan dit B o e k ? Men maakc
het thans den leerlingen z o o gemakkelijk, dat fpoediger vorderingen, dan voorheen , en meer algemeen verfpreide kennis der oude talen billijk van onze eeuw mogen verwacht
worden. En voldoet dezelve daaraan? Meii zie rond.
De 63 eerfte bladzijden van dit Boekje zijn geheel nuttel o o s , wanneer men den leerling eene'goede dus genoemde
Riidimenta in handen g e e f t , en dezelve met oordeel gebruikt,
cn door voorbeelden, die een bekwaam onderwijzer zeker niec
• behoeft te zoeken, opheldert. Voor bét overige gedeelte zouden
wij zelfs GEDIKE'S, en bijzonder BOSSCHA'S Leesboek kiezen.
Wat doet een leerling, gelijk hier onderfteld wordt, met

Mythologie en Historia literaria/ Het Alphabetum artificio[urn, pag. 7 4 . is regt aardig. Pag. 127. plaatst de HeerjutvasT
de bekende fchoone regels van HORATIUS:

Non posjidentem multa vocaverls
Re&e beatum; reêtius occupat
Nomen beati, qui Deorum
Muneribm fapienter ut/, caet.
Doch in den derden regel verandert hij Deorum in Divinis,
zeker ter voorkoming van ketterij. Dit is loffelijk. Jammer
maar, dat hierdoor het vers verloren gaat, en de leerling,
deze regels aldus van buiten leerende , 't welk h i j ,
vlug zijnde, zeker d o e t , eene fout aanleert, die hem nog in
latere jaren, zelfs bij grooten en verdienden roem van g e leerdheid , eene befchaming op den hals kan halen. Wij
zouden hiervan voorbeelden kunnen aanwijzen.
De Index is van e e n ' , die zich teekent G. v. R . M . D.
Indien wij ons niet bedriegen, fchuilt onder deze letters
een vrij bekend Schrijver en Vertaler van onderfcheidene,
meest geneeskundige, Werkjes, die z i c h , niet lang na d e
uitgave van dit B o e k , op eene verfchrikkelijke wijze van hec
leven beroofd heeft. Dien man,, wiens treurig lot ons ia
der tijd diep geroerd heeft, hier onverwacht, misfehien in
zijn' laatften letterarbeid, weder aan te treffen, wederhoudc
ons van alle verdere aanmerkingen, en doet ons de pen nederle,ggen.

Aan

éli

A A N D È N R E C E N S E N T V A N STOLKER'S

BIJLAGEN.

Aan den Recenfent van STOLKER'S Bijlagen tot de Gefchiedenis
der Christelijke Kerk in de XVLIIde Eeuwe, door A. YPEY, in
de Bibliotheek der Theologifche Letterkunde,
1810. No, V.
Mijn

Heer!

van gemeld W e r k , wier waarde of onwaarindeuweik Recenfie
niet zal beoordeelen, vraagt gij op bladz. 783: Is
VAN DER MARCK te verdedigen ? en| gij waagt het hierna ,
N B . op een onbewezen gezegde van PETRUS CAMPER , die z e ker wel als Genees- eri Öntleed-kundige, doch niet als
Godgeleerde en Regter beroemd is, uzelven niet alleen te beantwoorden , maar ook eene beflisfende uitfpraak te doen over
uwe eigene magtfpreuk, e n , even als of gij van de overwinning zeker waart, te vragen: Is dat vervolgen?
Toen gij deze woorden gebruikte, hebt gij waarfchijnlijk gedacht: De man is dood; hij kan zich niet
verdedigen,
Dan gij hebt toen geheel voorbijgezien, dat er nog Leerlingen van denzelven kunnen l e v e n , die het geheel beloop
dezer vervolging zeer naauwkeurig kennen, e n , belangftellende in de eer des dierbaren en onvergetelijken Meesters, niet
onverfchillig zouden zijn, wanneer zij deszelfs nagedachtenis
vermetel zagen beleedigen. Ten minfte leeft er nog één, en
die ben ik. — Hoe afkeerig van twisten en twistfehriften , zie
ik mij verpligt om bij uwen aanval niet ftil te zitten, maar, in
de vaste verzekering , dat ik VAN DER MARCK kan
verdedigen,
eenvoudig u te antwoorden: ik j « 7 h e t d o e n , mits ikmaarwete
tegen wien.
Terftond met mijnen naam op te komen tegen den onbekenden aanrander van de eere eenes afgeftorvenen, zoude zoo
nutteloos als dwaas zijn. — Ik daag u alleen met allen mogelijken ernst uit, en gij kunt, wanneer gij u te dezen einde
met uwen naam bij de Uitgevers van dit Tijdfchrift vervoegt,
den mijnen-aldaar te weten komen.
Indien gij binnen den tijd van zes weken niet voor den dag
k o m t , zal ik mij verzekerd mogen achten , dat gij u aan
het volhouden van de door u gewaagde Hellingen onttrekt. Het zal dan uwe eigene fchuldzijn, indien men , b i i d e
herinnering van uwen aanval, denke aan het bekende Puntdicht
van VONDEL : Aan den Lasteraar van HUGO DE GROOT, beginnende : O Farizeeuwfche
Grijns! enz.
Zonder voorshands eenigzins uit te w e i d e n , eindig ik dez e n , en noem mij
Uwen dienstwilligen Dienaar,
Amfierdam,

den 9 van Slagtmaand 1810.
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LETTER-OEFENINGEN.
Het Euangelie volgens het Oude Testament. Of, Onderzoek:
welke kundigheden van den Godsdienst en Zedeleere de
menfehen, volgens den inhoud der Boeken des O.T., vande alleroüdfte tijden af, van Eeuw tot Eeuw, door Goddelijk onderwijs, gehad mogen hebben. Door YSBRAND
V A N HAMELS V E L D . Te Amfterdam, bij J. van der Hey.
1 8 1 0 . In gr. 8vo. XIV en 534 bl.

I

n een Voorberigt aan den Lezer wordt de eenigzins
vreemde titel van dit Werk nader verklaard, en het
woord Evangelie, anders in het Nieuwe Verbond de gewone benaming der Christelijke leer, in dien algemeeneren
zin geduid, dat er Gods openbaring aan het menschdom
door verftaan wordt. Het Evangelie, volgens het Oude
Testament, is dan de geopenbaarde Godsdienstleer, die
in de fchriften des Ouden Verbonds voorhanden is, e n ,
naar het oordeel van den Schrijver, met die des Nieuwen
Verbonds in het allernaauwst verband ftaat. ,, De leer
van J e z u s , " zegt hij, „ en die van zijne Apostelen i s ,
in den grond, dezelfde met de leere, in het O. T . begrepen ; alleen is zij de voltooijing, de vervulling van hetgene
in het O. T . geleerd en beloofd wordt. — De vaders
van die eerfte tijden zijn niet anders zalig geworden, dan
door het geloof aan de goddelijke belofte, gelijk Paulus
(Hebr. XI.) met een aantal voorbeelden bewezen heeft."
*t Zou den Hoogleeraar V A N HAMELSVELD moeijelijk te
bewijzen vallen, dat Hebr. XI. van datzelfde geloof gehandeld wordt, waaraan, naar de leer van Jezus, de zaligheid verbonden is , en dat lj£t verfchil , tusfehen
dat geloof en het geloof der Christenen, alleen hierin gelegen i s , dat de laatften geloof oefenen omtrent de reeds
vervulde beloften", terwijl de vroegere geloovigen de vervulling flechts vooruitzagen. Op deze vooronderftelling
echter , dat alles in zoodanig verband ftaat, wordt alles
gebouwd, en het Oude Verbond uit het Nieuwe, nog in
LETT.
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denzelfden trant, verklaard, zoo als men dit voorheen vrij
algemeen plag te doen; zoo echter, dat vele goede aanmerkingen uit de fchriften van J E R U S A L E M , NIEMEIJER ,
H E S S , R O S E N M U L L E R en anderen, vooral van M U N T I N G H E ,
zijn overgenomen.
De geheele gefchiedenis, van de fchepping der wereld
af, wordt doorgeloopen , en, naar het inzien van den
Profesfor, opgehelderd. Hij verdeelt dezelve in vijf Tijd'
perken. Het eerfte , van de Schepping tot den Zondvloed, 1656 jaren. Het tweede, van den Zondvloed tot de
roeping van Abraham, 350 jaren. Het derde, van de
roeping van Abraham tot Mozes, 500 jaren. Het vierde,
(niet het vijfde, zoo als, bij misftelling, aan het hoofd
ftaat,) van Mozes tot de Babylonifche Ballingfchap, 900
jaren. Het vijfde, van de Babylonifche Ballingfchap tot
Christus, 600 jaren. Waaromtrent het vreemd i s , den
Heer V A N HAMELSVELD bij de eerfte tijdperken zoo lang
te zien verwijlen, offehoon het onloochenbaar i s , dat de
ftoffe in de latere fchriften des Ouden Verbonds oneindig
overvloediger, en zoo geheel en al gereed voorhanden is;
terwijl uit de vroegere alleen enkele plaatfen, en niet zonder veel omflag, tot het voorgeftelde doel kunnen betrekkelijk gemaakt worden.
Het eerfte Tijdperk alleen vult negentig bladzijden. Uit
eenige gezegden van het Nieuwe Verbond aangenomen
zijnde, dat, reeds in de fchriften van Mozes, de leer
van den Mesfias moet voorhanden geweest zijn, wordt de
inhoud van die alleroudfte oorkonden, welke in de eerfte
Hoofdftukken van Genefis zijn bewaard gebleven, in diervoege uitgelegd, dat men zich niet gemakkelijk kan verbeelden , de gefchiedenis van 's werelds uehtendftond te lezen. Meest alle, in de Theologifche leerftelfels, voorlang opgenomene plaatfen worden in dat licht voorgefteld , en met de leer van Jezus en de Apostelen ih verband gebragt. Allereerst komt het zoogenaamde eerfte
Evangelie, of, zoo als men hetzelve ook wel pleegt te
noemen, de Moederbelofte, Gen. III: 1 5 , te berde. De
voornaamfte nieuwe uitleggingen van Gen. I I I , ook die,
welke er eene mythe in vindt, worden kortelijkter toetfè
gebragt, en de meest gewone uitlegging gevolgd, die eene
alzoo gebeurde zaak, de verleiding der eerfte menfchen
door den duivel, die zich daartoe van eene flang zal bediend hebben, aanneemt, eii volgens welke dan in dhr
vers reeds eene bepaalde en vrij duidelijke belofte van de
toe»
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toekomende verlosfing van liet menschdom vin de vei'*
diende ftraffen der zonden, door den Mesfias, zal vervat
zijn. En op dezen grond loopt dan de verklaring van alle
volgende, hiertoe, zoo men meent, betrekkelijke plaatfen
geregeld voort. In het kleeden der naakte menfehen met
rokken van vellen, door God zelven hun aangetogen,.

was

dan nu ook alreeds eene afbeelding van de 'gerustftelling
van hun gewond geweten, door de belofte van heil en
verlosfing , waarop misfehien Jefaia gedoeld heeft, H .
LXI: i o .
den mantel

Hij heeft mij bekleed met de kleederen des
der geregtigheid
heeft hij mij omgedaan.

hells,
Tot

bewijs, dat de eerfte» menfehen de belofte ,. omtrent de
verlosfing van verderf en dood , door den toekomftïgen
Redder van het menschdom , verftaan hebben , zal de
naamgeving van Eva door Adam kunnen verftf ekken,
tvelke hij nu , met een vrolijk uitzigt in de toekomst,
Eva, Moeder van alle levenden, niet de moeder der flerve*
Vingen, noemde. Dat Eva insgelijks aan de gegeven hoop
op dien doorluebtigeft nakomeling vasthield, zal uit haar
gezegde, toen zij S'eth t e r wereld bragt, blijken: God
neeft mij een ander zaad,
(eenen anderen zoon,)
gegeven,
in plaats van Habel,
dien Kdin gedood heeft.
Uit het gebruik van het woord Elohim van God, met werkwoorden

in het enkelvoudige, alhoewel het den 'meervoüdige.n vorm
heeft, en uit het zeggen, laat

ons menfehen

maken,

en

dergelijken, mag men vermoeden, dat reeds aan de oudfte
menfehen iets van de leere der H. Drieëeriheid is ontdekt.
Een' weinig later althans vindt men daaromtrent duidelijke
Wenken in de melding van den Geest van God, als werkzaam, om de menfehen te regt te ftellen en te'overtuigen.
In de offeranden der eerfte menfehen was ook reeds' eeiie
afbeelding der opoffering van Jezus Christus voor de menfehen. Ha'beI's geloof rustte even ontwijfelbaar op de belofte van God, aangaande eenen Verlosfèr. In de gefchiedenis yan Kaïn en "Enoch is de kennis der leere van een
leven na dit leven allerduidelijkst.
In het tweede Tijdperk
wordt vastgefteld, dit ook het
gelóóf van Noach zich op de groote belofte van God grondde , dat Hij het menschdom zou genadig zijn in den Verlosfér , en dat de groote Overwinnaar van de geheele magt
dês Verleiders, die daartoe zichzelven voor de menfehen
zou opofferen, in de godfpraak van Noach wordt bekend
gemaakt, als zullende uit Sem geboren worden , en de
frond zliri van allen zegen van God.
V v a
ïr
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In het derde wordt eerst van de opgeklaarde Godsdienstkennis en het veel omvattend geloof van Abraham,
en de onderfcheidene aan dien uitmuntenden man gedane
Goddelijke openbaringen , uitvoerig gehandeld , en beweerd , dat 's mans geloof en vertrouwen op God alleen
rustten op Gods beloften, en wel voornamelijk op die
hoofdbelofte van den Goddelijken zegen in en door den
Verlosfer der menfchen, en dat uit dit geloof zijne godsvrucht, gehoorzaamheid aan God en deugd voortvloeide.
Daarop volgt de gefchiedenis van Ifaak , die ook zijn
grootfte heil in die hoofdbelofte vond, waaromtrent zijn
geloof zeer vast was; van Jakob, wien evenzeer de hoofdbelofte der Godheid, de belofte van den grooten Verlosfer, bovenal dierbaar was, die reeds een Gods-Engel
kende, die zelve God i s , en wist, dat hij, ter beftemder
tijd, uit den ftam van Juda zou voortkomen; vau Jozef,
die zijn vertrouwen op de belofte, aangaande den Verlosfer , door zijne begeerte, om in het land Kanaan begraven
te worden, aan den dag legde. Hetgeen, tot opheldering van de Godsdienstbegrippen van dit tijdvak, geoordeeld
wordt in het boek Job voorhanden te zijn, vindt hier ook de
regte plaats. Dat de held van dit overfchoone dichtftuk,
in de merkwaardige plaats, H. XIX. 25—29 , zijn geloof aan een gelukkig leven na dit leven, ja zijne hoop
op eene opftanding uit de dooden befchrijft, waaraan de
Hoogleeraar voorheen getwijfeld had, komt hem, in zijnen ouden dag, duidelijk voor. En nu vindt hij dan geene
kracht meer in die allerfterkfte reden , welke hem toen eene
andere uitlegging veel aannemelijker had doen vinden, dat
het namelijk bijna niet te gelooven zou zijn, dat Job zulke
verlichte kundigheden zou gehad hebben. Deze bedenking
i s , naar zijn oordeel, gemakkelijk uit den weg te ruimen,
als men niet vraagt , wat Job' heeft kunnen gelooven,
maar wat hij werkelijk geloofd heeft; en dit zeggen ons
zijne woorden, die, naar derzelver eenvoudige beteekeaiis opgevat , zulke verlichte kundigheden doen vooronderftellen. Jobs Go'êl is dan zijn Eereredder, de Engel
van Elihu, Engel van God, Tolk der Godheid, dien de
Aartsvaders als Jehova kenden, en van wien hij ook redding wachtte.
Uit de twee overige Tijdperken kunnen wij nu geene
verdere uittrekfels geven. Uit de genoemde ftaaltjes is
ook reeds genoeg te vermoeden, hoe de Hoogleeraar het
doel der Mozaifche Godsdienstinrigting, de denkbeelden
vaq
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van David, Salomo, Jefaia, en, in één woord, al het
volgende befchouwt. Uit de Gefchiedenis der Menschheid
van M U N T i N G H E is vrij wat overgenomen, en deze, voor
al in het vierde en vijfde Tijdperk, hier en daar op den
voet gevolgd. Men vindt hier echter zeer veel, in een
kort beftek, bijeen, en ontdekt allerwegen den ervarenen
en fchranderen Godgeleerden, wien men het niet euvel
nemen moet, dat hij, met dezelfde vrijheid, welke hij an
deren laat, zijn gevoelen over de Bijbelleer zegt en die,
naar mate hij meer met de nieuwfte fchriften is bekend
geworden, meer en meer tot het oude fchijnt te neigen,
en hier en daar terugkomt van voorheen goedgekeurde
nieuwere uitleggingen, die hij n u , met angftige bekrom
penheid, gevaarlijk befchouwt voor de achtbaarheid van
Gods Woord en het Goddelijk gezag van Jezus Christus.
?

Uitbreiding over den Brief aan de Galaten , met pra&icale
Aanmerkingen , dienende tot eene Handleiding bij de
Godsdienstoefeningen, gehouden wordende bij de Friefche
Doopsgezinde Gemeente te Westzaandam. Aldaar, bij
H. van Aken. 1 8 1 0 . In gr. %vo. 96 Bl.

V

olgens het Voorberigt , hoort deze Uitbreiding van
den Brief aan de Galateren te Westzaandam t'huis,
en heeft derzelver uitgave tot hoofddoel, om aldaar plaats
hebbende Zondag - avondsoefeningen, in de fchriften des
N . Verbonds, meer belangrijk en algemeen nuttig te ma
ken voor hen, welke dezelven, met lust en weetgraagte ,
op den duur vlijtig bijwonen.
De wijze dier inrigting
wordt verder niet befchreven, maar alleen gezegd, dat
zij , zoo [verre de Schrijver weet, eenig in hare foort
is in ons voormalig Koningrijk , en zeer veel , indien
niet alle', overeenkomst heeft met die der voormalige
Collegianten in ons Vaderland , en dat de onder
fcheidene fprekers bij dezelve zich beijveren , om bij
gedeelten en in vervolg de boeken des N . Verbonds
duidelijk te verklaren , en het verklaarde (lichtelijk toe
te pasien, ter verfterking van der Christenen allerheiligst
geloof, en ter bevordering van eenen godzaligen levens
wandel. Er wordt nog bijgevoegd , dat alle fprekers
zich, zoo veel mogelijk, van het leerftellige in de GodgeV v 3
leerd-
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leerdheid 'onthouden , en , fyfthemata (fyftemata) daailatende, het woord der waarheid regt pogen te fnijden , en
in de toepasfelijke bedenkingen voor elk nuttig te wezen.
Ondertusfchen tracht de Schrijver zich hierover • te verontfchuldigen, dat hij zal fchijnen, in dit ftuk, niet over
al aan dit beginfel getrouw gebleven te zijn, maar wel
eens, in deze uitbreiding, die fnaar aangeroerd te heb
ben. Men is dat daar, onder de Broeders, wel zoo niet
gewoon; maar dit ftuk verfchijnt in druk, en hoogsiwaarichijnlijk onder het oog van nadenkende Christenen, el
ders woonachtig. De Schrijver heeft ook alleen aanleiding
tot nadenken willen geven , en verklaart een geflagen
vijand te zijn van alle onverdraagzaamheid in de zaak
van den Godsdienst, die altijd eene zaak blijft tusfchen
God en ons geweten. Deze redenering vatten wij niet
regt. Dat de Onderwijzers, in de lofwaardige Westzaandamfche Oefening, zich voor vergezochte en naar wille
keurige fyftemati'fche denkbeelden geplooide Bijbelverkla
ringen pogen te wachten, verdient de hoogfte goedkeu
ring van alle regtfchapene Godsdienstvrienden; maar dat
z i j , bij alle zulke plaatfen, die door verfchillcnd denken
den over de grondleer van het Christendom op onder
fcheidene wijzen uitgelegd worden, om voor elk nuttig
te zijn, zich zorgvuldig onthouden, om hun gevoelen
over den waren zin en meening derzei ven te zeggen, komt
ons minder gepast, en de gemaakte onderfcheiding tus
fchen hen , die deze Oefeningen doorgaans bijwonen, en an
dere elders woonachtige nadenkende Christenen, geheel onbeftaanbaar voor. met het aangenomen grondbeginfel. Waar
om niet liever, om voor elk, waar ook woonachtig, nut
tig te zijn, de Bijbeloefening in druk gegeven, zoo als
men ze daar,, ten meesten nutte, uitfpreekt, of anders
ook aan nadenkende toehoorders te Zaandam, door nu en
dan meer rondelijk uit de borst te fpreken, aanleiding tot
nadenken verleend?
De ons onbekende Schrijver zal ons deze aanmerking
des te meer ten goede houden, dewijl wij er de verzeke
ring bijvoegen, dat wij deze proeve van paraphrastifche
uitlegging van een der moeijclijkfle Brieven van Paul u s ,
met de bijgevoegde Praktikale Aanmerkingen , niet ongefclnkt oordeelen, om nuttige Bijbelkennis, ter bevor
dering van werkdadige godsvrucht, te helpen bevorde
ren.
Wij voegen er alleenlijk bij, dat dit ftukje grootendeels
van
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van den kundigen Engelfehen Godgeleerden , S V M U E L
C H A N D L E R , is overgenomen;zoo echter, dat de Uitgever,
deze navolging, altijd uit eigen oogen gezien he ill, eri
hier en daar zelfs zeer verre van zijnen voorganger is afge
weken.

Proeve ter beantwoording der Prijsvrage, door het Gmootfchap van Kunften en Wetenfehappen te Utrecht v)orgefteld, over de eigenaardige Ziekten of'Bederf'der Vo:hten*
Door H . M . MARCARD , thans Med. Doet te Hamburg ,
enz. Te Utrecht, bij B. Wild e n j . Altheer, i 8 i o . Itt
gr. 8vo. loo BL

Z

oodra Recenfent de voor hem liggende Proeve ont
ving , verheugde hij zich waarlijk, dat zulk een gewigtig onderwerp, als de vraag van het Utrechtsch Ge
nootfchap in zich bevatte, beantwoord niet alleen, maar
zoodanig beantwoord was geworden , dat aan haar de
dubbele Eereprijs eener Gouden Medaille is toegewezen;
offchoon dan ook het geneeskundig publiek nu eerst, na
dat zij reeds vijf jaren geleden bekroond w a s , dezelve
ziet in het licht verfchijnen. Gretig nam Ree. dan ook deze
beantwoording in handen, maar vond zich na de lezing
in meer dan ée'n opzigt in zijne verwachting bedrogen.
Daarbij verwonderde hij zich, dat men een onderwerp
van dien aard, dat niet te naauwkeurig behandeld kan wor
den , noch'*te volledig zijn kan, waarvan de Schrijver te
vens in zijne zoogenaamde Apologie verklaart, dat hij zijn
ftuk niet als eene volledige Verhandeling over deze ftoffe,
maar flechts als eene Proeve wil befchouwd hebben, met
een' dubbelen Eereprijs had bekroond, daar volledigheid
immers altijd de voorwaarde eener zoodanige bekrooning
zijn moet. Welligt hebben de Beoordeelaars dit uit een
ander oogpunt befchouwd dan R e e . , en gemeend, dat
deze beantwoording , door MARCARD zelven voor eene
proeve verklaard, de volledigheid zelve kon genftamd wor
den. Hoe het zij, over 't algemeen .moeten wij omtrent
deze Verhandeling, als proeve, aanmerken, dat de Schrij
ver , naar ons inzien, geenszins als den man befchouwd
kan worden , wien de post ter vonnisvelling en beflisfing
der voorgeftelde vragen volkomen is toevertrouwd, wijl
daartoe onpartijdigheid en onvooringenomenheid met eigeV v 4
ne
;
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ne denkbeelden, of met die, welke men, uit anderen ont
leend , bijzonder toegedaan fchijnt , vereischt worden;
welk vereischte den Schrijver, uit zijnen toon, gelijk ook
uit de zijdelingfche zoo wel als openlijke verwijtingen en
befpottingen van andersdenkenden, te oordeelen, fchijnt
te ontbreken. Dan, ter zake zelve.
Na eene korte Gefchiedkundige Inleiding aangaande
de verdienden van c OLLEN , en HOFFMANN'S Grondftellingen, waarbij hij van M A N I T H J S , GAUBIUS en HUXHAM
gewag maakt , als hebbende noch të veel aan de vochten
noch aan de vaste deelen toegefchreven, vaart hij vrij
fterk uit tegen de Theoretici van den nieuwften ftempel.
Bijzonder wil ons de Schrijver daarbij doen zien, hoezeer
de nieuwere Schrijvers fteeds getracht hebben de vochten
allen aandeel aan het ontftaan der ziekten te ontzeggen,
en alles aan de werking der vaste deelen toe te fchrijven.
Maar nimmer hebben zij toch den invloed der vochten ont
kend: en was het de verdienftelijke Wurzburgfche Hoog
leeraar D O E M L i N G niet, die zich opzettelijk met het onder
zoek naar het beftaan van de oorfpronkelijke ziekten der
vochten bezig hield, met dit gevolg, dat hij openlijk be
weerde, dat er zoodanige ziekten dadelijk beitonden, wel
ke zich noch uit vermeerderde of verminderde opwekbaar
heid , noch uit zwakte der vaste deelen laten afleiden ?
Het verwondert Recenfent, dat hij van dezen Schrijver,
in deze Verhandeling, geen gewag gemaakt vindt,- of
fehoon deszelfs begrippen , hoezeer Dr. MARCARD er
kent zijn opftel naar eigene denkbeelden ingerigt te heb
ben , hier en daar kenbaar fchijnen door te dralen. — Dat
de latere wijsgeerige Befpiegelaars zeer weinig in de prak
tijk der goede Geneeskunde hebben kunnen veranderen,
is in vele opzigten waar. Zij zullen dit nimmer kunnen
doen, zoo lang deze kunst volgens de voorfchriften eener
verftandige empirie uitgeoefend moet worden; en dat men
door eene onverftandige aanwending van opium, wijn en
andere verhittende middelen, door den Schrijver den brandigen toeftel genoemd, zeer veel fchade aangebragt heeft, is
even waar, als dat zulks door het overbodig toedienen
van braak-, purgeer-, zuiverende middelen en aderlatin
gen gefchied i s , offehoon de Schrijver dit laatfte fülzwijgend voorbij gaat. —Daarop bepaaldelijk het voorftel in
overweging nemende, onderzoekt MARCARD , i ° . de al
gemeene ongefteldheden der vochten , daaronder de ge
breken van den zamenhang , te groote dikte en te groote
dun»
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dunheid der fappen, en derzelver fcherpte, brengende;
a ° . de gebreken der bijzondere fappen, daarbij overwe
gende de ongefteldheid van den chymus |en chylus; de
gebreken van het bloed, met opzigt tot deszelfs masfa en hoeveelheid, als te geringe en te groote; de afwij
king der zamenftellende deelen van het bloed in hunne
onderlinge evenredigheid, als te dun, te dik, te over
matig van of te gebrekkig aan het roode gedeelte; als
afwijkende in de vezelige en verdere ftrembare gedeel
ten ; voorts als te overmatig van en gebrekkig aan flijmige deelen, zoute deelen , vettige en minder bekende en
onbekende ftoifen des bloeds; wijders de afwijking der
masfa des bloeds van deszelfs natuurlijke hoedanigheid;
over hetgeen men een rotachtigen toeftand van het bloed
noemt; over vreemde bijmengfelen in hetzelve, waar
toe hij de befmettingen brengt; eindelijk de ziekten der
afgefcheidene vochteti, van de gal, der flijmige vochten ,
van het afgefcheiden vet, van de melk en de zaadvoch
ten nagaande, om alzoo tot het befluit te komen ter be
antwoording van het eerfte punt der Prijsvrage; dat er
wezenlijk vele, zoo wel betrekkelijke als ftellige, gebreken
der fappen en vochten van het ligchaam zijn, welke meerendeels door GAUBIUS , in zijne Ziektekunde, zijn opgeteekend. — Gedoogde nu ons beftek den Schrijver als ' t
ware op den voet te volgen, dan zouden wij nog al vrij
wat kunnen aanvoeren; wij zullen dus eenige hoofdzake
lijke bedenkingen in het midden brengen.
Verre zij het van ons , te willen ontkennen, dat de
fappen der eerfte wegen niet eene zekere hoedanigheid zouden
kunnen aannemen, welke wij gewoon zijn fcherpte te noe
men : maar dat de Schrijver tot een bewijs daarvan wil
aanvoeren, (bl. ao en a i ) dat de kortten van uitflag
het vermogen hadden roodheid voort te brengen, beteekent in ons oog niets. Hier toch mogen wij veronderftellen
dat zij fcheikundige verandering ondergaan hebben, daar
zij als tot het ligchaam niet meer behoorende moeten be
fchouwd worden; even gelijk wij dit zelfde willen toege
past hebben op die ftoifen, welke zich bij de ontlastingals fcherp doen kennen, en die als zoodanig nimmer te
voren in den organismus aanwezig geweest zijn. — Wij
zouden voorts niet zoo geheel de Gaubiaanfche verdeeling
der plethora ad va/a en ad vires zijn voorbij gegaan, als de
Schrijver doet, daar beiden, ziektekundig befchouwd, in
de beoordeeling der hoeveellieid van het bloed in aanmer-
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king komen. _ Dat bij dert vvelgevoeden en niet bij den
armen, die bij zwaren arbeid zijn brood met kommer eet,
hét bloed in te groote hoeveelheid voorhanden kan zijn,
is, naar ons inzien, geen doorgaande regel. Juist bij den
laatften heeft niet zelden het tegendeel plaats. Indien de
redenering doorging: veel voed/el geeft veel bloed, dan zou
de Schrijver gelijk hebben; maar wij voor ons zouden meerdere waarde hechten aan goede fpijsverteringswerktuigen
en een goed geftel, die, met weinig voldaan, van dat
weinige het beste voedfel, dat is goede bloedbereiding en
daarvan afhangende voedingftoffen, bekomen.— Wanneer
voorts de Schrijver, over de contagia en miasmata handelende , derzelver werking door middel der vochten wil
verklaard hebben, en daarbij tot bewijs aanvoert, dat e r ,
bij de befmetting der natuurlijke kinderpokjes, noch in de
wegen, die tot de ademhaling leiden, noch in de longen
zelve , eenige de minfte kenmerken gevonden worden
dat het venijn gevat hebbe, om zijne ftelling te bekrachtigen , dat het gif bij de ademhaling onmiddellijk in de vochten overgaat; zoo vinden wij voor ons dit bewijs zeer
krachteloos, even alsof er geen andere weg ter opneming
der fmetftoffe openftond,dan die der ademhaling; terwijl
het altijd in Ree. oog gewaagd fchijnt, de voorkeur of aan
de vaste deelen of aan de vochten bij de aanfteking door
fmetftoffen te geven; offchoon hij met opzigt tot de lues,
de kinderpokjes en de hondsdolheid, tot het gevoelen
overhelt van de zoodanigen , die deze als oorfpronkelijke
ziekten der vochten befchouwen. Onze Scluijver, eindelijk, fchijnt, over de befmetting der Rotkoortfen fprekende , zich hevig te ftooten aan het woord asthenie.
Geen ongelijk heeft hij voorzeker, wanneer hij deze uitdrukking , zoo zeer in den mond der onkundigen, gispt.
Intusfehen zal het al op hetzelfde uitkomen, of de een
zegt, Rotkoorts ontftaat door asthenie , en de ander
beweert, de (tinkende uitwafeming is de middelftoffe,
door welke dezelve voortkomt, indien de een maar zorgt
dat die asthenie opgeheven , en de ander dat die middelftofïe weggenomen worde. Ree. zou, met opzigt tot
de Rotkoorts, den Schrijver de lezing aanraden van het
werkje van den Hoogleeraar H E C K E R over deze koorts.
Tot het tweede gedeelte der voorgeftelde Vrage overgaande , onderzoekt hij, of er ongefteldheden der vochten
zijn, welke onafhankelijk van de werking der levenskrachten ontftaan , of de zulke , die uit gemengde oorzaken,
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ken, zoo der vochten als der vaste deelen, haren oor
fprong hebben, of eindelijk de zoodanige, welke alleen
door veranderde werking der levenskrachten ontftaan; waar
uit het befluit door hem wordt opgemaakt, dat dit alles kan
plaats hebben, en men dus zeer verkeerdelijk de levens
krachten alleen als den grond en de uitwerkende oorzaak
van alle gebreken der vochten befchouwt. — Hoezeer wij
dit laatfte volkomen toeftemmen , en de vochten als een
gedeelte van een georganifeerd geheel befchouwen, zoo
zal toch in de meeste gevallen de invloed der levenskrach
ten op hooger prijs moeten gefield worden, dan de Schrij
ver deze ftellen wil, daar wij ons toch geen levend werk
tuig zonder dezelve , en geene goed bereide vochten,
zonder aan derzelver invloed onderworpen te zijn, kunnen
denken; en het hinderde ons daarenboven , dat wij aan de
vochten uitdrukkingen als eigenfehappen zien toegevoegd,
die, wij bekennen het , ons duister zijn, gelijk wij van
toelating, willekeur, keus, wil, luim enz. lezen; ook ne
men wij in de levende menfchelijke bewerktuiging geene
haarbuisjes, die werktuigelijk werken, aan. Dat koude en
warmte, electriciteit enz. werkingen op het bloed en de
vochten kunnen uitoefenen, is eene onloochenbare waar
heid; maar dat deze onafhankelijk zijn van de levenskrach
ten , is in ons oog onzin. Juist meenen wij, dat, door
middel van deze, die werkingen zich openbaren. Tracht
men niet door middel van de electrieke vonk aan het ver
lamde deel nieuw werkvermogen mede te deelen? en moe
ten de zenuwen niet het eerst daartoe opgewekt worden?
Wij vinden melding gemaakt van eenen veel fchrijvenden
jongen Duitfchen Arts,den Heer HUFELAND. Op wien de
Schrijver hier het oog hebbe, is ons onbekend. Wij hopen
niet, dat hij den boven onzen lof en MARCARD'S zijdelingfche
befpotting verhevenen Hofraad en Hoogleeraar H U F E L A N Ö
zal bedoelen ? Deze waardige man is te zeer met roem in
de geneeskundige gefchiedenis bekend, dan dat het aange
voerde des Schrijvers dien roem zou bevlekken. — Wij
hadden, offehoon des Schrijvers denkbeelden hier en daar
juist vindende, wel gewenscht, dat hij, in de behande
ling van dit tweede gedeelte, dezelve meer breedvoerig
had uiteengezet, en ftellingen bewezen, welke juist ter
vinding der hoogstmogelijke waarfchijnlijkheid (wie zou de
zekerheid durven waarborgen?) alles afdoen.
In het derde gedeelte van het voorftel onderzoekt de
Schrg-
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Schrijver, i ° . Of er geneesmiddelen zijn', die alleen of
hoofdzakelijk op de vochten werken ? z°. Welke middelen in dit opzigt eene gemengde werking op de vaste en
vloeibare deelen hebben? 3 . Welke middelen alleen door
middel der vaste deelen -op de vochten werken; en welk
begrip men zich maken moet van de werking der middelen , door tusfchenkomst der vaste deelen, op de vochten ? — Al aanftonds meenen wij, dat de Schrijver zeer
verkeerdelijk de contenta der eerfte wegen tot de masfa der
vochten brengt, waarop gewerkt kan worden. Derhalve
behooren de foeces daartoe ook; en met welk oogmerk
geeft men dan, om derzelver uitwerping te bevorderen ,
de purgantia ? Om op de vochten te werken ? Voorzeker
niet; maar wel, om de darmen, als de werktuigen, die
dezelve bevatten, tot derzelver affcheiding gefchikter te
maken. Even min zal men zijn doel bereiken, o m , door
de werking op de vochten , eene te gebrekkige of fchaarfche gal te vergoeden : wanneer men het werkvermogen
van het affcheidènd werktuig vermeerdert, zal die hertelling van zelfs volgen. Dat de aan het bloed ontbrekende
beftanddeelen op geene andere wijze, dan door het dadelijk mededeelen van bet ontbrekende aan d e vochten, kunnen vergoed worden, is eene te e e n z i j d i g e verklaring; en
wij z i e n niet in, waarom aan de bloedbereidende werktuigen , door het toedienen van gepaste middelen, niet zoodanig werkvermogen z o u kunnen medegedeeld worden,
waardoor zij het ontbrekende deel des bloeds kunnen vergoeden. Die zelfde eenzijdigheid heerscht in de befchrijving
der geneeswijze van de Angina PoJypofa, waar M A R C A R D de
aderlatingen dadrom voor heilzaam erkent, omdat met het
bloed tevens de in hetzelve te overvloedig aanwezige
ftrembare ftoffe weggenomen of verminderd wordt.
Eindelijk (want alles na te gaan , is hier niet mogelijk) fchijnt
de Schrijver in wezenlijke tegenfpraak met zichzelvén, wanneer hij, 1 bladz. 93, over de middelen fprekende, welke
alleen door middel der vaste deelen op de vochten werken , daaronder de ontlastmiddelen van onderfcheiden aard
T a n g f c h i k t , en op bladz. 72 alle bevorderde ontlastingen
der eerfte wegen als middelen rekent , die op de vochten werken, en waarbij naar zuivere humoraal-denkbeelden gehandeld wordt. Ree. erkent beiden niet te kunnen
overeenbrengen.
Gelukkig dat de Schrijver zijne wijze
van voorftelling aan anderen niet zoekt op te dringen,
ge0
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gelijk hij betuigt, en zelf dus overtuigd fchijnt te zijn
van de fpreuk, die hij tot motto voor zijne Proeve koos:
Quantum est quod nescimus.
Al hetgeen Ree. nu aangevoerd heeft, is afgeleid uit
de vertaling yjm M A R C A R D ' S Proeve, welke oorfpronkelijk
in het DuitscP^feefchreven is. En waarlijk ook deze vertaling had in t<etere handen behooren gefteld te worden.
Zij is vol onnauwkeurigheden , en zondigt veelvuldig
tegen taal en fpelling. Die onnaauwkeurigheden op te
noemen, lust ons niet; in het oog loopend echter is die ,
welke van iets ondeugends in de eerfte wegen fpreekt
(bladz. 7 2 ) , daar het Hoogduitfche untauglkh in dezen zin
niets anders dan nutteloos, onnut beteekent. Ook eenen
Phyfiologifchen misilag hebben wij in den Vertaler opgemerkt , daar hij, wanneer de Schrijver over den chymus
(bladz. 24) fpreekt, daarbij voegt, of het maag-en darmJap, even alsof chymus en deze fappen woorden van eene
en dezelfde beteekenis waren.
Chymus houden wij voor
de met fpeekfel, maag- en darm-fap vermengde, uit het
voedfel ontftane , breiachtige ftoffe , welke dienstbaar
wordt voor den daaruit op te nemen chylus.

Verhandelingen, uitgegeven door
fchap. XFIIde Stuk.
Tweede

S

TEYLER'S

Tweede Genoot-

Berigt.

chuldenaars hebben wij ons_ gemaakt, om onzen Lezeren een beoordeelend Berigt te geven van nog twee
Verhandelingen in het opgemelde Boekdeel, gaande over
de oorzaak van het gebrek aan uitmuntende Historiefchilders in ons Land, en de Middelen, gefchikt tot derzelver
vorming (*).
JACOB V A N MANEN A D R I A A N S Z . , Hoofdfchout der Stad
Rhenen, is de wegdrager van den tweeden Zilveren Eerepenning over dit onderwerp, door Directeuren van T E Y L E R ' S Stichting uitgereikt. — Eene voegzame Inleiding,
de Dichtkunst en de Beeldende Kunften betreffende, opent
dit Stuk. De gepastheid der Vrage van T E Y L E R ' S kunstbevorderend Genootfchap en de belangrijkheid lokten den
Schrïj(*) Zie hier boven, bl. 539.
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Schrijver uit, om zijne krachten te beproeven. De hoofdafdeeling i s , gelijk die der beide voorgaande Verhandelin
gen, ingevolge van de fplitfing, welke de Vraag zelve aan
de hand geeft, tweeledig.
De eerile afdeeling der Vrage fpreekt v a y a t Nederland'
fche School en een tijd van haren hoogde' bloei, als van
zaken, die algemeen bekend'kunnen veronderfteld worden.
Dan merkt de Heer VAN MANEN o p , dat, hoe billijk zoo
danig eene veronderftelling ook zij, met betrekking tot
hen, die naar den uitgeloofden Prijs zouden willen din
gen, het nogtans niet overtollig zijn zal , vooraf iets van
de meest beroemde Scholen der Schilderen in 't algejneen,
van de Nederlandfche in 't bijzonder , en van haren hoogften bloeitijd te zeggen,daar zulks ook in een onmiddellijk
verband ftaat met de reden, naar welke gevraagd wordt.
Deze niet ongegronde bedenking geeft gelegenheid tot
eene gefchiedkundige uitweiding, welke lang genoeg mag
gerekend worden. Ten aanzien van de Vlaamfcfie of Ne
derlandfche School oordeelt hij, dat men tweederlei onder
scheidingen of fplitfingen kan aannemen, namelijk voor
eerst in eene oude en nieuwe, en ten andere in eene Vlaamfche en Hollandfche School. — Van de Nederlandfche
School in dit Land , of de vereenigde Gewesten, oordeelt
hij dat de Vraag moet verftaan worden; en merkt hij te
dezen opzigte aan: „ dat, in de laatfte helft der .zestien
de E e u w , waarmede men den aanvang van de nieuwe
Nederlandfche of Hollandfche School kan gelijk ftellen ,
de Nederlandfche Schilders, nadat zij meer en meer den
verfierenden ftijl der Fenetiaanfche School hadden aange
nomen, eenen geheel anderen weg der kunst begonnen in
te flaan, dan zij tot hiertoe, op het voetfpoor der Italia
nen , hadden gevolgd. De kerk- en Maats verandering, die
te dien tijde plaats had, noodigde en noodzaakte hen wel
daartoe, doch ook andere omMandigheden der kunst zelve
hadden dit misfehien voorbereid of liepen daarmede zamen." Hoe verre zulk een vermoeden grond heeft, keurt
hij niet onwaardig vooraf te onderzoeken, en de gronden
daarvoor uiteen te zetten, eer hij tot de meer plotfelinge om
wenteling in het Rijk der Beeldende Kunften in dit Land trede.
Ontvouwd hebbende , in welk een 'toeftand zich de
Schilderkunst in Italië op het einde der zestiende Eeuwe
bevond, komt hij tot den hevigen fchok, die in de. Neder
landen de beeldende kunften met den ondergang dreigde, —
de Kerkhervorming, welke een onmiddellijken invloed had op
het

VAN TEYLER'S TWEEDE GENOOTSCHAP.

6%f

het Historifche vak. Dit wordt uiteengezet, en aange
toond, „ dat den Nederland/eken Schilder niets overbleef
dan van den nood eene deugd te maken, e n , daar in de
Hervormde Gewesten geene vraag meer was naar Altaarof Kerkhistorie-ftukken, zich toe te leggen op Kabinetftukjes , of zulke onderwerpen , waarvoor zij berekend
waren , meer gefchikt om de kunstverzamelingen der
liefhebberen te verrijken en de wanden der Huizen, dan
de Kerken te verfieren. Dit was het eenige middel, om
de beeldende kunften hier voor den ondergang te hoeden."
Gelukkig en uitmuntend Haagde de NederlandfcheSchool
in alles, wat de eenvoudige Natuur en het Huisfelijk
Leven betrof. Dan, daar de Vraag teffens influit, waar
om de Nederlandfche School hedendaags zoo weinig Meesters
in het Historisch vak oplevert, zet zich de Schrijver om
ook de reden daarvan na te gaan. Vele oorzaken geeft
hij o p , alle, onzes oordeels, niet even voldingende. Ten
flot merkt hij op: „ d a t , voor omtrent dertig of veertig
jaren, fommige Beminnaars van hun Vaderland, den ou
den roem der Nederlandfche Schóól inziende, door het we
der opbeuren der vervallene Teeken-akademien, den ver
doofden geest weder zochten op te wakkeren; dat de Maat
fchappij Felix Meritis en andere verbeterde Kunstfcholen die
hoop nieuwe kracht fchenen te geven: dan de afvvisfelende
Staatsgebeurtenisfen en elkander volgende Omwentelingen:
fmoorden die nieuwe hoop weder in de geboorte. — Eerst
n u , daar die ftormen hebben uitgewoed, daar eene zach
ter kalmte ons uitzigt fchijnt te geven op beftendiger
rust en vaster regeringsvorm; eerst n u , inzonderheid daaf
Onze Koning , reeds aanftonds bij het aanvaarden zij
ner Regeringe, zich voor een bevorderaar der Wetenfchappen en Kunften heeft verklaard, kan met vrucht het twee»
de lid der Vrage onderzocht worden."
In dit deel des Antwoords fchetst de Schrijver de Veel
vuldige en groote vereischten in het Historisch vak, en
handelt over de middelen om die te verkrijgen. Hij be
weert, dat in ons Land zelf de Historiefchilder moet ge
vormd worden, en geeft o p , hoe dit kunne gefchieden.
Teeken-akademien raadt hij krachtig aan , en hoe het
onderwijs daar in te rigten. Het reizen fluit hij niet geheel
uit , doch onder vele bepalingen ten opzigte van de
Kunstreize. Ten aanzien van de Kunstkweekfcholen fpreekt
hij breed over 's Konings medewerking, alsmede van die
der Maatfchappijen van fchoone Kunften en Weterifchappen.
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Hetkon niet uitblijven, of de nadeelige tijdsomftandigbeden
moesten den Schrijver voor den geest komen, als eene tegenwerping tot goedmaking der kosten e n z . Dan het is uit die
behoeftige omftandigheden onzes Vaderlands zelve, dat bij
eene drangreden ontleent, om de beeldende kunften meer
dan ooit te begunftigen en te bevorderen. Op dit deel
zouden vele aanmerkingen te maken vallen, fchoon men
het welmeenend doel des Schrijvers erkenne ; doch wij
kunnen o n s daartoe niet inlaten , wijl wij .nog verflag
moeten doen van de laatfte Verhandeling in dit Deel.
Doch, eer wij daartoe treden, nog een woord over het
Grkkfche Puntdicht, (bl. 385) waarvan P L A N U S als Dichter wordt opgegeven. Plet had zin noch flot; het was,
op eenige plaatfen, geene taal; en ^ELIANUS Puntdichter I
Dan wij worden onder de lijst der Drukfouten onderrigt:
Het Griekfche Puntdicht was in het handfchrift onver„ ftaanbaar , en heeft daarom, volgens den zamenhang
„ en de vertaling , flechts t e n deele kunnen verbeterd
„ worden; tot dat men eindelijk ontdekte , dat de Dichter
, , n i e t y E L i A N u s , m a a r / E M i L i A N U s was."—Gelukkige ontdekking ! Het heeft ons bevreemd, dat men dien groven
dubbelen misflag niet bedekt hebbe door een verbeterblad.
Het onbekroond gelaten, doch achteraan geplaatfte Stuk,
was in het Fransch gefchreven, onder de zinfpreuk: Nil
a£tum teputans, Jï quid fuperesfet agendum. Als Schrijver
ontdekte zich de Heer FRANCOIS XAVIER B U R T I N , Oud
Raadsheer van het Gouvernement der Nederlanden enz. te
Brusfel. Het is van eenen anderen ftempel dan de drie
Voorgaande; doch wij verheugen o n s , dat men de Vertaling ons heeft medegedeeld.
Met veel genoegen lazen
wij 't zelve. Of bet in allen deele de Vraag beantwoorde, is eene andere zaak. Wij geven het beloop op.
De aanhef duidt reeds iets zonderlings aan. „ De Vlaamfche School telt onder hare kweekelingen een zoo groot
aantal Schilders, die in het Historisch vak hebben uitgemunt , dat men den waren aard der Vrage zou miskennen,
indien men de Hollandfche School onder de Vlaamfche wilde bevatten, door op dit ftuk de tastbare dwaling van
Ineer dan eenen Schrijver te volgen." — Het onderfcheid
dier Scholen wordt aangewezen, en de eer der Hollandfche gehandhaafd. Men hoore den Verhandelaar. Na opgemerkt te hebben, „ d a t , indien al de Hollandfche School,
zoo vruchtbaar in voortreffelijke Kunftenaars , zich
Weinig met het Historisch vak heeft bezig gehouden, het
eene
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eene grove dwaling zou zijn, zich in te beelden, dat zij
de andere vakken boven dit hebbe verkozen, omdat dezel
ve haar gemakkelijker voorkwamen, of omdat het haar
ontbrak aan die foort van genie, welke tot het Historisch
vak gevorderd wordt. Voorzeker neen ! Ik zal in het
vervolg doen zien, dat geheel andere , grootere en onver
mijdelijke oorzaken eene keus noodzakelijk hebben gemaakt,
waarvan iedereen de wijsheid zal moeten bewonderen ,
zoo als men er fteeds de gevolgen van bewonderd heeft
in de voortreffelijke kunstgewrochten dier School, welke
der Schilderkunst zoo veel eer aandoen. — Eer ik vaa
die oorzaken fpreke, kan ik niet afzijn van met de ftuk
ken zelve te bewijzen, hoe ver Holland er af is van ge
brek gehad te hebben aan Kunftenaars, die door de na
tuur tot het Historisch vak gebragt werden, en door hun
ne bekwaamheden in ftaat waren daarin te Hagen. Daar
ik mij in de onmogelijkheid bevinde om dezelve allen op te
noemen, zal ik mij bepalen tot het vermelden van een aan
zienlijk aantal, genoegzaam om de ongeloovigften zelve
van dit ftuk te overtuigen. In het voorbijgaan zal ik aan
merken , dat men uit de namen der oude Kunftenaars ,
welke ik te berde zal brengen , zien zal , dat de Stad
Haarlem de bakermat geweest is der Hollandfche Schil
ders in Olieverw, zoo als Brugge het was voor geheel
Europa'''
Hier volgt de voldingende Naamlijst. Voorts gaat BUR
T I N over tot het bepalen van de reden, waarom de Hol
landfche School zoo weinig Meesters in het Historisch
vak, gedurende de lange reeks van eene eeuw, dat hare
bloei heeft voortgeduurd, en zelfs tot op dit oogenblik ,
heeft opgeleverd? — Tenens geeft hij op , waarom zij
beftendig heeft uitgemunt in al datgene , wat tot eene
eenvoudige navolging der Natuur, en tot den (tillen huishoudelijken kring betrekking heeft?
Om in het beantwoorden dier beide Vragen geregeld
voort te gaan, begint de Verhandelaar met de aanmer
king , dat verfcheidene natuurlijke, zedelijke en ftaatkundige oorzaken , zoo algemeene als bijzondere, op eene
meer of min beflisfende wijze gewerkt hebben op de ver
fehillende karakters van elke der Scholen, die men alge
meen noemt, en die tot onderfcheidene Landen behooren.
Deze oorzaken hebben vooral betrekking tot de natuur van
den grond en van de luchtftreek over onderfcheidene Landen ,
de zeden en kundigheden, de geaardheid, den fmaak, het
L E T T . 1810.
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temperament, den rijkdom en den Godsdienst van derzefver bevvoneren, tot den ftaat van vrede of oorlog, waarin
zij zich bevonden, tot de ftaatkunde, en eindelijk tot de
foort van regering. — Dit alles ontwikkelt de Verhande
laar , en wijst aan, hoe de wering der Schilderijen uit dé
Kerken zeer veel deels {gehad hebbe, om in een anderen
Kunst-werkkring over te gaan, waarin onze Schilders zo*
uitmuntend Haagden. — Wij hechten ons zegel aait
's Schrijvers zeggen: ,, Wanneer men den voor dien tijd
onmatig hoogen prijs in aanmerking neemt, dien VAN
MIERIS en andere groote Hollandfche Kunftenaars hunnevermogende Landgenooten voor hunne werken lieten be
talen ; wanneer men ziet, hoe geheel Europa thans hunne
Schilder/tukken bewondert, en hoe dezelve door alle ware
liefhebbers worden gezocht, — kan men dan zijne ver
ontwaardiging inhouden tegen die eerzuchtige Kunftenaars *
die , zichzelven onbekwaam vindende om hen te evena
ren , zich op derzelver onnavolgbare bekwaamheden in dé
uitvoering meenen te wreken, door hun te verwijten, dat
zij lage onderwerpen uitkozen, en dat hunne beelden niet
anders waren dan wanftaltige figuren ? "
Na dit verder ontwikkeld, en die Kunstbeoordeelaars
aangewezen te hebben, welke misdagen zij begaan, en
waarop zij te letten hebben, laat B U R T I N volgen: „ Geen
mensch van gezonde herfencn , zoodra hij maar eenig
zins onpartijdig is , kan koelbloedig de zulken aanzien ,
die uit modezucht en in weerwil der baarblijkelijkheid op
zettelijk niets anders bewonderen dan hetgeen uit Italië
komt, en onverfchilligheid, zelfs verachting durven toonen
voor de Vlaamfche en Hollandfche Schilderftukken; terwijl
de Italianen zelve er zoo veel werks van maken, dat de
geleerde Abt L A N Z I , in zijne Storia Pittoria delta Italia
met geestdrift uitroept : la tanto amena, piacevole, delizioza pittura della Fiandre e della Olandal (o, die be
vallige, flille, genotvolle fchilderftukken van Vlaanderen etr
Holland!)
B U R T I N handhaaft verder de eer der Hollandfche School;
' wij kunnen niets dan het dot dier Afdeelinge onzen Le
zeren mededeelen. „ Betreurt Holland, uit zijnen boe
zem niet een grooter aantal Historie-fchilderftukken te heb
ben zien voortkom e n , het zal zich daarover ligteliik troos
ten,, wanneer het de oogen flaat op de tallooze ftukken,
Welke wij aan zijne kweekelingen in alle de andere vakken
ver»
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verfchuldigd zijn: ftukken, waarvan de voortreffelijkheid
eene zoo vruchtbare bron van rijkdom voor dat land ge
worden i s , door de hooge prijzen, die er de vreemdelin
gen voor betalen (*)_; terwijl dezelve een huivend gedenkteeken zijn van nationalen roem. Deze ftelt de Holland
fche School zoo veel te ruimer fchadeloos, daar hei voor
haar veel meer vereerend i s , de eerfte te zijn in alle vak
ken, met uitzondering van ééneenig, dan in alle vakken
tevens met andere Scholen gelijk te liaan."
Zeer kort is BURTIN in de opgave der Middelen, om
ook in Holland het Historiefchilderen te doen opnemen en
bloeijen. Hij brengt ze tot gemakkelijkheid van het on
derwijs ; tot het gelukkig of uitlokkend voorbeeld; tot
de voordeelige aanmoediging en veelvuldige gelegenheden
tot arbeid. Het reizen keurt hij zoo noodig niet als wel
anderen, en wil. de kunstreis onder zeer bepaalde voor*
waarden. Kerkverfteren met Schilderftukken zoude veel
kunnen toebrengen om den Historiefchilder werk en voor
deel te verfchaffén : de gunften, finrs eenigen tijd den
Roomsch-katkolijken toegeftaan , zouden ter Kerkverfiering veel kunnen medewerken. „ Ik weet niet," fchrijft
B U R T I N , „ tot hoe verre de verbanning der Schilderijen
zich in de Proteftantfche Kerken uitftrekke. Het zou eene
gelukkige gebeurtenis zijn voor de Historiefchilders, in
dien de rede, de menfehen meer en meer verlichtende ,
hen zoo verre brengen konde, dat voortaan alle voorbehoedmjddel tegen bijgeloof te hunnen opzigte overtollig
wierd, en in dit geval de eerdienst der Proteftanten ftichtelijke Schilderijen in zijne tempels zonder wederzin kon
gedoogen."
(*) Wij herinneren hier onze Lezers flechts, hoe eeneVerkooping van niet meer dan honderd tweeëndertig Schilderijen ,
meest alle door Meesters uit de Nederlandfche
Schooi, in.
Oogstmaand dezes jaars, 185,48a Gulden heeft opgebragt.
D e z e Kunstverzameling was nagelaten door den Heere DESMETH
VAN ALPHEN. En is ons van goederhand verzekerd, dat die
fom nog aanmerkelijk grooter zou geweest zijn, waren Commisfien, vóór de jongfte Staatsverandering gegeven , niet
verminderd, of geheel ingetrokken.
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Brieven,
gefchreven op eene wandeling door een gedeelte
van Duitschiand
en Holland, in den Zomer van 1809.
Ilde Deel.
Met Platen.
Te Groningen, hij W. Wou

ters en R. J. Schierbeek. 1 8 1 0 . In gr. 8vo.
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ank zij onzen Reizigers, dat zij ons naar de verfchij
ning van dit tweede en laatfte Deel niet lang hebben
doen wachten! Ree. las hetzelve met geen minder genoe
gen dan het vorige, en haast zich van hetzelve aan zijne
Lezers verflag te doen. — De laatfte Brief van het vo
rige Deel had ons van de aankomst der wandelaars aan
het Hartzgebergte verwittigd. De befchrijving hiervan,
de terugreize over Göttingen naar Casfel, de togt vanhier
over Marburg

znGiesfenmax

Frankfort en vervolgens naar

Maintz,
en eindelijk de vaart langs den Rijn tot aan Nif
megenfis de inhoud van het aangekondigde Deel. — Ree*
zal kortelijk eene en andere bijzonderheid aanwijzen.
Aangenaam is het tafereel van de zeden, gewoonten ea
levenswijze der bergwerkers, bl. 9—16 gefchetst. Hunne
godsdienftigheid, vertrouwelijkheid, vriendelijkheid, ver
genoegdheid , eenvoudigheid nemen ons onwillekeurig
voor hen in; en geen wonder, dat bet vieren van den
Zaturdagfchen feestdag voor onze Reizigers eene bevallige
vertooning was. — Bij uitftek belangrijk is de befchrijving
der bergwerken , ftampmolens en fmelterijen aan den
Hartz, van wier bezigtiging _ wij, tot eene uitlokkende
proeve, onzen Lezeren iets willen mededeelen.
„ Verbeeld u ons, mijn Vriend! op het hoofd eene le
deren muts of kap zonder rand hebbende, waaronder wij
ter naauwernood konden wegkijken , vervolgens in een
zwart linnen wambuis gekleed, dat, tot aan den hals toegeknoopt , het bovengedeelte van het ligchaam geheel
bedekte, dan de lange broek, van gelijke"ftoffe, tot op
de fchoenen, aan de zijden vastgeknoopt, en eindelijk hét
korte lederen fchootsvel, van achteren van de lendenen af
hangende, en van voren met een koperen gesp beves
tigd, — en gij zult u uwen Vriend als Mijnwerker zeer
wel voorgefteld hebben, en gemakkelijk knnnen begrijpen ,
dat wij elkander in deze kleeding bijna niet meer kenden:
zoo dan ftonden wij gereed, om onzen onderaardfehen
togt te ondernemen. Toen de vriendelijke Berggezworene
ons ieder eenen Mijnwerker als geleider, voorzien van
sene lamp, had toegevoegd, en ons verzocht had, om
d&n»
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denzelven eens ter degen onder de oogen te kijken, opdat men
hem naderhand zoude kunnen herkennen, dewijl voorzigtigheidshalve elk zich bij zijnen eigen geleider moet houden,
volgden wij hem naar de Mijn, terwijl alle de tegenwoordig zijnde bergwerkers ons met een hartelijk Glück auf!
de hand reikten. Hier aangekomen, ontftaken onze geleiders hunne lampen , en nu wederom van de boven blij—
venden met een Glück auf! affcheid genomen hebbende, werd
het dekfel, dat den mond der mijn bedekte, geopend, en
nu zag ik, niet zonder fehrik, den verfchrikkelijken afgrond zijnen gapenden muil voor ons open fplijten, en gereed, om ons den eenen na den anderen in te zwelgen;
reeds verdween onze Berggezworene in den diepen nacht,
en het flaauwe fchijnfel van zijne lamp verzonk allengskens. Toen volgde hem een onzer, door zijnen geleider
voorafgegaan, en zoo wederom een ander ; allen verdwenen zij met het flaauwe licht', dat hen omgaf, en
ook met dit licht was alle geluid verzonken; men hoorde
geene ftem meer, en eene akelige ftilte volgde hen. Nu
werd het ook mijne beurt;- mijn geleider was reeds verdwenen : fidderend greep ik de ladder, klemde mijne handen om de fperten van dezelve, en vond mij weldra in
een fükdonkeren nacht begraven, die nu en dan door de
lamp van mijnen leidsman in eene bedriegelijke fchemering
overging: nu volgde er eene doodelijke ftilte, in welke
men niets,, dan het fchuren en het gieren van de armen,
die beneden de pompen in beweging brengen, en die men
onmiddellijk naast zich heeft, hoorde, hetwelk 'nu en dan
afgebroken werd door het verfchrikkelijk rammelen der ketenen , waaraan de emmers hangen, die, op- en nedergaande, ons nu en dan met een verfchrikkelijk gedruisch
ontmoetten. — Eindelijk waren wij tot in de mijn neer»
gedaald ; reeds een oogenblik te voren had mijn leidsman mij dit aangekondigd, en ook het meerdere licht beneden mij, door de verzameling der lampen te wege gebragt, was mij daarvan ten teeken geweest. — Na hier
een oogenblik gerust, en eens , vermoeid door het afklimmen (wij waren nu vierhonderd en vijftig voeten nedergedaald), adem gefchept tehebben , geleidde onze
Berggezworene ons mijnwaarts in , en hier befchouwden wij dezelve in hare ware gedaante: neerhangende gewelven , die eiken oogenblik dreigden in te ftorten, met
gïnftereude metaaladers doorfneden , en zich in eenen
vreesfelijkeu nacht verliezende, vertoonden zich aan ons
Xx 3
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oog, terwijl het geluid, door onze ftemmen veroorzaakt,
door de holle wanden teruggekaatst, in deze holen des
doods verfchrikkelijk weergalmde. — Toen wij ons eeni
gen tijd met de befchouwing van de mijn en derzelver inrigting hadden bezig gehouden , waarvan ik u de befchrij
ving boven medegedeeld heb, weshalve ik dit hier niet
herhaal, gingen de mijnwerkers aan het werk.- Een diep
gat in eene l'chuinfche rigting in dm gang ingeboord heb
bende , vertoonden zij ons, hoe zij hetzelve met buskruid
en fteentjes vulden , en er vervolgens eene lont, met
brandewijn doorweekt, bijbragten, om de arbeiders daar
door tijd te geven, om zich in eene andere mijn te verber
gen , of zich te verwijderen; en gij kunt begrijpen, dat
wij, zoodra de lont aangeftoken w a s , ook niet draalden,
om ons in eene mijn, in eene andere rigting van de bergader loopende, te verbergen, waar wij dan ook, eenige
oogenblikken met ingefpannene verwachting geftaan heb
bende , de rots met het fchor geluid des donders hoorden
losbarften , welke al ratelende door de holle gewelven rolde.
Dit was een vreesfclijk oogenbHk, mijn Vriend! Wanneer
men de fchorré donders door de luchtgewelven hoort
rollen , vervult dit verheven , majeftueus natuurverfchijnfel den mensch met eenen diepen eerbied, en het
gevoel voor het verhevene wordt ten fterkfte in hem op
gewekt; maar hier, in de ingewanden der aarde, veroor
zaakt dit brullen, kraken enfehokken, nu eens tot eene
doodelijke ftilte overgegaan , dan wederom , door de holle
gewelven teruggekaatst, zich met nieuwe kracht verhef
fende , in den bovrtesden aanfehouwer een drukkend ge
voel: de energie van ;• ijne ziel is verzwakt, of geheel
weggenomen; bet gewei voor het groote en verhevene
Ss 'in hem verftonrpt, en bevende ftaat hij daar, terwijl
zijne denkkracht zich allengskens herftelt. — Geheele
Hukken rots waren nu losgefprongen, en lagen verftrooid ,
door de kracht van het buskruid verre weggeworpen, op
den grond. Nu togen de mijnwerkers aan het werk : zij
kapten met houweelen de groote brokken in ftukken ,
fcheidden de metaalhoudende Moffen van het onnuttige
van den gang af, en bragren die bijeen, om naar boven
vervoerd te' worden , terwijl zij het onnuttige ter zijde
wierpen. — Wij waren langs de Caroliner-groef afgedaald
tot op de diepte van 6*3 lacht er (de gewone maat der
Bergwerkers, waarvan elk 7 voeten houdt), waar de bovenfte mijn gevonden wordt, gaande deze groef tot bij
;
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4e 200 lachter diep, op welken afftand men nog verfchillende mijnen aantreft." — De Schrijver had bij zijne
berigten nog wel mogen voegen , dat men het lood ,
'i welk jaarlijks uit de ertsgroeven bij Claufthal getrokken wordt, op 18000 centenaars fchat, terwijl het zilver
gerekend wordt 28000 marken te bedragen.
In den twintigften Brief beklagen zich de Reizigers,
dat het flechte weder hen verhinderde den Broeken of
Bloksberg te beklimmen , zoo vermaard wegens het
feest, d a t , ingevolge het Duitfche volksfprookje, in den
eerften meinacht daar gevierd wordt. — Het fprookje van
den Rosf-trap en de Dansplaats op bl. 79—8a is zeer aardig verteld. — Toen Ree. bij het begin van den een-entwintigften Brief het Griekfche inventaris aantrof van alles ,
wat in denzelven bevat w a s , dacht hij:
Qiiid dlgnum tanto feret hic promisfor hiatu ?
En waarlijk bij het lezen vond hij veel minder, dan hij,
na zoo eenen brommenden aanhef, regt had te verwachten. De katalumatologifche berigten mogen den philogaftrifehen vriend bevallen zijn; hebben hem echter de theatroen theatromonfikologifche voldaan, dan is hij, voor zulk
eenen philedonifcken mensch, met zeer weinig te vreden ,
ten zij de Schrijver hem zijne waarneming omtrent de
harmonie der koeijenfchellen ook voor een monfikologisch
berigt toerekent. — Het vers, echter , op Zwitferland
was voor Ree. eene aangename verrasfing; terwijl het verhaal van den ongelukkigen Hoogleeraar STERNBERG, die, met
achterlating van eene zwangere gade en vier kleine kinderen ,
wegens oproerige bewegingen, te Casfel de doodftraf ontving , hetzelfde medelijden, dat de Reizigers gevoelden ,
ook bij Ree. verwekte. — Aan het einde van dezen Brief
verhaalt de Schrijver een kluchtig denkbeeld van de Infpecteurs, die, te G'èttingen hunne pasfen viferende, zich
zeer verwonderden , dat zij flechts zes in getal waren*
„ Wij geloofden," zeide een hunner, „dat gij weltvvin„ tig of dertig fterk waart, en dat eene menigte van Stu„ denten en Profesforen bij de verovering van Holland
„ door de Engelfehen naar G'èttingen gevlugt waren."
— De berigten omtrent de Hoogefcholen te Marburg en
Giesfen en de Hoogleeraars, die er onderwijzen, zijn zoo
uitgebreid en naauwkeurig niet, als die wij in het vorige
Deel over G'èttingen aantroffen. — Het gedrag der StuX x 4
den-

BRIEVEN

denten te Giet fen fchijnt zeer onvoorbeeldig, daar vier
Akademifche careers fchier altijd bezet zijn.
Ook die
van Marburg, waaromtrent onze Reizigers niets vermelden , zijn grooter beminnaars van luidruchtige vermaken, muzijkpartijen en geraasverwekkende optogten, dan
van ftille werkzaamheid , van echte en fraaakvolle geleerdheid. De groote menigte hoort alleen die voorlezingen , welke voor het toekomftige beroep onontbeerlijk
zijn. Van hier dat de voortreffelijke JUSTI eens zijne Aesthetica voor vier toehoorders gelezen heeft.—Nog had men
bi) de berigten omtrent de Hoogefchool te Giesfen kunnen
voegen, dat de Hoogleeraars er grootendeels zeer flecht
bezoldigd zijn, en dat, naar Duitfche berigten , onder
andere artikels van koophandel, ook de Doctorale bullen
hier voor veel matiger prijs te verkrijgen zijn, dan elders. •— Tegen over bl. 136 vindt men eene tabel der
collegïen , die gedurende het zomer-halfjaar van 1809 aan
de Üniverfiteit te Giesfen gehouden werden. Ree. vindt
de aanmerkingen van den Reiziger gegrond , dat het geven van onderwijs in de Aesthetica, de Veeartfenijkunde,
in de Opvoedings- en Onderwijskunde , in Statistiek en
Staatshuishoudkunde op andere Hoogefcholen navolging
verdient, en ftemt evenzeer met hem iin, wanneer hij
der Latijnfché taal voor het Akademisch onderwijs ver boven de moderne talen den voorrang geeft, bl. 137—-146.—
Het Senkenbergfche Stift te Frankfort, tot een Medicinisch Inftituut en ter verzorging van arme kranken van
verfchillenden Godsdienst gefchikt , verdiende de breedvoeriger befchrijving, eioor onze Reizigers van hetzelve
gegeven. — De opgaven omtrent het Kafino, het daarmede verbondene Leesmufeum en den Duitfchen Schouwburg in dezelfde flad zijn kort en oppervlakkig. Ree. herinnert zich bij Duitfche Reizigers vollediger berigten daaromtrent te hebben gelezen. — Het bevallige Hoogduitfche gedicht op bl. 1 7 5 — 1 7 7 toont, dat een der Reizigers ook in den trant onzer naburen vaardig en ongedwongen de lier kan flaan. — De befchrijving der aan den Rijn
gelegene fteden zal niemand breedvoerig vinden. De optelling , echter, der dorpen, aan beide de boorden dezer
rivier gelegen, is hier en daar wel eens vervelend. — In
den zevenentwintigften Brief wordt Niedetwald, de lustplaats van den Vorst Primaat van bet Rijnverbond, befchreven ; een oord, hetwelk, naar het gevoelen van RINK ,
eenen Duitfcheu Reiziger, in afvvisfelende bekoorlijkheden
op
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op zulk eene kleine plek gronds vereenigd, in Europa alleen
door Zwitferland en Tivoli zoude overtroffen worden. —
De achtentwintigfte Brief, hoewel niet vrij van winderige
uitdrukkingen, is echter over het geheel uitnemend wel
gefchreven, en vermeldt de vaart langs dm Rijn,van
Rudesheim voorbij den vermaarden Muizentoren, Bacharach,
Kaub en andere plaatfen naar St. Goar.
Ook de
eenendertigfte Brief is Ree. bijzonder bevallen. Voor
al het verhaal der avondwandeling in den omtrek van
Lintz , met losfe dichtftuk]es doorweven, is ten uiterfte
bevallig. De Lezer oordeele uit het volgende, (bl. 284)
dat wij tot eene proeve mededeelen: „ Ons pad voerde
ons dan eerst tusfehen de wijnftokken henen, welke hun
fungerend loof bevallig door elkander kronkelden. Hier
en daar ftonden eenige elzen en hazelaren, door welke het
koeltje, dat van de rivier naar ons toewaaide, met een
liefelijk fuizen fpeelde. Wij hadden den Rijn aan onze
regterhand, die met eenen ftatigen loop zijne fpiegelgladde golfjes voortduwde, en verrukkelijk in den glans der
ondergaande zon fchitterde. Alles in den omtrek begon
zich zachtkens te fchikken tot de bekoorlijke ftilte des
avonds.
,, Des avonds zoete rust zijgt op de velden neer,
Het woest gedruisch des dags verdomt al meer en meer,
En flaauwer wordt de gloed der purpren zonneglanfen;
Een kleed van fchittrend goud bedekt den effen v l o e d ,
Die met een zacht geruisen zijn golfjes kabblen doet,
Waarin zich 't blaauw belonkt der zuivre hemeltranfen.
,, Der windjes dartiend h e e r , met balfemgeur belaan,
Zweeft van den oeverkant op flodderwiekjes aan,
En fuist en ftoeit en fpeelt door els en hazelaren,
D i e , in een bladrendos van 't weligst groen getooid,
Waarop de westerzon haar goud en purper ftrooit,
Hun zachtkens fluistrend loof vertrouwiijk zamenpareu."

Verbood de beperkte ruimte eener beoordeeling Ree. niet,
meer uit dezen Brief af te fchrijven, hij zoude ongetwij
feld nog het zacht geteekend tafereel van het naar huis keereud landvolk, op bl. 2 8 9 , mededeelen, waar hem echter
de platte en prozaifche uitdrukking van de hongerige maag
des landmans ongevallig was. Dan deze geringe _ vlek
wordt door andere fchoonheden genoegzaam uitgewischt.
Eer Ree. van onze Reizigers fcheidt, wil hij hun nog
X x 5 ,
eeni*
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eenige aanmerkingen mededeelen, die hem bij het lezen
dezer Brieven zijn ingevallenGelijk de Heer BONGARDT in zijne Reizen door Duitsch
land alles knap vond, zoo doen zich de voorwerpen aan
onze Reizigers doorgaans aardig voor. Zij fpreken van
een aardig werkje, een aardig eilandje, een aardig kabinet,
aardige watervallen, van het aardig te treffen, van plaat
fen , die zich aardig voordoen., enz. — Ook treft men
dikwijls zamenftellingen met het woord over bij hen aan.
Alleen op bl. n o en i n wordt van een overoud Hot, eene
overheerlijke bediening en een overgroot posthuis gewag
gemaakt. — Bij de aanhaling van het bekende vers uit
OVIDIUS bl. 254 heeft eene profodifche onnaauwkeuriglieid plaats gehad , waardoor het fchier eene van zijne
zes voeten verloren heeft. Bij den Dichter ftaat: Donec
eris felix &c. — Hoewel de coupletten van den Heere
LULOFS in het begin van den vierentwintigften Brief bij
uitftek fchoon zijn, en deze bevallige fchilderij van eenen
flaat van eeuwigen vrede onze verbeelding ftreelt en een
aangenaam gevoel in onzen boezem verwekt, zal echter
een wijsgeerig navori'eher bezwaarlijk met' den Schrijver van
dezen Brief infteinmeii, die, op gronden, welke de rede
ons gebiedt te gelooven, het aanbreken van die gouden
eeuw eenmaal verwacht. Ree. vertrouwt wel op gronden
der rede, dat eenmaal de volken, even als eertijds de en
kele menfchen, zich tot het daarftellen van eenen regrelijken toeftand zullen vereenigen, en hunne verfchillen niet
door het zwaard of het kanon, maar door de uitfpraak
van een volksverbond beflechten; dat eenmaal de volken
zich tot eenen eeuwigen vrede zullen verbinden. Echter
verwacht hij geenszins, dat deze ftaat vau eeuwigen vre
de (op bl. 152 dezer Brieven te regt het ideaal van den
wijsgeer genoemd) immer zoo zal worden verwezenlijkt,
als dezelve in het bekoorlijk tafereel van den Dichter is
afgemaald. Neen! Even min als door het daarftellen der
burgermaatfehappij alle onregtvaardigheden, geweld, beleedigingen en bijzondere wraaknemingen onder de men
fchen hebben opgehouden, zullen dezelve ook, naar Recenfents gevoelen, door zoodanig een verbond onder de
volken geheel kunnen verbannen worden. Door zoodanig
eene vereeniging zal men echter, ook onder de volken,
de heerfchappij van het regt erkend hebben; en dit zal
reeds eene aanmerkelijke nadering tot eene hetere toekomst
zijn. Zoo Ree. zich wel herinnert, leidt ook de Akade-
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Tnifche Verhandeling van den Heere DE WAL , in de noot
op bl. 161 door onzen Schrijver aangehaald, tot dezelfde
of foortgelijke refultaten, als Ree. heeft opgegeven. —
Nog moet Ree. zijne verwondering te kennen geven, dat
de Reizigers, die, blijkens hunne veelvuldige aanmerkin
gen , in den voortgang in befchaving en verlichting z o o
veel belang ftellen, ons nimmer over den toeftand van den
openbaren eerdienst en van het onderwijs in de lagere
fcholen der voornaamfte door hen bezochte plaatfen
eenige berigten mededeelen. Uit den toeftand van beide
toch kan men doorgaans tot den bereikten graad van be
fchaving vrij zekere gevolgen trekken. De Wetenfchappen fchijnen onze Reizigers meer dan de Kunften op hunne
wandeling te hebben bezig gehouden. Nergens vinden wij
eenig berigt omtrent den toeftand der Toonkunst; hetwelk
Ree. nog meer bevreemdt , daar, volgens bl. 292, ten
minfte een der Reizigers zich op de Muzijk had toegelegd.
Ook het Tooneel fchijnt naauwelijks hunne aandacht ge
trokken te hebben ,• althans de berigten omtrent de Fran
fche Opera te Casfel en den Duitfchen Schouwburg te
Frankfort zijn , gelijk wij reeds boven opmerkten, z o o
onbeduidend, dat wij met dezelve, na de lezing dezer Brie
ven , niets meer bekend zijn, dan voorheen. — Eindelijk
merkt Ree. nog aan, dat de redenen, op bl. 2 der Voorre
de opgegeven, de Reizigers niet hadden moeten weerhou
den , om ook nog hunne terugreize door een gedeelte van
ons oorspronkelijk Vaderland te befchrijven. Hij twijfelt*
piet, of de koopers van dit werk zouden zich de verhooging van den prijs, zoo de berigten belangrijk en on
derhoudende waren, niet beklaagd hebben. Niet elk be
woner van ons Vaderland is in de gelegenheid, om Overijsfel, en vooral het fchoone Gelderland, te bezigtigen; z o o
dat een beknopt reisverhaal door deze ftreken velen zoude
bevallen hebben. Ja ook voor hen, die eertijds deze oor
den bezochten., zoude zulk eene befchrijving eene genoegelijke herinnering veroorzaakt hebben. Hield de redene
ring der Reizigers fteek, dan moest de gedachte, dat zij
voor hunne Landgenooten fchreven, h u n , om confequent
te handelen, ook de vijfendertig eerfte bladzijden van het
vorige Deel, die over Groningen en Drenthe handelen»
hebben doen terug houden. Dan Ree. verblijdt zich, dat
ook dit gedeelte van het reisverhaal niet ongedrukt geble
ven is.
Ten Hotte vindt Ree. zich nog verpligt den uitftekenden
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éen dienst op te merken, dien de Reizigers, zoo wel door
losfe hier en daar ingevlochtene aanmerkingen, als voor
al door de bijvoeging vari hunnen laatften Brief, aan die ge
nen gedaan hebben , welke naderhand deze zelfde ftreken
willen bezoeken. Hier vindt men raadgevingen door er
varing verzameld, hoe men zich het best met de landen,
die men doortrekken wil, kan bekend maken; hoe men ten
opzigte van zijne pasfen moet handelen;,hoe men zich het
best tot eene wandeling uitrust; hoe men zich in de Duit
fche logementen te gedragen hebbe,en andere nuttige voor
fchriften. Vooral zijn de waarfchuwingen van belang, op
bl. 2 3 4 , 31a en 359 medegedeeld, tegen de ftreken en
misleidingen der Douanes, welke de Reizigers tot eenen
uitflap uit hun vaartuig doorgaans den Duitfehen Rijnoe
ver boven den Franfchen deden verkiezen. Vreemdelingen,
die naderhand in deze oorden willen reizen, zullen hun
voor deze gewigtige wenken dank weten.
Druk, fpelling en eorreclie verdienen denzelfden lof,
dien wij bij de aankondiging van het eerfte Deel daar
aan toekenden. — De titel prijkt met de afbeelding
van den Muizentoren door den Heere STERINOA K U Y P E R
geteekend: terwijl de teekenpen van den Heere C R U L L
ons een gezigt op de Fulda bij Munden en één op den
Rijn bij Kaub\ ter verfiering van de beide Deelen dezer
Brieven, gefchonken heeft.

Disfertatio juridica Inauguralis, de Nuptiis prohibitis ex Jure
Naturali et Legibus pofttivis, quam
pro gradu Doctor a t u s . . . publico ac folemni
LAMBERTUS VITRINGA,

examini fubmittit CAMPEGIUS

Elburgo- Gell'lK.

Verhandeling, over de verboden Huwelijken ingevolge het
DezeNatuurregt
en deftelligeWetten, aan de Hoogefchool te
Harderwijk in het openbaar verdedigd, is duidelijk, in eene
goede orde en Wél gefchreven. De eer, om bij het einde
van de baan zijner letteroefeningen zulk eene proeve van
vordering in de wetenfehappen te g e v e n , kan alleen hij ge
nieten , die zijnen Akademie-tijd vlijtig bedeed heeft. —
D e ftoffe wordt in diervoege behandeld, dat de Heer VITRIN
G A in het eerfte Hoofddeel den aard, de vereischten en het doel
des Huwelijks, in het tweede de verboden huwelijken, naar
de beginfelen van het Natuurregt, en in het derde de verbo
den huwelijken, naar het Romeinfche, Kanonieke en Heden
daagfche R e g t , ontwikkek.
Eene
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Eene verdere opgave van de behandeling dezer onderwer
pen gedoogt ons bellek niet.
Liever willen wij hier een drietal aanmerkingen opgeven»
welke niets aan de waarde van dit Proeffchrift ontnemen,
en , gelijk wij vertrouwen , den jeugdigen Schrijver zelven
niet onaangenaam zullen zijn.
Vooreerst fchijnt ons de Heer VITRINGA eene onnaauwkeurige bepaling van Overfpel te g e v e n , mét te z e g g e n : adulterium
turn eamve tantum

committere

,

qui quave cum alterius

uxore

•maritove rem habeat,
daar het toch zeker i s , dat een gehuwd
man met eene ongehuwde v r o u w , en eene gehuwde vrouw
met eenen ongehuwden man, z i c h , even z e e r , aan deze mis
daad kunnen fchuldig maken. En dan was de tegenwerping,
welke de Schrijver tegen de Polygamie naar het zuivere Na
tuurregt wilde voorftellen, niet of een gehuwd man eene ge
huwde vrouw mag hemen, maar of iemand, die zich met
eene vrouw in den echt heeft b e g e v e n , niet moet geacht
worden deze zijne verbindtenis te fchenden, en overfpel te
bedrijven, indien hij naderhand eene tweede of derde vrouw,
die ongehuwd i s , bij de eerfte neemt: welke tegenwerping
daarmede niet is opgelost, dat in dezelve de Polygamie en het
Overfpel worden verward. Het zoude den Schrijver gemak
kelijk geweest zijn , deze zwarigheid uit de beginfelen, door
hemzelven in het eerfte Hoofddeel zijner Verhandelinge ont
w i k k e l d , volledig w e g te nemen, en alles op eene voldoen
de wijze te beantwoorden.
Ten tweede komt ons de bedenking tegen het Holl. Wetboek
NAPOLEON Art. 99 niet wel doorgedacht voor: omdat hetregtens is , dat ieder minderjarige met volkomene regtskracht
allerlei overeenkomften fluit, wanneer hij door zijne Ouders
of Voogden gefterkt wordt; — en waarom dan ook niet (als
de minderjarige verklaart, dat bij hem aanwezig is die neiging;
en begeerte, waarvan de Hr. VITRINGA bladz. 24-30 handelt)
de overeenkomst des Huwelijks? Bijzonder hard voor de Va
derlandfche Jongelingen en Meisjes- komt ons des Schrijvers
gevoelen v o o r , om alleen aan meerderjarigen de magt te ver
gunnen van in den echt te treden. Immers ook in den vroegeren leeftijd, aan welken anders de Wetten de vrije en on
belemmerde uitoefening der burgerlijke regten nog niet kun
nen toelaten, verneemt men reeds eene drift, d i e , van de
Natuur zelve afkomftig,door geene wijsheid voor te k o m e n ,
vooral in die jaren moeijelijk te temmen, en in eene welge
ordende Maatfchappij slleen door den Echt te bevredigen i s .
Maar zullen de minderjarigen het genot van dezen ftaat mo
gen hebben, dan heeft de Wetgever te regt een tijdperk b e 
paald , binnen hetwelk geen huwelijk mag voltrokken worden,
en daardoor wijsfeiijk afgefneden het regterlijk onderzoek,
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dat anders (*) noodwendig over den maagdelijken toeftand
van elke Bruid en het mannelijk vermogen van eiken Bruidegom moest plaats hebben.
Ten derde heeft de Schrijver, naar ons inzien, op bladz. 62
der Verhandeling, den Keizer J U S T I N I A N Ü S over het P r . Inftit.
quib. mod. tul. fin. ( f ) verkeerdelijk gegispt , alsof , namel i j k , de Keizer zich aldaar ten onregte zoude voordoen als
dengenen, die het,eerst door zijne wet een einde gemaakt
had aan het oude verfchil over de vraag: waaruit men de
mannelijke huwbaarheid moest afleiden, nit de jaren, o f uit
de gefteldheid des ligchaams? Men houde flechts in het o o g ,
dat de zaak, in het kort , deze was. De Proculejaanfche
en Casfiaanfche Regtsgeleerden hadden over dit onderwerp
verfehillende gedachten , terwijl P R I S C U S , beider gevoelens
omhelzende , zoo wel de jaren als de gefteldheid van het
ligchaam in aanmerking wilde genomen hebben. Het Proculejaanfche ftelfel, dat men alleenlijk op de jaren moest z i e n ,
was inmiddels vrij algemeen doorgedrongen, omdat hetzelve
Z i c h , zoo wel van de zijde der betamelijkheid als van de zijde der gemakkelijkheid in de uitvoering, aanbeval. Eene
ftellige wet was e r , nogtans, niet van aanwezig, en het Casfiaanfche ftelfel behoefde flechts weder eenen fchranderen
verdediger té hebben, om den ouden twist te doen herleven.
Weshalve de Keizer met regt het verfchil voor altijd eindigde ,
door eene wet te maken, overeenkomftig met d e , in dezen
kiefchere , leer van L A B E O ' S fchool. J U S T I N I A N Ü S gewaagt
hier eigenlijk alleen van het ftelfel van P R I S C U S , zonder deszelfs naam te noemen, zeggende blootelijk: Feteres
valebant.
Wij z i e n , in waarheid, niet, dat J U S T I N I A N Ü S , hoe verwaand
hij anders ook zijn mogt , hier meer aan zijne Wetgeving
toefchrijft, dan werkelijk het geval was.
( * ) I n d e c o r a m o b f e r v a t i o n e m ( z e g t daarom K e i z e r J U S T I N I A N Ü S in
Z . 3. Cod. qtiando tut. vel cur. t e regt) in examïnanda m a r i u m p u b e r t a t e r e f e c a n t e s jnbemuis
indagatione corporis inhonesta c e s f a n t e .
( t ) Z o n d e r twijfel i s hier bij vergisfing aangehaald de L. vit. Cod.

guandê tai. vel cur.

Obfervationes Juridicae Inauguraies, dePaclis,
quas & c . , pro
gradu Doctorauis, Erudd. exam. fubm. G E R H A R D U S J O H A N N E S C O L E N B R A N D E R , Zutphanienfis.
Lugd. Bat. apud Fiduam
M. Cyfveer

J. Fil. 1810.

J~\nder de ftoffen, die bij het verkrijgen van het Doftoraat
in de Regten te pas komen, moet inderdaad de keuze
van den Hr. C O L E N B R A N D E R allerwegen worden gebillijkt. Immers , er komen in de maatfchappij dagelijks z o o vele g e val-
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vallen v o o r , die aanleiding geven tot verfchil over de verpligtingen van contracterende partijen, dat een onderwerp,
als dit, over de Verdragen,
van het hoogde belang moet ge
rekend worden.
De Schrijver heeft zijne ftoffe in drie Hoofdftukken ver
deeld , handelende in het Eerfte over den Aard en de Be
paling van een Verdrag; in het T w e e d e , over de Verpligting, welke uit een Verdrag voortfpruit; in het Derde, over
de verfchillende Soorten of Onderfcheidingen
der Toeftetnming.
Dit Onderzoek voornamelijk volgens het Regt der Natuur
behandelende , draagt hij de verfchillende gevoelens der
Regtsgeleerden v o o r , ook met toepasfing des Romeinfchen
R e g t s , en b e w e e r t , dat tot een wettig Verdrag behoort de
Wilsverklaring van twee Perfonen, beftaande daarin, dat hetgene door den eenen aan den anderen wettiglijk wordt over
gedragen , door dezen op dien grond wordt aangenomen \ dat
deze overdragt en aanneming de volkomene kracht bezitten
eener verklaarde Belofte, en dat, bij eenig gefchil wegens
de toeftemming, niet moet gelet worden op het oogmerk o f
de begeerte van hem of hen, die een Verdrag aangaan, maar
op datgene, w a t , in tegenwoordigheid van bevoegde getui
gen , met enkele woorden, of anderzins w a t , bij een wettig
gefchrift, met ronde woorden in derzelver zamenhang is uit
gedrukt.
De ganfehe Verhandeling, waaraan de jeugdige en zedige
Schrijver alleenlijk den titel van Bedenkingen iieeft willen ge
v e n , draagt overal blijken van vele belezenheid, geleerdheid
en een geoefend oordeel. Ook de Stellingen, door hem ter
verdediging aangekondigd, zijn over het algemeen zeer be
langrijk, en de nederigheid vooral, welke overal, maar bij
zonderlijk in de erkentenis der verpligtinge aan zijne Leer
meesters doordraait, dient in alle opzigten ter zijner aanbevelinge. Op dezen grond, zal zich de Maatfchappij met de
aanwinst van zulk eenen nieuwen verdediger harer grondflagen en regten gelukkig mogen rekenen.

Voorlezingen
Uit

het

over de Opvoeding
Hoogduitsck
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gr. 8ro. 253 Bl.
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WIJK, ROKLANDS-
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oo menig gefchrift van den waardigen E W A L D is door onze
Landgenooten met de hoogde goedkeuring ontvangen,
en daaronder ook de zoodanige, waaruit men vooraf bere
kenen kan, dat een werk van h e m , opzettelijk over de Opvoeding,
den meesten bijval zal vinden. En hoe vele Op-

voe-

J.

L.

E W A L D

voedingsgefchriften ook reeds o n d e r ons voorhanden zijn,
zoo

is e e n Man , d i e z o o o v e r t u i g e n d tot v e r f t a n d en hart

fpreekt,

m e t z i j n Opvoedingsboek

altijd w e l k o m , en men

kan
d e b i j z o n d e r e w a a r d e v a n d i t z i j n w e r k uit z i j n e
betuiging genoegzaam afleiden,
„ Ik heb, z e g t h i j ,

eigene

veel on
dervonden. Opvoeding was altijd mijne geliefkoosde bezigheid.
Ik heb mij federt meer dan dertig jaren op alle mogelijke vij
zen met de Opvoeding bezig gehouden, ik heb veel beproefd;
veel is mij mislukt, veel gelukt. Theoriën hebben mij ingeno
men , en ik heb dezelve laten varen , omdat zij niet uitvoer
baar waren. Ik heb andere vervaardigd, zamcngefteld', door
dacht , en gemeend dat dezelve niet mislukken konden, en zij
mislukten toch. Hetgeen ik goed bevonden heb, lever, ik hier
in die orde, welke ik voor een algemeen overzigt noodig geoor
deeld heb." Zoo h e b b e n wij dan hier niets dan hetgeen voor
beproefd, en w e l door zulk eenen kenner van het menfche
lijk en in 't b i j z o n d e r van het kinderhart voor beproefd wordt
gehouden; en daarenboven is E W A L D in nadruk Menfchenvriend en Christen. Hij fchrijft in den hem eigenen wegflependen trant, met de hem eigene warmte voor het ware en
g o e d e , en wel over een onderwerp dat hem bijzonder na aan
het hart ligt. Hij geeft ons Voorlezingen, gedaan voor eenen
befchsafden kring van Ouders en Opvoeders , maar vooral
van Vrouwen en Moeders; en wij twijfelen geen oogenblik,
o f onze Vrouwen en Moeders herinneren zich nog met aan
doening zoo menige roerende nuttige les uit zijne vroegere
gefchriften , en hooren gaarne nu wederom dezen hunnen
Vriend; zoodat wij eene breede opgave van den inhoud de
zes werks o n n o o d i g rekenen. Hier en daar zal het haar gaan
als ons, hoewel dit bij ons toch minder het geval w a s , dan
wel bij andere foortgelijke gefchriften, dat men namelijk wel
eens eene b e d e n K i n g over. houdt; doorgaans echter ftemmen
zij voorzeker met hem in, en geene zal haren tijd aan de
lezing van dit boek onnuttig befteed kunnen rekenen. Het
derde en laatfte Deel d e z e s werks zal „ het gefchrift over
den geest der Pestalozzifche leerwijze, omgewerkt, en tegelijk
J E W A L D ' S gedachten over verftandelijke (intellectuele) vorming van
alle foort bevatten." Dit eerfte Deel heeft elf Voorlezingen:
i ) Wat is Opvoeding, en wat is dus Opvoedkunde? 2 ) Ont
wikkeling van het d e n k b e e l d van Opvoeding en plan dezer
Voorlezingen. 3) Over het gewigt der Opvoedingsleer. 4 )
Tegenwerpingen tegen het gewigt der Opvoeding. 5) Grond
regelen , welke voor heerfchende vooroordeelen beveiligen.
6) Kennis van het menfchelijk, en bijzonder van het kinder
lijk ligchaam. 7) Gefteldheid des ligchaams. Omloop van
het bloed, zintuigen, leven. 8) Natuurlijke Opvoeding der
Kinderen. 9) Over de zorg voor de gezondheid der Kinde
ren. 10 en 1 1 ) Noodige zielkundige opmerkingen aangaande
den
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den mensch, en bijzonder omtrent het kind. — T o t zoo ver
is nu de Schrijver gevorderd; en zijne Lezers verlangen z e 
ker met o n s , den waardigen Man nu over den invloed van
driften, neigingen en hartstogteu, de middelen om dezelve te
leiden en tot deugden te vormen, en wat wij al meer in het
tweede Deel te gemoet z i e n , te hooren ; terwijl het hoofd
d o e l , gelijk wij dit van zoodanig eenen Man vooraf reeds
wisten, Zedelijkheid en Godsdienst is. „ Een mensch zon„ der Godsdienst (dit willen wij affchrijven, om tevens eene
, , proeve te geven , hoezeer de bekwame Vertaler voor
„ zijne niet zeer gemakkelijke taak berekend was) ziet flechts
„ op de naaste oorzaken, de naaste g e v o l g e n , het naaste:
doel. De Zon gaat voor hem flechts o p , om voor ons te
fchijnen, en ons te lichten bij den arbeid,bij onze geuictingen en vermaken; zij gaat voor hem onder, om hetzelfde in een ander werelddeel te vcrrigten. De Lente is voor
„ hem een groot aangelegd koophuis, waardoor menfehen ens
„ dieren te eten krijgen. Bij den dood zijner geliefde ( z o o
hij al eene geliefde heeft) ziet hij niets anders dan de g e volgen eener zenuwziekte, eener borst- of long-tering. M e n
, , moet zich bezigheden g e v e n , om de dooden zoo fpoedig
mogelijk te vergeten, dewijl het denken aan dezelve toch
„ niets uitdoet. Was men zelf ziek , dit werd, door ver„ koudheid, verhitting, overlading van de maag, o f eene
„ ziekteftof, die zich langzaam verzameld h e e f t , veroorzaakt.
Het is voor hem eene fcheikundige werking, welke i «
„ zijn ligchaam plaats h a d , hetwelk alles gedaan heeft, wanneer de ziekteftof verdwijnt. Menfehen zijn oorzaak van
al zijne g e n o e g e n s , en ook van al zijn verdriet. Zijn oog
is dierlijk flechts op deze aarde gevestigd; het verheft zich
„ nooit ten h e m e l , behalve wanneer hij naar eenen vruchtboom wil reiken;echter ook dan niet om den hemel,maar
„ om de vruchten. — Geheel anders is het met den godsdien„ ftigen mensch: elk natuurverfchijnfel, elk lotgeval, elka
„ verandering in zijn leven is h e m , e v e n als de Item des b e , , minden voor het beminnend wezen. Zij heeft eene d i e p e r e ,
j , meer geheime beteekenis voor h e m , boven de algemeene
beteekenis voor allen. Zij is de myltiek van zijne levens„ leiding , het fymbolifche in het tooneelfpel des levens.
De mensch, welke daarop l e t , die deze geheime b e t e e k e nis verftaat en opvolgt, wordt een kwee keling der Voor„ zienigheid , een kweekeling en lieveling CODS. En d a
„ opvoeder, die zijne leerlingen daarop opmerkzaam maakt,
„ hun dit heilig orakel van het Goddelijk onderwijs opent *
is een Priester, welke de menfehen inwijdt in de geheiment
„ der Goddelijke opvoeding. En zoo hoog de hemel ver»
j , heven is boven de aarde, zoo hoog is ook deze opvoe„ ding verheven boven alle menfchelijke, bijzonder boven
„ die van hen, welke van haar niet trachten te leeren."
tETT.
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Vrouw is de Baas.
Eene zeer klare waarheid,
op eene
zeer bevattelijke wijze aangetoond;
door A. FOKKE , SIMÜNSZ.
Met Carlcatuur-platen.
Te Amfierdam,
bij H. Moolenijzer»
1810. In gr, %vo, 148 Bl.
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etgeen dezelfde Schrijver in foortgelijk boekdeeltje als
eene geheimzinnige
magtfpreuk had behandeld, wordt nu
door hem als eene zeer klare waarheid voorgefteld; trouwens
ieder ding heeft twee handvatfels, en wij ontveinzen niet,
dat wij het tegenwoordige den Heere FOKKE wel het liefsc
aanprijzen; zoo blijft hij t o c h , naar ons oordeel, wel het
best in zijn vak. Hij fchrijft nu wederom voor Jan en Alle•rnan, (eene wat al te groote uitvoerigheid en het terugkomen
van dezen o f genen geestigen trek hindert Jan en Alleman
juist niet z e e r ) en in dit gefchrift vat de Schrijver nu weder
voor Jan en Alleman den juisten toon en ftijl. „ Hoort
„ dan, Romannetjes-Kouranten-Boerenkrant-Louw en Krelis- enz. enz. L e z e r s ! " hij „ zal u dan reis vertellen
„ wat velen uwer elk in zijn huisgezin al bij lange onder„ vinding w e t e n , namelijk dat de Vrouw Baas i s ; maar al
weten we al reis een ding voor onszelven heel n e t , w e
„ hooren toch graag een ander er ook van praten, ja zelfs
„ veel liever dan van 't gene waarvan we niets w e t e n ; want
, , dan zijn we zoo overal thuis, — dan kan men zoo overal
op z e g g e n : daar hebje waarachtig gelijk in. Dat's bij mijrt
, ziel net zoo als het i s ! " enz. En dus geeft hij zijn plan
o p : ,, Mijn voornemen is om. je vooreerst te vertellen dat
de Vrouw de Baas i s ; dan wat een Man en wat een Vrouw
„ is — dat weet je lui (zult ge zeggen) toch wel bij ondervinding, althans de getrouwde, en de meeste ongetrouwde (men zou zeggen hoe is het mogelijk!) weten het oolc
al. — Evenwel ik meen het nog al eenigzins anders dan
gij u z o o oppervlakkig, nnar uwe zondige ingeboren g e neigdheid, verbeeldt. — Dan zullen wij reis zien of hec
„ nuttig en goed is dat de Vrouw de Baas zij — verder zal
„ ik u reis duidelijk uitleggen hoe de Vrouw eigenlijk de Baas
wordt , en wat foort van Baasfchap zij oefent — en dus
„ welke Vrouwen de noodige eigenfchappen hebben om de Baas
te kunnen zijn,
want dat is al heel niet hetzelfde. Wel
„ hei wat! — en dan eindelijk zal ik u zoo in een en andere
, Huishoudens brengen, waar de Vroww Baas i s ; maar het kon
„ ligt gebeuren, dat ik , buiten mijn weten, een o f ander
„ lezer reis thuis bragt, dat moet je dan zoo kwalijk niec
nemen. — Ik kan dat immers niet helpen, ik ken al mijn
„ lezers niet, anders zou ik het waarlijk wei laten om fommige thuis te brengen,"
t

t
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Bij het opgeven van het plan en b e l o o p , bij wijze van uittrekfel, verliezen deze foort van.gefchriften grootendeels het
gelachverwekkende en geheel derzelver aardigheid, en wij
gunnen onzen Landgenooten gaarne eene thans wel noodige
vervrolijking , waartoe dit Stukje ons nog al zeer gefchikt
voorkomt; wij zeggen er daarom verder ook niets v a n , dan
alleen, ('t geen tevens tot eene proeve dienen kan) dat wij
al aanftonds regt geestig vonden het b e t o o g , hoe het voor
Jan en Alkman
thans broodnoodig wordt Grieksch te l e e r e n ,
daar de ijverige geleerden, voornamelijk der Franfchen, da
gelijks iets' nieuws en voor alle menfehen hoogstnuttigs uit
vinden , 't welk volftrekt eenen Griekfchen naam hebben
m o e t ; en dat, als het zoo nuttig ftelfel van juiste gelijkheid
in maten en gewigten hier te lande in gebruik komt, in der
zelver namen Latijn, Fransch en Grieksch onder elkander gekoeskoest en gehakkemoest wordt, en niemand dan een half
hopje half grutters waren of een (lokje zal kunnen k o o p e u ,
zonder iets o f wat Grieksch te kennen; terwijl het aan het
eind van dat Hoofdftuk ons waarlijk eene aardige verrasfing
was , dat juist onder en door hetzelve: ,, de Vrouw is de
Baas,"
regt voelbaar was aangewezen. Ook het vierde Ka
pittel: „ hoe de Vrouw de Baas wordt," beviel ons bij uiti t e k , en het geeft den Vrijer menige nuttige les. Grappig
vergelijkt de Schrijver het vrijen en trouwen bij den beken
den ronden kermisdans;
„
„
„
,,
,,

Komt
Komt
Komt
Komt
Komt

geeft den Boer een foei,
geeW'den Boer een kermisfloel, enz.
neemt den Boer een [loei, enz.
neemt den Boer. zijn geld, enz.
geeft den Boer wat klop.

met welke groote en belangrijke coup de dans, door het
„ verloopen der danfers van hunne plaats , natuurlijk van
zelfs geëindigd wordt. Men ontneemt allengs aan de Vrouw
„ al wat men aan de Vrijster gegeven of ingewilligd had, en
„ geeft haar, om den dans te befluiten, niet zelden nog
„ wat klop toe."
Hieruit kunnen de Vrouwtjes z i e n , dat zij met dit w e r k j e ,
als juist niet eenzijdig tegen haar ingerigt, zich mede eens
kunnen vervrolijken; h e t z e l v e , voor 't minst, zonder toorn,
en alzoo zonder benadeeling van hare dierbare gezondheid,
kunnen lezen ; hetgeen wij haar te ftelliger verzekeren , daar
„ einde goed alles goed" maakt, en de Schrijver bii het befluit rond verklaart, dat alle gehuwde lieden het Baasfchap
zuiver behooren te deelen ; hetgeen toch wel het meeste
Y y a
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is , dat het Vrouwtje , zelfs vdór het huwelijk, vorderen zal.
In het vroegere werkje: de geheimzinnige Magtfprcuk, had
de Schrijver, zegt, h i j , ons „ in de zaal en in de geheimfte
, vertrekken gebragt, maar daar was het Jan en Alleman te
,, donker, ja 't was er zelfs te donker voor fommige geleer' , de en gebrilde Heeren, die toch anders,door middel lnvn, ner brillen, nog al in duistere plaatfen kunnen z i e n ; ja
„ zelfs geleerde katoogen , die in het ftikdonkere kunnen
,, z i e n , betuigden', dat ze niet veel in de geheimfte vertrek„ ken onderfcheiden konden." Wij nemen het den Heere
TOKKE in 't geheel niet kwalijk, zoo hij hier misfchien reis
ons bedoelen mogt; en het zou ons in het geheel niet bevreemden, dat wij hem On onze Letteroef. voor 1808. bl. 173)
een weinig hadden op zijn zeer getrapt: want
ELK
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Spreekwoord; Zoölogiesch, Ironiesch Komiesch en Ekonomiesch
verklaard. Door A. FOKKE, SIMONSZ. Te Amfierdam , bi}
A. B . Snakes. 1810. In gr. Sro. 35 Bl.

M

et dit Stukje wordt nu's mans Verzameling van eenige,hier
te lande gebruikelijke , Spreekwoorden, op eene vrolijke ,
onderhoudende en gemeenzame wijze verklaard en opgehelderd,
naar het fchijnt, befloten; immers wij ontvangen hier, voor
deze en de vijf vroeger uitgegevene gelijkfoonige Verhandelingen, dit algemeene Titelblad, met Voorberigt en Inhoud
der Stukjes, waardoor de Schrijver dezelve voor het verflingeren behoeden wil.
De behandeling van dit Spreekwoord is geheel in den vroegeren geest; eh 1) wordt ons geleerd, wat Uilen en Valken
zijn in eenen natuurlijken zin. 2) Wat die vogels in een'
fillcgoiifcJieii zin beteekenen. (Rang,rijkdom en roem. 'Voorts
het luchtig gevogelte, dat men meisjes heet, waarvan hen
vader Cats reeds zegt. Sommige lieden doen het ook met
kleine Uiltjes,Uilskuikentjes,
die zij hunne liefhebberijen noemen.) 3) Eindelijk wordt getoond: welk gtoot nut die meening aan het ganfche menschdom toebrengt.
Het Stukje verdient,in zijne foort, onze aanprijzing; doch
ons beftek gedoogt niet, dat wij er veel uit aanftippen. A l leenlijk daar de Heer FOKKE, bl. 2 5 , ook ouder de U i l e n ,
die fommigen voor Valken hielden,effecten heeft opgenoemd,
waarvan hij z e g t : „ O c h ' ik bidde 11, toon hun de onbeftendigheid en nietigheid'van deze dingen niet aan: het is
„ hunne Valk, waarlijk een na veel zwoegens en arbeids dik„ wijls met het zweet huns aanfehijns betaalde vogel. Z e g
„ hun niet, dat ze e r , naaruwe gedachte, mede bekocht z i j n ;
„ want
5l
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« want dat liet beest, in uw o o g , als twee druppelen waters
„ naar een Uil gelijkt, en dat ze zelf, zoodra hunne oogeu
„ tot een ander leven opengaan, dat zullen ontdekken," —
zoo willen wij zijn E d . te kennen geven (abfit invidia
diïïó)
dat zeer v e l e n , al zeggen wij 't niet, dit thans maar reeds
al te wel begrijpen; en dat wij alzoo niet hopen, dat hetgeen
hij er bijvoegt te dezen aanzien waarheid zal zijn: „ Het is
volftrekt noodig, tot inftandhouding der Maatfchappij, dac
„ zij het goede beest voor een Valk blijven houden, en er
„ zich gedurende geheel hun leven mede vermaken."
De benaming, Edel geboren Heeren! waarmede de Heer
FOKKE alle de Leden des Departements: Tot Nut van V Alge»
meen, in den aanvang begroet, en zijne verdediging daarvan,
is onderhoudend;en aau'smans verzoek bij het (lot, z o o v e e l
dit ook ons gelden mogt: „ dat wij dezen zijnen Uil, dien hij
„ ook noodzakelijk voor een Valk houden moest, wilde hij
,, hem der vertooning waardig keuren, ook maar, om vredes
„ wil, voor een Valk gelieven aan te z i e n , " voldoen wij
gaarne, al wilde hij ook zijne ftraks genoemde geheimzinnige
magtfpreuk er hebben bijgevoegd, in hoop dat dit dan ook
den vrede tusfehen hem en ons bewaren zal.

Eduard van Eikenhorst,
zijne Huisgenooten en Vrienden,
Boor
den Schrijver van den Ring van Gijges wedergevonden.
Ilde
Deel.
Met Platen.
Te Haarlem,
bij F. Bohn. 1810. In
gr. 8va. 420 Bl.
T \ a a r ons gunftig oordeel over het eerfte Deel van dezen
•P-^ oorfpronkelijk Vaderlandfchen Roman zoo algemeen door
ons lezend publiek werd bevestigd, mogen wij het overtol»
lig rekenen, den gegeven lof te herhalen en door nieuwe
proeven te ftaven. Ook dit tweede Deel is van dien aard,
dat men het volgende al wederom verlangt te lezen , en
zeker leedwezen gevoelt , dat de gefchiedenis reeds z o o
ver gevorderd i s , en alzoo het werk ten einde fpoedt. H e t
is waar, de liefdesgefchiedenis van den jongen Eikenhorst is
nog op denzelfden v o e t , en wij kunnen (trouwens hij is
ook nog Student) niet berekenen , wat daarvan worden
moet; het meisje, intusfehen,. dat h i j , naar het fcheen, wac
vroeger had moeten kennen, en de verbindtenis met hetwelk
ten bijzonder genoegen zou geweest zijn van de wederzijdfche Familien, is nu reeds overleden. Het verhaal van die
ltcrfgeval is zoo treffend aandoenlijk, als dat van het aanzoek van zekeren Kleeffchen Baron bij- de Freule van Knotlenftein treffend koddig is. Het huwelijk van Mathilda voorzien wij dat nu wel fpoedig voltrokken zal w o r d e n , en w e l
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onder de beste vooruitzigten ; evenwel niet met den l i e e r
Swiebeiius, haren wel braven, maar zonderlingen, geleerden
vriend, maar met zekeren Akndemievriend van haren broecter, een uitmuntend jong mensch; in één woord, die gelieven zijn voor elkander volkomen berekend. Tot zoo ver
ïoopt nu het verhaal, hetgeen , hoezeer het belang inboez e m t , het minst belangrijke blijft in het werk. De vele tusfehen in komende voorvallen en karakters, het fchrander en
Jeerzaam doen uitkomen van menige belagchelijkheid en verkeerdheid, zoo menige goede les regt bevattelijk aan het
verftand gebragt, en wat meer V3n dien aard i s , — ziet daar
liet wezenlijke, en waardoor dit Dee! niet minder rijk en onderhoudend is. Wij erkennen w e l , dat hier v e e l , zeer veel
overdreven i s ; dan juist hier hindert dit ons minder, daar,
door eene al te eenvoudig natuurlijke teekening, de eigenliefde van dezen of genen zich te zeer geraakt mogt voelen , om de nuttige les te gebruiken ; hetwelk zoo zeer
niet te vreezen i s , wanneer men (en hiervoor zorgt de
jnenschkundige Schrijver) wel eenigen aanleg tot, o f kleine
^etijkvormigheid aan het in uiterften geteekend karakter befpcuren kan , waarvan men het hoogst belagchelijke in dat
uiterfte gevoelt, en alzoo op zijne hoede wil zijn, om toch
riet meer te naderen, maar zich veelliever hoe ianger hoe
meer van hetzelve te verwijderen. — Onder het fchoonfte
en leerzaamfte rekenen wij in dit Deel vooral ook hetgeen
over het Akademisch leven van den jongen Eikenhorst
voorkomt: dan wat zullen wij daaruit bij voorkeur overnemen? Misfehien is meer voor iederen Lezer gefchikt het volgend koddig voordel aan het (lot van het vierde
Hoofdftuk,
fietwelk over de eerfte indrukken en levenswijze der menfehen in
hunne kindsheid handelt, en dit eindelijk op de huwelijken
toepast.
,, LsatdeDnitfchermet eene jonge fchoonheid, die te Broek
in Waterland,
of aan de Zaan, is geboren en opgevoed, door
den band des echts worden verbonden; ftelt, dat geen eigenbelang, maar dat eene zuivere , opregte liefde hen beiden bezielt, zullen deze gelukkig zijn ? Zoo het ulieden niet verveelt,
laten wij hen in onze verbeelding volgen. Zij vestigen hunne woonplaats in eene Koopftad; de jonge vrouw heeft de
befchikking over het huis en de meubelen; zij zwoegt en
zweet door alles te wrijven, te boenen en in orde te fchikfcen; de nnarftige man is reeds vroegtijdig naar het kantoor
en zijne pakhuizen vertrokken; hij werkt met dien ijver,
welke die brave lieden gemeenlijk eigen i s , en waardoor
zij de meeste volken van Europa befchaamd maken; het is
een koude dag, door hevige plasregens zijn de ftraten als in
een modderpoel veranderd, zijne laarzen zijn befpat tot boven zijne knieën; hij fpoedt zich naar de Beurs; hier trip-
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pelt hij ginds en weder , en verlangt naar zijn huis en jeug
dige echtgenoote; het jaarfaizoen is reeds daar, dat de mees
te kooplieden, als zij te huis komen, zich bij een gezond
vuurtje verwarmen; zijn arbeid, het fiepen en helpen ophijfchen van kisten en balen hebben zijne gewone graagte i a
het eten opgefcherpt: eindelijk is zijn werk verrigt, hij ijle
naar zijne-woning, voortgedreven zijnde door koude, door
honger en liefde. Hij fchelt, hij wacht eenige oogenbiikken in den regen, hij fchelt nog eens; eindelijk nadert zijne
buisvrouw zeer langzaam ,met zemelappen en boenders gewa
pend. Hemel! zij ziet zijne bemorste laarzen,zij verbleekt,
zij bidt haren man dezelve uit te trekken; hij weigert zulks
in het eerst, zij vindt het ongehoord! onvergeeflijk! zulks
deed haar v a d e r , haar grootvader, hare ooms en broeders,
hare vrienden en buren!
„ Het is de eerfte dag des huwelijks, ten minfte de eerfte
dag dat zij hunne woning hebben betrokken; de man g e 
hoorzaamt ten laatfte al fpottende. Helaas! de koufen zij»
nog in erger toeftand, deze moeten met anderen worden verwisfeld. Dit alles gefchiedt in den kouden marmeren gang.
Hierop fuelt de vermoeide echtgenoot naar een achterka
mer; alles is gefloten; hij geeft zijne verwondering te ken
nen; hij wordt met de hand plegtig naar eene gewelfde keu
ken , welke den naam van kelder zou kunnen dragen, g e 
bragt; de koude is hier nog, erger dan in een graf, het vuur
is reeds ingerekend. De zuchtende jonge echtgenoot hoopt
ten minfte , dat een weigebraden osfenribbe of een Westphaalfche ham, o f een Hamburger paterftuk zijn honger zal
kunnen ftillen, doch helaas! uit eene glimmende aarden pan
wordt wat rijst of gierst opgefchept,zwemmende in e én beek
van laauwe, naauwelijks ftoomende , melk; deze hoofdfchotel
is omringd met eene Engelfche bokking, eenen zouten haring,
eeuftukje kaas en wat boter, even als een portrait,
hetwelk
met diamanten omzet-is. Hij geeft te kennen, dat hij in zijne
verwachting is te leur gefteld; dat hij verwacht had, dat er
eene kagchel of een vuur zoude zijn aangelegd ; hij verklaart,
dat hij zonder vleesch of fpek en groenten, waaraan hij van
zijne jeugd gewoon i s , niet kan l e v e n ; dat hij niet te traag
is om te werken, doch dat h i j , even zoo wel als de geringfte daglooner in zijn Vaderland, vaste fpijzen behoort te eten.
„ Zijne jeugdige echtgenoote ftaat geheel verbaasd: h o e !
zegt z i j , v l e e s c h , groente? vuur? Zij roept hare meid tot
getuige; zij vraagt, of haar vader , hare ooms en broe
ders niet zeer te vreden waren met zulk een heerlijk ont
haal; de meid flaat hare handen met verbazing in malkandcren, zij kijkt naar boven en verwacht een teeken der God
delijke wraak, omdat haar Heer niet te vreden is met zulke
keurige geregtenf; zijne vrouw, hierdoor verfterkt, noemt hen»
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in hare drift en toorn eenen vraat, eenen doorbrenger, eenea
ondankbaren!
„ De man zucht nog eens; hij vliegt op om in zijn g e 
woon Logement te gaan eten, hij trekt met drift zijne laar
zen weder aan; de meid volgt zijne treden,x>m zijne voetftappeii, welke op de matjes ftaan ingedrukt, wederom uit
te wisfehen; zij befchouwt hare meesteresfe met oogen van
innig medelijden cn ontferming.
„ Ik bid i i ! kunnen deze menfehen gelukkig zijn?
,, In het Logement ontmoet de echtgenoot twee oude vrien
den en landslieden. Zij wenfchen hem geluk met zijn voordeelig huwelijk; hij z u c h t ; zij willen hem komen b e z o e k e n ;
hij zucht nog eens, terwijl hij zijne oogen naar hunne laarzen
w e n d t ; eindelijk door mannenmoed bezield, en liever wil
lende fterven dan onder de heerfchappij ftaan van eene onnoozele vrouw van nog geen twintig jaren, die vol is van
vooroordeelen, ftapt hij met zijn gezelfchap naar zijne
woning: zijne gade doet open ; zij beeft op hét gezigt
van z o o veel (lijk en modder! hij gebiedt, dat de zijkamer
zal worden geopend; nadat hij verzocht heeft, dat zijne
vrienden bij beurten hunne laarzen zouden afvegen, geleidt
hij hen naar binnen. Zij bewonderen om ftrijd den zonder
lingen opfehik, doch vallen telkens, door de gladheid der
matten, met eenen hevigen fmak op den grond; en dit uit
glijden en neerftorten neemt meer en meer toe , nadat zij eeni
ge flesfehen van den besten wijn hadden gedronken.
„ Des anderen daags vertrekt zijne diep bedroefde g a d e ,
die nimmer gezien heeft , dat haar rijke vader o f broeders
eene flesch wijn in hun eigen huis hebben gedronken , met
de eerfte fchuit naar hare ouders, om zich ten uiterfte over
haren man te beklagen. Zij neemt hare dienstmaagd mede
tot hare getuige.
„ Ik bid u ! kunnen deze lieden gelukkig z i j n ? "

WILLEM VAN FOCQUENBROCH, of de Amflerdamfche
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Te Leyden,

Rederijkers.

bij L . Herdingh. 1810. In

Bladz.

en zeer aardig Stukje, hetwelk wij met genoegen gelezen
hebben, e n , ten Tooneele gevoerd, zonder twijfel al
gemeen zal behagen en vermaken. D e Schrijver z e g t , dat
het zijn eerfleling i s , en dat hij te voren nooit iets in dit vak
heeft bearbeid. Inderdaad, deze eerfteling belooft veel. D e
Schrijver toont aanleg en gefchiktheid te hebben voor het
v a k , door hem gekozen. Hij verdient alle aanmoediging, en
wij vleijen ons, dat zijn luimig vernuft ons Tooueel fpoedig
met eene nieuwe bijdrage zal verrijken.
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LETTER-OEFENINGEN.
Leerrede over de Teekenen der Tijden, door F R E E R K HOEK
S T R A , Leeraar bij de Doopsgezinde Gemeente te Harlingen. Te Westzaandam , bij H. vau Aken. 1810. In
gr. 8vo. 26 Bl.

D

e wijsheid en goedheid van het Goddelijk beftuur over
de wereld, naar de behoeften van den tijd, tot ver
troosting van zoo vele bedrukten en ongelukkigen, in het
regte licht te plaatfen, is het doel dezer Leerrede. Het
merkwaardig gezegde van Jezus bij Matth. XVI: 2 , 3 :
Als het avond geworden is, zegt gij: fchoon weder; want
de hemel is rood. En des morgens: heden onweder; want
de hemel is droevig rood. Gij geveinsden! het aanfchijn des
hemels weet gij wel te onderfcheiden-, en kunt gij de teeke
nen der tijden niet onderfcheiden? is daarbij ten grondflage
gelegd. Eenige Pharizeërs en Sadducsers, anders niet ge
woon eene lijn te trekken, hadden zich tot den Zaligma
ker vervoegd, met het verlangen, dat Jezus, ten hunnen
gevalle , een bijzonder teeken van goddelijkheid uit den
hemel zou laten te voorfchijh komen. Zij lieten zich voorftaan, als of er nog geene bewijzen hoe ook genaamd van
het goddelijk gezag zijner leere voorhanden waren, hoe
wel het geheele land gewaagde van de verbazende door
Hem verrigte wonderen, die de openbare en voldoende
geloofsbrieven van zijne hemelfehe afkomst medebragten.
Deze geveinsdheid perfte hem een zeer nadrukkelijk ant
woord uit den mond, waarvan de bovengenoemde verzen
het eerfte gedeelte behelzen. De Heiland geeft hun daar
in , met fterk verwijt van hunne Hechtheid, te verf taan,
dat zij, anders fchrander genoeg, om te oordeelen over
zaken, die het gemeene leven betreffen, moedwillig de
oogen floten voor dingen van veel grooter aangelegen
heid , de zigtbare teekenen van het thans opgerigte Gods
rijk , waaromtrent zij, in geenen deele, met dezelfde onderfcheiding en opmerkzaamheid te werk gingen.
LETT.
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In diervoege de meening van den tekst , flechts bij
wijze van omfchrijving , kortelijk opengelegd hebbende,
houdt zich de Eerw. HOEKSTRA bezig, om zijne toehoor
ders de teekenen der tijden, of de merkwaardigfte tijd
vakken , hoe onrustig ook, en de groote gebeurtenisfen
der wereld te leeren onderfcheiden, als bijzondere blijken van
het Goddelijk beftuur, tot heil of hervorming van het mensch
dom werkzaam. Hoewel men zeggen kan, dat de goede
Voorzienigheid beftendig waakt voor het heil der ftervelingen, zoo wel in geruste dagen, wanneer de zaken (til
en geregeld haren gang gaan , als bij ontzettende voorval
len en groote omwentelingen , mogen echter de laatstgemelde vooral merkwaardig gefchat worden, als teekenen
der tijden , waarin de wijze Beftuurder van het Heelal
zijne weldadige oogmerken, tot heil of ter herftelling van
den ftaat der menfchelijke maatfchappij, op eene bijzon
dere wijze voortzet, indien wij namelijk daarbij in het
oog houden , dat zijn beftuur niet bepaald is tot één enkel
volk, of het dan levend geflacht, maar zich uitftrekt over
alle volken, over alle toekomende gedachten, terwijl de
uitwerkfels van 't geen heden gebeurt in verband (taan
met de volgende eeuwen, en zich niet laten berekenen
naar het tegenwoordige.
Het gewigt der zaak zelve fchijnt tot dit befluit te lei
den , dat de opperfte wijsheid, die zelfs in het kleine, in
gewone omftandigheden, hare oogmerken heeft en bevor
dert , het groote en uitftekende ook niet zonder een be
paald doel laat gebeuren, maar integendeel dan te krachtiger
middelen gebruikt , om hare weldadige oogmerken uit te
voeren, en de verhevene einden, die zij zich heeft voor
gefteld, te naderen. Dit met een enkel woord te ken
nen gegeven hebbende , doorloopt de Redenaar eenigen
der voornaamfte door hem bedoelde tijdperken der we
reld , om het geftelde nader op te helderen en te (laven.
Hij maakt gewag van de verdelging der eerfte wereld door
den zoogenaamden Zondvloed, een enkel geflacht uitge
zonderd ; voorzeker eene allerverfchrikkelijkfte omkeenng,
op zich zelve befchouwd, die echter, door het toenemend
en onherftelbaar geworden bederf der toenmalige wereld ,
was noodzakelijk geworden, e n , in de hand van den wij
zen Alregeerder, voor het behoud van vele volgende ge
nachten werd dienstbaar gemaakt; —van de verlosfing der
Nakomelingfchap van Abraham uit de handen harer onder
drukkers , in het eerst verzeld van verbazende verwoes-
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tingen en gevolgd van vreesfelijke omkeeringen, maar des
niettemin door den Oppergebieder van alles wijsfelijk beftierd, om daardoor een groot goed, waarbij het geheele
menschdom het grootfte belang had , toe te bereiden; —
van het nog gewigtiger tijdperk der invoering van het Chris
tendom , dat zich, in 't eerst, meer door verwarring en
ellenden , dan door verlichting en vorderingen in beterlchap, fcheen te onderfcheiden, en waardoor echter, in
weerwil van die hevige fchokken, welke onaffcheidelijk
waren van het verbreken van de magt der duisternis, het
grootfte en uitgeftrektfte geluk voor het menschdom is
daargefteid; — van de eeuw der Hervorming, in welke ook de
ontzettendfte beroeringen en geweldenarijen de harten der
vreedzame aardbewoners verfchrikten, en de grootfte ver
warring en onrust algemeen was, en evenwel, door Gods
waakzame zorge , de herftelling van de waarde der men
fchelijke natuur, met de gelukkigfte gevolgen, onderno
men, en het helder licht der eenvoudige waarheid als uit zijne
fchuilhoeken te voorfchijn geroepen en wijd en zijd veripreid werd; en eindelijk van den tegenwoordigen tijd,
waarin zoo veel gebeurt, dat elk verbaast, en velen het
zoo bang maakt om het hart. De Eerw. HOEKSTRA
meent, dat wij even weinig van Gods liefde voor het heil
der menfchen, als van zijne hooge wijsheid, mogen vooronderftellen, dat , op alle die zware opofferingen, niet
iets goeds en groots voor het menschdom zal volgen; ter
wijl de gefchiedenis van vorige , niet minder onrustige tij
den ons heeft geleerd, hoe de Voorzienigheid daarin de
zaden van verbetering uitftrooide en toebereidde, waar
van, zoo niet de levende, althans de volgende geflachtert
kostbare vruchten konden inoogflen. Wij mogen dan de
zoo gewigtige voorvallen van onzen tijd aanmerken als
teekenen van een groot , en , in zijne gevolgen, heilrijk
werk, dat door de hand der Almagt beftuurd wordt.
Op grond van deze befchouwingen, tracht de Leeraar,
in de Toepasfing, zijne Hoorders moed in het lijf te fpreken.
Wij houden den ganfchen inhoud van.deze, in een' deftigen en onopgefmukten ftijl opgeftelde, Leerrede, voor
een woord op zijn' tijd, d a t , wel behartigd zijnde, veel
goeds zal kunnen ftichten. Alleen hadden wij verlangd,
dat er eenige meerdere melding ware gemaakt van Hem ,
wien alle magt gegeven is in den hemel en op de aarde, ea
van de hope, die het Christenhart mag voeden, dat ook.
de groote gebeurtenisfen , die wij beleven, onder zijne
Z z 2
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opperregering , eenmaal zullen bevonden worden dienstbaar geweest te zijn aan de verbreiding der goddelijke verlichting , die door zijne, helaas! meer en meer miskende ,
Leer op den aardbodem gebragt is.
Eenige uitdrukkingen zouden wij , bij eene herhaalde
uitgave , gaarne veranderd zien. Bij v. öp bladz. 7.
befchermen in den zin van beftrijden, en bitfe gevoeligheid
van den anderzins zachtmoedigen Jezus.

Zullen wij elkander in den Hemel wederzien ? zoo duidelijk kennen ah hier op deze Aarde? Deze vragen duidelijk opgelost
voor Allen onbepaald van welke Godsdienst of Reliegie.
Door A . VAN OOSTEN , JR. Te Amfterdam, bij C. Groenewoud. 1810. In gr. 8vo. 15 Bl.

H

et onnoodig houdende wijdvoerig hierover te handelen, geeft de Schrijver van dit kleine blaadje den
grond van zijne bedoeling in een kort onthoudend beftek op ,
vertrouwende zijne medemenfchen met de verlichting daarvan , welke hij 'door den invloed van Gods geest geeft, (dit
is de nederige uitdrukking) geenen ondienst te doen. Wij
hebben dezen arbeid van het denkvermogen van dezen ons
onbekenden (man of jongeling?) gelezen en herlezen, e n ,
ftonden wij verbaasd bij het zien van de weinige bladzijden , waarin de nog al bedenkelijke vragen van den titel
duidelijk voor allen zouden worden opgelost, onze-verwondering nam merkelijk toe bij het zien van de vele ons
Tiieuwe bijzonderheden, waarvan de Schrijver, óf in 't
voorbijgaan óf meer uitvoerig , hier almede melding doet.
Intusfehen als men, zoo als deze Schrijver, betoogt, kan
men kort zijn: bij wijze van inleiding, of zoo iets, herinnerd hebbende , welke banden ons aan elkander verbinden , loopt het betoog in i i bladzijde omtrent op deze
wijze volledig af: God heeft hiervan gene vaste getuigenis gegeven, echter het komt mij voor dat het — geen
twijfel overlaat of het zal eenmaal plaats hebben, want God
heeft een zalig "volmaakt leven beloofd.
Aan de Volmaaktheid kan zulk een onbegrensd genoegen niet ontbreken. Maar laten wij liever den betooger zelven hooren:
, Zou den Schepper ons onkundig laten , om in de eeu, wigheid aan onze naastbeftaande of vrienden te den, ken? (Immers God heeft de macht tot zulke werken.)
„ Zous
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„
„
„
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„
„
„
„
„

Zoude God dit doen om onze Volmaaktheid niet te
ftooren ? welke reden zoude er voor zijn ? {Offehoon. het
ons niet vrij ftaat daarnaar te vragen.) Neen! de liefderijkfte Vader, die het gevoel der liefde en vriendfchap
den mensch op Aarde gefchonken heeft, zal dat in den
Hemel, in de Volmaaktheid niet laten ontbreken —
op dit vertrouwen vestig ik mijne vragen: ja! wij zullen eikander in den Hemel, zoo duidelijk kennen als hier
op deze Aarde,"
Zoo is de hoofdzaak dan daargefteld, waarop de Schrij
ver overgaat om bij het affterven van vrienden te troos
ten ; voorts onderzoekt hij, of wij zeker in den Hemel
zullen komen ? of wij daar ook lasteraars , gierigaards,
enz. dezulken, die Goddeloos geweest zijn, die ons beIeedigd hebben, herkennen zullen ? of wij die verachtelijk
aanzien, boos of nog gramftorig zijn zullen, wegens de
beleedigingen, fomtijds door hen aan ons gedaan? enz.
Ook hebben wij in dit boekje nog vrij wat, dat ons nieuw
w a s , gevonden : de Schrijver roert b. v. de geheiligfte
handen aan, die zalige BANDEN der Goddelijke natuur, die den
Schepper der wereld zoo mildelijk in onze harten U I T S T O R T .
Hij leert, dat met de Ouders het grootfte GEMIS van een kind
in het graf daalt; fpreekt van Goddelozen, die de Godsdienst
B E T R A C H T E N en echter BOOS zijn; en eindelijk (want wij kun
nen alles niet aanftippen) verzekert hij: de Poorten van het
eeuwig Paradijs ftaan voor ons open, tot aan het uur des
doods; een enkele oprechte zucht van berouw onzer flechte
daden kan den mensch nog eeuwig gelukkig maken.
Wat taalkunde en fpelling betreft, zal het door ons
afgefchrcvene, zoo wel als de titel, den Lezer genoeg van
's mans bedrevenheid inlichten. Inderdaad, met zoo weinig
bevoegdheids behoorde men de vingers van het papier te
houden en zijnen ongepasten fchrijflust te bedwingen!
Wij vragen onze Lezers om verfchooning, dat wij
ben zoo lang met dit prulletje bezig hielden.
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Verhandeling over de (den) Oorfprong en (dé) Aanhveeking van Prolifererende of uit elkander(en) groeijende
Bloemen , hoedanig men uit enkele dubbele én uit
dubbele [prolifererende of uit elkander(en) groeijende
Bloemen] trekken kan, door DoBor j . H I L L . Uit het
Engelsen, laatst uit het Hoogduitsch vertaald. Met 7 na
tuurlijk gekleurde Afbeeldingen. Te Amfterdam , bij
J. C. Sepp en Zoon. 1 8 1 0 .
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eze omflagtige Titel behoort tot het Aanhangfel op
een Werkje van Dr. HILL , reeds eenige jaren geleden
over de verdubbeling der Bloemen gefchreven. Het betreft
een zonderling verfchijnfel, dat wij nu en dan in fommige
Bloemen waarnemen, wanneer namelijk uit de eerfte eene
tweede met eenen nieuwen fteel, en uit deze wederom eene
derde te voorfchijn komt. Min zeldzaam is zulks in de
Ranonkels, zeldzamer in de Anemoon, het Nagelkruid, de
Roos en den Angelier. Latere waarnemingen hebben zulks
omtrent de Kamille bevestigd.
De Schrijver meent de reden dezer toevalligheid te
vinden in een meer dan genoegzaam voedfel, waarbij de
vleeschachtige zelfftandigheid de meeldraden uitdrijft, al
zoo het bloemblad vormt, en de bast tot eenen nieuwen
fteel uitgroeit. Hoe zeer de Recenfent deze oorzaak wel
wil aannemen, twijfelt hij echter zeer, of des Schrijvers
onderrigting tot verdubbeling der Bloemen, door kunstmesting, zoo als hij die opgeeft, wel zal dienen, om
juist daardoor eene enkele, en veel meer eene dubbele
üiteengroeijing te verwachten. Volgens des Recenfents
opmerking, moet de gefteldheid der lucht, de nabijheid
van planten, die vaste lucht uitwafemen, de zeldzame Len
te-regens, die zich flechts in kleine drupjes ontlasten,
en bijzonderlijk de Dauw, daartoe voornamelijk mede
werken.
Het Werkje is door voldoende Afbeeldingen opgehel
derd.

L. A L B E R T ! , DE KAFFERS.
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De Kaffers, aan de Zuidkust van Afrika, natuur- en gefchièdkundig befchreven , door LODEWIJK A L B E R T I , Major
bij den generalen Staf der Armee enz. Te Amfierdam, bij
E . Maaskamp, x8ID. In gr. 8'ro. Behalve het Voorherigt,
260 hl.
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eeds veelis er, door onderfcheidene Reizigers, wegens dien uitgebraden Volks-ftam gefchreven, die
met den algemeenen naam van Kaffers genoemd, offehoon
inderdaad dikwerf met andere Stammen verward wordt.
De Heeren BARROW , V A I L L A N T , en anderen meer, hebben velerlei berigten medegedeeld, zoodanig verfehillende
van aard, dat men dadelijk het befluit moet opmaken, dat
zij zeiven geenszins in perfoon die volken en landen bezocht , maar hunne verhalen hebben overgenomen van anderen , die voorgaven daarmede bekend te zijn, offehoon
de getrouwheid dier berigten van achtere blijkt inderdaad
betwijfeld te moeten worden. Bij den eenen, immers, komen zij voor als een oorfpronkelijke en afzonderlijke, bij
den anderen als een gemengde; bij dezen een zachtzinnk
ge,-bij genen een wilde; nu eens een zeer befchaafde,
dan weder een zeer onbei'chaafde flam : een verfchil, hetgeen juist te wachten is van reizigers, die zeiven geene
ooggetuigen waren, maar alleen zich op de onzekere berigten van fomtijds zeer onbevoegde perfonen verlieten.
Met een wezenlijkst genoegen verheugen wij ons in het
Werk , dat' alhier wordt aangekondigd , als van eenen
Man, die, in eene krijgskundige betrekking , met den
Hoog Ed. Geftr. Heer Gouverneur, j . w . JANSSENS ,
als Gouverneur, en den Hoog Ed. Geftr. Heer Mr. j . A .
D E MIST , als Commisfaris Generaal van het Hollandfche
Gouvernement, in den jare 180a , naar de Kaap de goede
Hoop vertrok , en aan die Volkplanting drie jaren lang
vertoefde: terwijl eene zending, op last van den Gouverneur naar de Binnenlanden , en de post aldaar, als Landdrost van het Diflrikt Uiienhage , den Schrijver bij uitnemendheid in ftaat fielden, om het een en ander met eigen
oogen te aanfehouwen.
J a , het was juist de zorg der
Kafferfche en Hottentotfche belangen , aan den Heer A L B K R T I opgedragen , welke de overvloedige gelegenheid
fchonk, om de waarheid in dit opzigt te kennen.
Als zoodanig verfchijnt, dan, dit Werk, met opzettelijk oogmerk gefchreven, om een zuiver licht te verfpreiZ z 4
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den over dit belangrijk gedeelte van de Gefchiedenis der
Volken; en wij mogen uit de eenvoudigheid des verhaals
en uit de duizenderlei bijzonderheden , welke alhier wegens de gefteldheid, de zeden, gewoonten en het karakter van dezen Volks-ftam voorkomen > met allen grond tot
de volkomene waarheid befluiten.
De Schrijver behandelt, in vijfentwintig Hoofdftukken,
den Oorfprong der Kaffers, — de Ligging, Grootteen
Gefteldheid der Landftreek, door hen bewoond, — de
ligchamelijke Vorming en het uiterlijke Voorkomen, —
de Spijzen, — de ligchamelijke Sterkte, — den gewonen
Slaap, — de Kleeding en Sieraden, — de ligchamelijke en
zedelijke Kinder-Opvoeding, — de Ziekten, Geneesmiddelen "en den Leeftijd, — de Taal-, Teeken-, Schrijf- en Telkunst , Tijdrekening en Zielsvermogens, — de Begrippen
wegens God en Godsdienst, — het huisfelijke Leven en de
Bezigheden , — Betrekkingen van Maagfchap en Aanzien , — Zedigheid des Vrouwelijken Geilachts, — Liefde en Huwelijk, — het maatfchappelijk Leven, — den
Regeringsvorm, — de Regtspleging , — den Krijg en
Vrede, — de Begrafenis- en Rouwplegtigheden, -- dè Betrekkingen tusfehen de Kaffers en de Volkplanting, «
Gedachten over de behandeling en befchaving der Kaffers , — en eindelijk de Karaktertrekken en Bijzonderheden
wegens GÜIKA , derzelver toenmalig Opperhoofd.
Reeds uit deze eenvoudige opgave blijkt , hoe volledig
en voldoende zulk eene Gefchiedenis moet genoemd worden, wanneer zij in handen van een bekwaam Man valt;
e n , na eene oplettende vergelijking, maken wij het ons
ten pligt , openlijk te verklaren , dat zij welligt nooit
eenen beteren gefchiedfehrijver had kunnen ontmoeten,
daar zij ons denzelven kenmerkt, als een onbevooroordeeld,
oplettend en kundig waarnemer, als eenen Man, die zich
in zijnen post allezins verdienftelijk gekweten heeft, en
als eenen Schrijver, die nimmer opgefmukt te boek fielt,
maar altijd eenvoudig , zonder eenigen lof te bedelen ,
veeleer daar, waar hij welligt had kunnen beflisfen, liever
eigene kunde in twijfel trekt, dan de waarheid op eenigerhande wijze verminkt; als eenen Man, in één woord,
van een uitmuntend karakter, door zijne hoedanigheden
van verfland en hart bij uitzondering tot volvoering dezer
taak gefchikt.
Het Werk zelf, zoo als uit het Voorberigt blijkt, is
«oripronkelijk in het Iioogduitsch gefchreven, door Z. M.
den
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den Koning tot den Hollandfchen druk beftemd, en door
den Hoogleeraar j . KONIJNENBURG vertaald. Het is voor
zien van een Gezigt van de Afrikaanfche Kust.bij de Algoa - Baai, en nog twee andere Platen, tot de geftalte ert
gewoonten der Kaffers betrekkelijk.
Deze Platen zijn»
door den Heer w. B . E PARAVICINI DI C A P P E L L I naar het
leven geteekend, e n , in manier van gekleurde teekening ,
door de Heeren PORTMAN en SMIES meesterlijk uitge
voerd. Ook de ftijl en de druk dezes Werks beveelt zich
allerwegen door derzelver voortreffelijkheid. Nog vier
Afrikaanfche Gezigten, even kunstkeurig behandeld,wor
den door den Uitgever afzonderlijk geleverd.
Het fmart ons, dat ons beftek geene uitvoeriger beoor
deeling en mededeeiing toelaat. Welligt nemen wij, met
toeftemming des Uitgevers, daarvan een enkel ftaal voor
ons Mengelwerk over. Wij verheugen ons bij voor
raad, onze Lezers met dit Stuk te nebben bekend ge
maakt, betuigen onzen dank aan den Schrijver, en ver
langen zulks in handen van vele Lezers,\die zich, gewisfelijk, nog boven hunne verwachting, zullen voldaan
vinden.

Redekundige Schoonheden der Ouden, of keur van Spreu
ken , Gezegden en Verhalen , getrokken uit Latijnfche
Schrijvers. Door N . G. VAN KAMPEN, lilde Deel. Te
Haarlem, bij F. Bohn. In gr. 8vo. 296 Bl.

V

an een Werk, 't geen volgens eerj bij den aanvange
opgegeven plan wordt voortgezet en zichzelve gelijk
blijft, valt, bij opeenvolgende Deelen, niets bijzonders
te zeggen, noch geeft hetzelve gelegenheid tot bepaalde
aanmerkingen, om het verder aan te prijzen, of gebreken,
indien zij zich mogten voordoen, aan te ftippen. Men
leest het vervolg met een zelfde genoegen als het voor
gaande , en dankt den Schrijver, die ons dit onthaal voor
den geest fchenkt, ook dan, wanneer de opgezette fpijze,
fchoon van eene ouderwetfche foort , flechts fmakelijk
wordt opgedist en in voegzame orde aangeboden.
Deze opmerking vloeide ons ter penne uit, toen wij,
dit Derde Deel van de Zedekundige Schoonheden der Ouden
gelezen hebbende, ons fchikten om er eene Beoordeeling of
Z z 5
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Aankondiging van op 't papier te brengen (*). — Van
zelve vloeit hieruit voort, dat ons des niets te doen ftaat,
dan op de voorgaande terug te wijzen , en aan te duiden , wat meer bepaald de ftoffe des voor ons liggendeu
Peels uitmaakt.
V A N KAMPEN , die geene andere, dan de voorheen gebezigde , Schrijvers tot dit Deel gebruikte, treedt onverwijld tot het voordragen van de gezegden en aanmerkingen
der Ouden, over de Pligten in bijzondere Betrekkingen.
Kinderliefde, Pligten der Opvoeding, en Ouderliefde, met eene
bijgevoegde afmaling van de Afgrijsfelijkheid'des Oudermoords.
Huwelijksliefde, Broederliefde. Bij deze laatfte alleen bepaald
van liefde tot Natuurlijke Broeders fprekende, bevreemdde het ons eenigzins, dat de Schrijver, die te meermalen
in zijne Aanteekeningen het een en ander bijbrengt, om de
uitmuntendheid van het Christendom aan te wijzen, hier
geene maakte, wegens de Christelijke Broederliefde, welke,
in die Godsdienstleere , een zoo bijzonderen Pligt uitmaakt. Dan, dit in 't voorbijgaan. — Desgelijks hadden
wij, daar de Schrijver van de Vaderlandsliefde fpreekt,
uit hoofde van zijne fchrijfwijze bij andere Pligten, iets
verwacht, wegens de bedenking, te meermalen tegen het
Christendom aangevoerd , dat hetzelve dien Pligt geheel
onaangeroerd laat. De wenk, des bl. 78 voorkomende,
is te weinig fprekende. — Afzigtige voorbeelden van
fechte Ouders, Kinderen, Broeders, Echtgenooten en Burgers fluiten deze Afdeeling.
De Regtvaardigheid in hare voornaamfte takken doorgeloopen hebbende , gaat de Verzamelaar over tot de derde
Hoofddeugd, Moed. Hier vinden wij Dapperheid en den
•waren Held afgebeeld, de Grootheid van Ziel, de Grootmoedigheid, de Onverfchrckkenheid tegen den Dood, de Lijdzaamheid eu Standvastigheid befchreven en voorbeeldelijk
opgehelderd; met gepaste aanmerkingen op het overdrevene bij eenigen der Ouden.
De vierde Hoofdafdeeling der Zedelijke Pligten vangt
VAN KAMPEN aan met van de Matiging der Driften lesfen
en voorbeelden uit de Ouden bij te brengen. Hier treedt
eerst Zelfbeheerfching o p , door de Zielsrust zeer eigenaardig gevolgd, en nagetreden door eerlijke Armoede en
Verachting des Rijkdoms.
Matigheid,
Kuischheid en
Ingetogenheid fluiten den trein en dit Deel.
Niet
(*) Zie wegens de twee voorgaande Deelen onze Lett er oef. voor Ï S08. b l . 151 en 1800. b l . 507.
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Niet zelden maakt de Schrijver, in zijne, veelal korte,
Aanteekeningen aan den voet der bladzijden, aanmer
kingen , op onze tegenwoordige Zeden, bij die der Ouden
vergeleken, pasfende: van dien aard treffen wij er eene
aan bij het Artikel Kuischheid, welke wij, ten flot dezer
Aankondiginge, affchrijven. — „ Vreemd zal het mis
fehien den Lezer voorkomen, hier enkel voorbeelden van
Vrouwelijke Kuischheid te vinden, 't Is waar, van Man
nelijke komt, bij VALERIUS en elders, ook hier het een en
ander voor, doch (althans wat voorbeelden betreft) alleenten opzigte der onthouding van een Kwaad, 't welk bij:
ons niet meer genoemd durft worden. Hierin ftelde ment
voor eenen Man verdiende; doch dat hij ook, even als
de Vrouw, buiten het Huwelijk, pligten van Kuischheid
te vervullen had, hieraan geloofde men naauwelijks; waar
om ook de voorbeelden bijna geene zijn."
Wij verlangen naar het vierde Deel, en dus naar de
voltooijing des hier kortelijk, wat den inhoud betreft, gefchetften Werks.

Gedichten
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Ilde Heel.

Te

Amfter

dam , bij Iainerzeel en Comp. 1810. In gr. Svo.
eer aangenaam vinden wij ons verrast met defpoedige uit
Z
gave van het Vervolg op des Heeren HELMERS Gedichten,
met welks Eerfte Deel wij onze Lezers, kort na deszelfs verfchij
ning, bekend maakten. Thans eischt onze pligt eene ont
vouwing van dit Vervolg. Over het geheel genomen, moeten
wij ons, ten aanzien van dit tegenwoordige, vereenigen mee
de loffpraak, w e l k e , onzes oordeels, billijk omtrent het eer
fte gold. De Dichter ftort over alle de onderwerpen, die
zich zijner voorftellinge opdrongen, die volheid van gewaar
wordingen u i t , welke tot dezelven eigendommelijk behoor
d e n , in betrekkinge tot zijn hooggefpannen gevoel en ver
nuft. De onderwerpen zelve zijn, meestal, ernftig en be
langrijk. Hij befchrijft, o f liever, hij bezingt ze regt dich
terlijk. De voorftelling verheft zich altijd verre boven den
toon, die aan den profai'fchen gefchiedfehrijver voegt. D e
taal is die eener hoogere ffeer, dan men doorgaans in het
maatfchappelijke leven ontmoet. Zij is voorzien van afwisfelcnde beelden en verfieringen, welke het vindingrijke ver
nuft juist van pas weet te plaatfen en te tooijen. De waar
heid blijft, naar des Dichters wijze van denken, bewaard,
e n , waar hij haar zelfs, naar eens anders oordeel, fchijnt te
ver-
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verlaten, is deze afwijking meer aan de kunst z e l v e , aan de
krachtige werking der verbeelding, dan a a n opzettelijke verminking , te wijten. In één woord, wij vinden overal defi
D i c h t e r , en — deze loffpraak i s genoeg. O f de ftukken deZ e s tweeden Deels boven die des eerften uitmunten? laat
zich niet gemakkelijk beflisfen, daar zoodanige vergelijking
van gedeelte met gedeelte eene ondoelmatige en onvruchtbare taak is. G e n o e g , dat het vonnis van middelmatigheid ,
Hechts zeer zelden, bij dit, even als bij het vorige D e e l , i n
aanmerking komt. D a n , genoeg i n het algemeene g e z e g d ;
•wij treden thans tot de befchouwing der afzonderlijke dichtstukken.
De e e r f t e twee ftukken bezingen den Lof van Holland e n
"van Amfierdam , befchouwd van derzelver oorfprong uit
Jdeine beginfelen,en voortftreving tot grooteren roem en vermogen , tot daar zij aan Europa de ftaatswet, den handel, en
de kroon der wetenfehappen reiken. Dezeftoffe, in zich zelve
vatbaar voor duizende grootfche wendingen, heeft den Dicht e r b e w o g e n , om haar als dithyrambe te behandelen, en hij
j s daarin, over het geheel genomen, zeer gelukkig gedaagd,
l i e t is deze form flicentior ille, zegt C I C E K O , de Orat. L i b .
III. 48. dithyrambus et divitior, cujtis membra et pedes inomni
oratione locupleti funt diffufa f) die vrijere en d o o r zijne veelvuldige leden en voeten rijkere gedachteuvloed, welke ook
alhier, door de afwisfelende versmaat, de voorftelling minder beteugelt, en denkbeeld op denkbeeld doet zwellen. D e
Recenfent twijfelt hier alleen, of de vergelijking van Hollands Maagd met Cytherea o f Venus, in den eerften Z a n g ,
wel fteek ïioude, en of niet het afgeiletene beeld van Nederlandfche en Amftels Maagd, ook in den tweeden Z a n g , te
armoedig z i j , en dan n o g , of het flot der beide Zangen,
welk tot de tegenwoordige vernedering afdaalt, wel voege
aan den hoogeren toon, die tot het Bacchus-Licd behoort,
daar dezelve, tot den einde toe , geftadiglijk zwellen moet?
Die afdaling z e l v e , 't is waar, herftelt zich door den gevenschten zegezang der toekomst: d o c h , hoe zeer die t o o n ,
i n den tweeden Zang, verhevener geftemd i s , ontlast zich
d e z e l v e , in het eerfte ftuk, in weemoedige vragen, die door
een beeld worden vervangen. Deze dichtftukken, echter,
zijn hier e n daar uitnemend fchoon, en hoe gaarne zoude de
Jlecenfent, die zich niet minder Hollander gevoelt, alhier
geheele couplets affchrijven, ware niet de plaats te zeer beperkt, en gevoelde hij zich niet gedrongen, o m , telken reiz e , bij meerdere fchoonheden ftil te ftaan.
De Lof en het Nut der fraaije Kunften en Wetenfehappen,
bijzonderlijk in den Ouderdom, is het dichtftuk, door den
Heer H E L M E R S uitgefproken in de Hollandfche Maatfchappij
der fraaije Kunften e n Wetenfehappen, ter gelegenheid der
In-
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Inwijding van het Spreekgeftoelte, door wijlen den Oud-bur
gemeester STRAALMAN aan dezelve Maatfchappij vereerd. Ook
door dit geheele vers zweeft een edele geest, door de fak
kel der wetenfehappen ontdoken, van daar zij den mensch
tot opfporing der waarheid voeren, hem in zich zelven verheffen , door hem de maatfchappij beweldadigeh, en nem.
eindelijk, in den avondftond zijns levens, doen zegevieren
op ramp en graf. Voorzeker is dit onderwerp zoo rijk, als
voor de gelegenheid pasfende: maar het is de echte Dichter
alleen, die alle deze rijkheid van gedachten hier weet uiteen
te zetten, daar te verbinden, ginds te verfieren, elders te
klemmen, en eenen ieder, die den ingang van der Mufen tem
pel flechts even betrad , onwillekeurig met hem doet uit
roepen :
Komt ,fcheppers onder G o d , komt, bloem der

ftervelingen,

[Liever hadden wij alhier gelezen:
K o m t , Ondergoden, g i j , ó roem der
ftervelingen,]
Ontftijgt deze aard', die ftip; zweeft rond inhoogerkringen!
Waar is de flagboom voor uw kennis opgerigt?
Gij meet de z o n , weegt de aard', verbindt of fcheidt het licht.
Gij dringt den melkweg i n , waar duizend zonnen weenden,
En volgt kometen door 't oneindig ruim der heemlen;
Naar zonnen ftiert ge uw koers langs 't vlak vand' oceaan;
't Onzigtbre infeót ontleedt g e , en meet Saturnus baan!
N u door de wijsbegeerte aan 't luchtgewest onttogen,
Wijst gij de grenzen aan van 't menschlijk kenvermogen,
En rijst het hoogst, en wordt door'treinfte licht beftraald,
Daar, waar ge uw wetten zelf in ruimte en tijd bepaalt.
De Schilderkunst
was een ander onderwerp, voor de uitdeeling der teekenkunftige Eerprijzen in de Maatfchappij:
Felix Meritis beftemd, en te meer gewaagd, daar reeds z o o
menig roemrijk Dichter zijne kunst aan haar gewijd heeft:
dan, HELMERS fchept een nieuw leven; hij maalt de kunst,
waar zij zich vormt naar de natuur, haar navolgt, doch geens
zins flaafsch, maar met eene vrije z i e l , tot dat zij z i c h , als
bet ware, boven de natuur zelve verheft en hare vereenigde
kracht in idealen uitftort: nu loopt hij den rei der kunftenar e n , vooral van Holland, door; fchetst ieders vak en verdien
den , en zoude ook hier, in het fchoone beeld van den
kunstrijken Schilder, zijnen meesterlijken Zang even voor
treffelijk eindigen, ware het niet, dat het voormalige terug
komen op Hollands vernedering een flot had aangevoerd,
hetgeen al den indruk van het fchoone op eenmaal ver
nietigt.
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der menfchclijke

Natuur

en

de Beflemming
van den Mensch leveren, in het Lierdicht,
een paar Zangen , belangrijk om derzelver onderwerp van
eene hooge vlugt.
In den eerden heerscht overal de waar
neming van een ftreven naar beteren toeftand, terwijl zulks
telkens wederom even zoo terug gaat, als het fcheen te vor
deren. De laatfte twee koupletten , eindelijk , losfen het
raadfel o p , dat de mensch in hooger kreits zal befchaafd
worden en onfterfelijk wezen. De andere Zang beeldt den
mensch, van zijne eerfte wording af, door alle de tooneelen
van grootheid en vernedering op aarde, tot aan zijn einde
t o e , als geftadig voortgaande, zonder dat het teruggaan mo
gelijk is. Het is er zeer ver af, dat de Recenfent den Heer
HELMERS deze verandering van denkwijze ten kwade mag dui
d e n ; integendeel, bewijst zij des Dichters voortgaande be
oefening. Alleenlijk is het den Recenfent voorgekomen, dat
het beloop van den eerften Zang weinig aan het oogmerk
voldoet , en, had niet het flot de aandacht meer regtftreeks
bepaald bij het denkbeeld van voortftrevende ontwikkeling in de
eindeloozetoekomst, welligt zoude de lezer aan den titel niet
meer gedacht hebben. Ook is in beide, gelijk in alle de
v o l g e n d e , Lierzangen op nieuw dezelfde fout, welke reeds
z o o dikwerf is berispt; namelijk, dat zij veel te lang zijn,
om bij de Lier te kunnen gezongen worden, en dat de voet
maat, hier en daar, even min aan deze vereischte voldoet.
Een tusfchengevoegde Zang aan mijn Vaderland heeft we
derom veel van de Jeremiade, welke onzen Dichter eigen
i s , zoodra hij zich deszelfs vernedering vertegenwoordigt.
E e n gelijke toon heerscht ook gedeeltelijk in den vijfden
Zang: aan den Roem, en in den zesden Zang, met den naam
van Bemoediging beftempeld. Gelukkig lost zich in den laat
ften de wanhoop in eenen ftrijd op tot herwinning van oude
kracht; en het is deze toon, die den Recenfent ongelijk b e 
ter gevalt, daar hij het ftenen en geklag nooit anders kan
befchouwen dan als een bewijs van zwakheid, welke niet
g e v o e d , maar geheeld moet worden. Alleenlijk behaagt w e 
derom het flot, bij wijze van fchietgebed aan den God van
Nederland,
o f den God der Vaderen gerigt, den Recenfent
geheel n i e t , om deszelfs al te menfchelijke voorftelling van
het Opperwezen , welke meer heeft van den ouden zuurdeesfem der Joden, dan van verlichte Christenen.
Bij uitnemendheid fchoon zijn , daarentegen, de vierde
Z a n g : de Dichter; de z e v e n d e : de dood van Osfiaan; de achtf i e : de flag bij Nieuwpoort,
en de negende: Griekenland.
In
alle deze Zangen legt de Heer HELMERS dat verheven vermo
gen van voorftelling aan den dag, hetgeen hij zelf in den
Dichter zoo meesterlijk ontwikkelt. De wending van gedach
ten is overal belangrijk;de taal verheftzich allerwegen, ende
rijk-
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rijkdom van beelden, waarmede deze taal prijkt, is zoo ver
boven, den kring des gewonen menfchelijken levens verhe
v e n , dat men, in nadenken verdiept, eerder zoude vermoe
den , een wezen uit ieene hoogere ffeer, dan wel uit d e
moerasflge Noordfche vlakten, te hooren. In den Slag bij
Nieuwpoort alleen mishaagt ons het gedurig herhaalde: ziet
hier: ziet daar e n z . , hetgeen in eenen gewonen verzenmaker
niet anders dan gebrek aan vinding en zamenvoeging zoude
verraden, en door den Heer HELMERS , bij eene geringe op
lettendheid, zeer gemakkelijk had kunnen vermeden worden.
Zonderling (leekt, wederom, bij z o o v e l e fchoonheden af de
tiende Zang : aan Mr. m. c. VAN HALL , mij in eenen uitmuntenden
Lierzang

aanfporende

het Haagfche

Bosch te bezingen.

Wie

toch , die het dichtvermogen van den Hr. HELMERS k e n t ,
zoude bij dezen titel iets anders hebben verwacht, danzijdelingfche wenken van dat Haagfche B o s c h , waaruit alsdan zou
de blijken de billijke grond van weigering eener zoo waardige
uitnoodiging? Maar geen enkel woord. Alle beelden in de
zen Zang zijn van den R i j n , van Brittanje en van het ver
nederde Vaderland ontleend, die op den Hr. VAN HALL wor
den terug gekaatst, als eenen bekwameren Dichter, om zulks
te bezingen. De Recenfent kent den Lierzang des laatstge
noemden Zangers niet, en kan dus niet oordeelen over het
verband, waarin dit antwoord tot het aanzoek ftaat; d o c h ,
zoo als dit antwoord daar ftaat, komt het den Recenfent voor
als eene onkiefche weigering, welke niet ééne enkele letter
greep gewaagt van deftoffe, die daartoe aanleiding gaf. B i j
zulk eene jammerlijke verftrooijing van gedachten heeft d e
Pindus veel verloren, en hoeveel, daarentegen, had hij niet, bij
zulk eenen wenk der kunst, kunnen en behooren te winnen!
Dan, vergeten wij deze fluimering van Homerus, en ont
boezemen w i j , daarentegen, al het warme en dankbare g e v o e l ,
welk het eerfte dichtftuk onder de Mengeldichten, getiteld
Zwi'ferland,
in ons ontftak en tot den einde toe levendig
hield. Alwie ooit over de Natuur, in den waren zin des
woords, heeft nagedacht, vindt in onzen Dichter eenen uit
muntenden reisgezel, om haar in al dat goddelijk-verhevene
te bewonderen, welk eene reis over de Alpen, bij duizende
vervormingen, ten toon fpreidt; en wij durven eiken lezer ver
zekeren , dat hij, dit vers met dien ernst nagaande, die aan hec
onderwerp voegt, met den Dichter betuigen z a l :
Hier voelt ge u - z e l f ! hier fmaakt ge uw aanzijn, niet dat
leven,
Dat plantbeftaan, vergeefs dien fchoonen naam g e g e v e n :
Hier wordt uw wezen gansch verzwolgen in genot:
't Is al!' oneindigheid, licht, hemel, fchepping, G o d !
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Een viertal andere Mengelingen befluiten dit tweede D e e !
De Grijsaard en de Jongeling is een regt dichterlijk , wijsg e e r i g , kort gefprek en karakterbeeld, van den eerften, als
verlangende naar rust, en den anderen naar hooger doel der
onfterfelijkheid. — De Onbeftendigheid,
als Leerdicht be
f c h o u w d , i s , hoe kort o o k , een goed modél voor alle jonge
beoefenaren der dichtkunst, om uit den rijkdom van gedach
ten en beelden de behandeling van een in zich zelf weinig
uitlokkend en dagelijksch onderwerp te leeren afzien. —
Even keurig is het versje: aan eenen der voortrefelijkfte
Dich
ters

van

ons Vaderland,

bij het toezenden van het eerfte

Deel

mijner
Gedichten,
en het andere: aan j . j . ROÜSSEAU , voor
de vuist gedicht en onder deszelfs Borstbeeld te Montmorency
gefchreven. In beiden heerscht eene eenvoudigheid, welke
de eigenlijke kunst verbergt, en te meerdere aanmerking ver
dient , omdat de ftoffe zelve reeds is afgezongen en elke nieuw
heid van form bekoort.
Zoo gaven wij dan aan onze Lezers verflag van den twee
den Bundel van des Heeren HELMERS Gedichten. Wij deel
den rondborftig onze gedachten m e d e , zoodanig als wij oor
deelen, dat onze pligt, als Recenfenten, vordert, en wij
houden ons verzekerd, dat de Dichter zelf deze pligtsvoldoening niet zal afkeuren. Onze b e o o r d e e l i n g , ' t is waar,
was algemeen; wij ontleedden niet ieder ftuk op zich z e l f ,
en nog minder ftonden wij ftil bij enkele bewoordingen,
fpreekwijzen en beelden, waardoor wij welligt, hier of daar,
eene fout hadden kunnen gispen: dan wij ontveinzen geens
z i n s , dat deze wijze door ons opzettelijk alzoo gevolgd i s ,
omdat wij alhier eenen Dichter voor ons hadden van den
echten ftempel, van wien nimmer die naauwkeurige waarne
ming van kleinigheden te vorderen i s , welke door jonge en
middelmatige vernuften, dikwerf tot angstvalligheid t o e , wor
den in acht genomen, en waardoor zij niet zelden tot groote
gebreken vervallen; hoe zeer anders de pligt van den R e 
cenfent vordert, ook in dat opzigt, omtrent de eerften, niet
al te toegevende te zijn. Kleine fouten in de ftukken van
den Heer HELMERS op te z o e k e n , is inderdaad eene misken
ning van zijn hooge g e n i e , dat onze erkentelijke hulde vor
dert.
Wij betuigen hem onzen warmen dank voor deze
vruchten van zijnen dichterlijken geest, en verlangen alleen,
dat de volgende Deelen nimmer ontfierd worden door kleine
ftukjes van den d a g , die geene andere waarde ontvangen,
dan van het oogenblfk, of van de namen, waaraan zij wer
den toegedacht. Als een van Hollands Puikdichters, is de
Heer HELMERS van zijne zijde verpligt, om den roem, dien
hij over de Hollandfche Dichtkunst verfpreidt, ook in alle
gevallen te handhaven; en daar hij zoo juist geftemd i s , om
het verhevene te beelden , zoo verwachten en begeeren
wij
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W i j van zijne lier nimmer' het middelmatige. Hoe gaarne her
inneren wij ons de reis met hem door het fchoone Zwitferland, die ontzettende werkplaats der natuur, en hoe hartelijk
vereenigen wij ons alsdan,met h e m , in de loffpraak van den
beroemden BUFFON , waarmede hij dien Zang eindigt!
Buffon! u is 't alleen vergund •,
Op vleuglen der gedachte ontfcheurt gij u aan 't heden,
Stort u in d'afgrond van 't verleden,
Ziet duizend eeuwen als één' polsflag weggegleden :
Wat is deze aard'? de z o n ? — Een naaiiwlijkszigtbaarpunt
In'de onafmeetlijkheid, ontfloten voor uw fchreden:
Gij zaagt de zon in eenzaamheid,
Vorst,zonder dienaars! — 't licht door de uitgebreidheid gieten!
Een ftaartfter zaagt gij nederfchieten,
En werelden ontftaan, door 't ledig ruim verfpreid.
Die eeuwge ontwikkeling der deelen; j a , die orden,
Dat leven, fterven, dat herleven, dat vergaan
Is flechts verandring van beftaan:
Al wat eenmaal beftond kan niet vernietigd worden.
G i j , wier ontvlamd en rein g e m o e d ,
In magtloosheid niet vastgeklonken,
U [zich] baadt in d'eeuwig zuivren gloed
Dergodlijke Natuur,uw[den]boezem voelt|[doet] ontvonken ,
Wanneer gij waden durft in haar oneindig meer!
Verheft u ! voelt haar fchoon op nooit betreden paden!
Durft van der bergen top uw kruin in d'ether baden,
E n werpt mijn dorre zangen neer.

Cefchiedverkalen

, Verdichtfek

en Anekdoten

van A. VAN KOT

ZEBUE. Amfierdam , bij J. S. van Esveldt-Holtrop. 1810.
In gr. 2vo. 408 BL
'VW'anneer een Schrijver zich éénmaal eenen naam gemaakt
"
heeft, of de Lieveling des Publieks geworden i s , dan
zetten hem Eigenliefde en Belang te dikwijls aan, om den
verworven roem of gunst roekeloos te w a g e n , door de o n 
ophoudelijke uitgave van Stukken, die hunnen opgang, in ftede
van aan eigene onmiskenbare waardijc ,niet zelden alleen ver
schuldigd zijn aan de toegevendheid o f vooringenomenheid
des zelfden Publieks. Zonder deze algemeene aanmerking in
vollen nadruk toe te pasfen op den vernuftigen KOTZEBUE , als
Maker van het boven aangekondigde B o e k , mogen wij ech
ter niet ontveinzen , dat deszelfs doorbladering haar bij
ons deed opkomen. Niet , dat ons ginds en elders geene
trekken van vernuft o f luim ontmoetten, o f ook wel eens
LETT. 1810. wo. 1 6 .
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eene g o e d e , nuttige zedeles; maar, gelijk KOTZEBUE zelf g e 
tuigt, dat zijn Boek „ b e v a t , hetgene hij in vrije uren ge»
„ dacht, g e l e z e n , verdicht, verfmolten , verteld en naverteld
„ h e e f t , " zoo vonden -wij ook niets, dan hetgene een Man
van eenig vernuft van zelve invallen, — van eenigen fmaak,
natuurlijk lezen, — v a n eenige vlugheid, gemakkelijk ver
dichten, verfmelten, vertellen en navertellen zal. Intusfehen
leyert dit Boek gene ongevallige lectuur, in oogenblikken van
uitfpanning of yerpoozing van ernfh'ger bezigheid. Zie hier,
ter p r o e v e , eene Gebeurtenis uit de Engelfche Nieuwspapie
ren van 1749, op dezen luimigen trant alhier door KOTZEBUE
naverteld.
,, Vier Gaauwdieven kwamen te Londen,
namen eene poos
de buurt van een gedeelte der Stad o p , en befioten eindelijk
hun proefftuk te doen in het huis van eenen ouden D o f t o r ,
KOBERT LEDLETON genaamd. Die man was zeer rijk, wedu
wenaar, v i j f - e n - z e v e n t i g jaren o u d , en bragt de drie laatfte
zomermaanden op zijn Buiten door, dertig mijlen van Londen.
JEene "Huishóudfter, bijna even ov.d als hij, hield getrouw de
wacht o v e r ' d e ftiiie w o n i n g , gedurende zijne afwezigheid,
z o n d e r ' e e n i g ander gezelfchap dan hare kat, zonder eenige
andere tijdkorting dan een geestelijk lied.
,, Op zekeren morgen wordt er aan de deur geklopt; zij
Irijkt met een gewapend oog ten venfter uit, ei: ziet t w e e
Jleeren in den r o u w , vergezeld van een' Geregts- beambten
en een' Klerk. Zij opent de deur; de.vreemdelingen groeten
haar-weemoedig, verkondigen haar den dood van haren ou
den Heer, en halen een welgezegeld testament uit den zak.
D e oude Vrouw fohreit, de kat huilt m e d e , beiden zijn 011iroostelijk; de buren komen toefchieten. Wat is er te doen?
D e oude Doftor is overleden; zijn testament zal geopend
w o r d e n ; d t vindt men.zeer natuurlijk. De Geregts - beambte
roont zijnen ftaf , het testament wordt gelezen; de' droef
heid d-ei oude Vrouw fchijnt bedaarder op het hooren d^z
baar een aanzienlijk legaat is gemaakt. - D e buren wenfchen
baar geluk en gaan naar huis , zonder het verlies van den
overledenen vrek te beklagen.
„ Nu vragen de erfgenamen den Geregts - beambten, wat
zij moeten doen om de erfenis te ontvangen, volgens de
Wetten des lands? — Met grooten ernst wordt hun geant
woord , dat men in de eerfte plaats tot het verzegelen der
goederen van den overledenen moest overgaan. Men eischt
d e neutels van de oude V r o u w , welke die gewillig over
geeft. Alle kisten en kasfen worden geopend, en men be
gint een inventaris te maken.
,, Dat kan vrij lang d u r e n , " fluistert een der erfgenamen
der Huishóudfter t o e ; „ wij moeten die Heeren toch eem'ge
Ververfching aanbieden," Hij fteekt haar eene guinie in de»
hand ,
;
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hand, om te bezorgen hetgeen in de nabijheid te krijgen
zoude zijn. Zij dribbelt ter deure uit. Oogenblikkelijk worde
alles bij elkander gepakt, wat men aan baren gelde en kleinooden vindt. De oude Vrouw dist o p , fchenkt i n , worde
fpraakzaam ; • men drinkt met haar , prijst hare veeljarige;
trouw , verzegelt in haar bijzijn, en neemt eindelijk affcheid
van haar, met de vriendelijke vermaning v a n , even zoo als
voren, wel acht te geven op alles, wat in huis i s , tot dat
het testament in volle werking gebragt worde. De oude
Vrouw begeleidt de Heeren met vele dienaresfen tot aan de
huisdeur, en fluit die zorgvuldig achter hunnen rug.
„ Er verloopt ééne w e e k , en nog eene t w e e d e ; geen erfgenaam komt op. Op eenen fchemeravond, tegen het einde
van de d e r d e w e e k , komt de oude Heer deftig en wel te
vrede de ftraat oprijden. De buren aan de venders maken
een kruis, en z e g g e n : „ Die vrek heeft geene rust in het
graf." Hij klopt aan zijne d e u r ; de oude roept: „ W i e
d a a r ? " hij maakt zich bekend, en de oude Vrouw denkt dat
het de Duivel is. Haar geweten brengt haar plotfeling te binn e n , dat zij vóór veertig jaren, toen de Vrouw van den
Doétar nóg l e e f d e , derzelve wel eens in hare regten had te
kort gedaan ; nu dacht zij dat de Duivel kwam om haar daar
voor te halen, en wilde volftrekt de deur niet openen. HU
fcheldt, hij maakt g e w e l d ; doch zij verzekert hem dat hij
dood is. Een paar moedige buren ïtomen eindelijk ter hm>
p e , bevoelen en betasten h e m , en betuigen dat hij levend
is. Doch dezen zelfs zoude de oude Vrouw niet hebben g e loofd , indien niet de kat langs de deur heen en weder ware
geloopen om er uit te komen en haren meester te verwelkomen. Juffer sYBiLLE wist dat dieren eenen zekeren reuk hebben van fpoken, dat zij wegfchuilen en janken wanneer hec
fpookt. Daar nu de dikke bromfter niet dc minfte vrees betuigde , waagde-zij het eindelijk om met üdderende leden de
deur te openen. Vóór dat de Doctor nog aan den trap was
g e k o m e n , -wist hij reeds alles; hij fpoedt zich naar zijne kamer,
rukt de zegels af, maakt de kasten o p e n , vindt louter ledige
vakken , geraakt in woede , vergeet zijne vroegere teedere
betrekkingen tot zijne eerwaardige Huishoudfter, grijpt haar
bij de laatfte zes haren, mishandelt haar, en doet haar in
hechtenis zetten. Zij'beroept zich op de getuigenis van d e
buren, en eischt voldoening. De Doctor krijgt middelerwijl
eene beroerte , en ft erft. De oude Huishoudfter wordt op
vrije voeten gefield, en haar, tot vergoeding van pjuri, en,
fmarte, het legaat waariijk t o e g e z e g d , op hetwelk het guitentpstament haar hoop had gegeven. Zij deelde het nog eenige
jaren in vrome ingetogenheid met hare dikke kat."
Uit de Anekdoten kiezen wij nog de twee ' v o l g e n d e :
„ ELISABEÏH dorstte naar het bloed van MARIA STUART. De
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Graaf VAN LEICESTER bezwoer haar, fatfoenlijk te werk tegaan en hare eigene waardigheid en die.van alle gekroonde
Hoofden niet te fchandvlekken. „ Maar hoe zal ik van haar
„ verlost r a k e n ? " riep de verbitterde Koningin uit. „ Laat
„ haar fatfoenlijk ten dood brengen." — „ Fatfoenlijk?
„ h o e ? " — „ Z e n d haar geen'Scherpregter, maar e e n ' A p o „ theker." — ELISABETH heeft naderhand dikwerf berouw
g e h a d , d e z e n duivelfchen raad niet te hebben gevolgd."
„ Men bragt den grijzen VOLTAIRE op zekeren dag een
Deel van den nieuwen druk zijner Werken. Het boek openflaande, valt zijn oog op zijnen Brief aan den Ridder D E * * * ,
beginnende:

Croyez qu'un vieillard cacockyme,
Agé de foixante el douze ans —
Woedend verfchenrde VOLTAIRÉ dat blad, en zeide tegen
zichzelven: ,, Barbaar! z e g toch chargé en niet agé! G e e f
den Lezer een beeld, maar geene doopcedel!"

Almanak voor Vrouwen door Vrouwen.
Almanak van Vernuft en Smaak. Beiden te Amflerdam, bij
de Wed. J. Doll.
niet g e w o o n , Jaarboekjes o f Almanakken in ons
Offchoon
Maandwerk op te nemen, achten wij 't echter niet on»
beftaanbaar met deszelfs aard, twee der besten in dit vak
met een enkel woord aan te melden. Inhoud en uitvoering
toch zijn van vernuft en fmaak niet ontbloot; en op een Almanak , tot geen duurzamer aanwezen dan dat van een ras voorbijfnellend Jaar beftemd., mag de ftrenge kritiek niet hechten. Meer dan twintig jaren, vernemen wij , vernieuwde
zich derzelver aanzijn telkens w e d e r ; bewijs genoeg van
welgevestigde aanmoediging, vooral des jeugdigen Publieks.
— D e Plaatjes zijn wel uitgevoerd, maar de beelden wat
g r o o t ; en het gedurig: vervolg hierna, reeds ongevallig g e acht in een Maandfchrift, behoorde in een Jaarboekje tea
minfte geene plaats te vinden.

Almanak der Mufen en Gratiën , aan Vriendfchap , Liefde
en Kunst gewijd. Amfterdam, bij E . Maaskamp.

Z

onder tegenfpraak verheft zich deze Almansk , geiïjfe
in prijs, z o o o o k in pracht, boven de ftraks aangekondigd
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<3igde, en mag alzoo, in vinding, kunst en fmaak, gereedeJijk wedijveren met de Jaarboekjes der Buitenlanderen. D e
inhoud, zoo wel in proza als p o ë z i j , biedt eene uitgelezens
verfcheidenheid , en getuigt van eene medewerking, tot
gewigtiger taak allezins b e v o e g d ; de Plaatjes zijn kopijen
naar fchilderftukken van Parijfche Kunftenaars, als GUERIN,
DUCIS , CARAFFA , HERSENT , Mad. HARVEY , CHAUDET en MAIJER ,

en doen der (lift van den Heer w . VAN SENUS e e r e , en de
uiterlijke vorm van het ganfche boekje is overeenkomftig met
deszelfs kunst- en letterkundige waardije. — Meer kunnen
wij , naar ons beftek en d o e l , van dit Jaarboekje niet z e g 
g e n ; te meer , daar wij nog eenige ruimte wilden befp?ren voor eene Gefchiedkundige A n e k d o t e , welke bijzonder
onze aandacht trok. „ D e Engelfche Gefchiedenis levert een
gelijkfoortig. voorbeeld van Vrouwelijken moed en huwelijks
trouw, als de Hollandfche in de Echtgenoote van HUIG DE
GROOT.— Na de rampfpoedige onderneming van Koning JACOBUS,
om den troon van Engeland weder te beklimmen, werden
alle de Lords, die zijne partij hadden g e k o z e n , tot het fchavot veroordeeld , om door beulshanden te fterven ; gelijk
zulks plaats had op den itfden van Lentemaand des jaars
171Ö. Ook dit zelfde lot was aan Lord NILHISDALE befchoren. De teedere fchranderheid alleen zijner Gemalinne reddede hem het leven. Den laatften avond vóór denRegtdag
hadden de Echtgenooten der veroordeelden vrijheid ontvan
gen om het laatfte affcheid te nemen. Mevrouw NILHISDALE
begaf zich in de gevangenis, verzeld door twee Kamer
juffers , met een' zakdoek voor de o o g e n , en alzoo in de
houding eener diep treurende vrouwe. Naauwelijks ontmoet
te zij haren Gemaal, die nagenoeg even groot van geftalte
was als zij z e l v e , of zij drong h e m , om van kleederen te
verwisfelen, en in dezelfde houding henen te gaan, als zij
gekomen w a s ; met bijvoeging, dat het rijtuig gereed ftond,
om hem aan den oever van den Teems te v o e r e n , alwaar eene
boot zoude vaardig zijn ter overvoeringe naar een f c h i p ,
dat zeilree lag Haar Frankrijk.
D e zaak werd voorfpoedig
uitgevoerd.
Lord NILHISDALE bevond zich reeds des mor
gens ten drie ure te Calais. Zoodra het fchip aan wal
k w a m , fprong hij er u i t , en riep: „ Bij Jezus! ik ben b e 
h o u d e n ! " D e z e geestvervoering verried h e m ; doch hij was
buiten de magt zijner vijanden. Den volgenden morgen zond
men eenen Geestelijken, om den gevangenen tot den dood
te bereiden. Dezelve was uitermate verwonderd, in de plaats
van den Lord eene Vrouw te ontmoeten.
Terftond verfpreidde zich dit belangrijk nieuws. De Luitenant der g e 
vangenis vroeg het befluit van het H o f : hoedanig met M e 
vrouw NILHISDALE te handelen? Hij kreeg b e v e l , om haar
op vrije voeten te ftellen, en zij vertoefde flechts weinige
uren, om haren Gemaal in Frankrijk weder te vinden."
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Etrennes des Mufes aux G r a c e s , pour l'année 1 8 1 1 . A A m fterdam , chez E. Maaskamp.
/ " V i d e r de verzameling van aardige en geestige Franfche
^-J pieces fugitives, in proza en poëzij, waaruit deze Almanak beftaat , hebben wij ook met genoegen vrij bevallige
ftukjes in die taal van Hollandfche vernuften opgemerkt,
die hunne plaats naast de voortbrengfelen van geboren Franfchen geene oneer aandoen. Inzonderheid geeft de Heer
WITS EN GEYSBEEK, die het meest tot deze verzameling heeft
bijgedragen (en weliift ook de Redafteur van dezelve) hier
doorflaandè bewijzen van zijiie- bekwaamheid en vaardigheid
om o o k in de Franfche taal te fchrijven , regt in derzelver geest te fchrijven , hetgeen z o o weinig vreemdelingen
gelukt. Gaarne hadden wij g e z i e n , dat h i j , daar hij toch
een paar vertalingen uit het Engelsch en Hoogduitsch geleverd bee t , ook eenig Hollandsch product (bij voorbeeld
Het gevallen Meisje van TOLLENS) iu het Fransch had omgekleed. Wij plaatfen hier bij voorkeur uit'dit bundeltje een
der ftukjes" van onzen ftraks genoemden Landgenoot.
f

A

qui , étant nè fans bras , fe fervait
avec une dextéritê admirable de fes deux pieds.

M. M A N G i N ,

N o n , être intéresfant, vous n'êtes point a plaindre,
T o w a coup l'aduiiration
A votre sspecc fuccède & la compasfion.
All-comment vons le dire, ah comment vous lepeindre
Ce Qu'ëprouvait mon cceur ému
Au moment q u e je vous ai v u !
Aux maux des maiheureux ce coeur toujours fenflble
Cesfe enfin d e gémir; vous l'avez convaincu
One l'imposfibie méme est devenu posfible:
je crois ce que fans voir jamais je n'aurais cru.
D e la nature en vain l'économie affreufe
Vous a done refufe Ce qu'en d'autres momens
Cette mere capricieufe
Prodigue quelquefois au double a fes enfans.
Mais vous vous vengez bien d'un fi cruel outrage;
La maratre e n dépit s'enrage
D e ce q u ' e n fes desfeins vous la contrariez:
Pour vous óter des mains entièrement l'ufage,
Elle eut dü vous former et fans bras et fans pieds.
De plaatjes in dit Jaarboekje zijn allerliefst; de druk, met
eene Franfche letter, is zeer zindelijk, en het net geplaafdrukt bandje geeft een bevallig voorkomen aan dit gefchenk,
hetwelk de Franfche en Hollandfche bevalligheden denkelijk
l zoo gaarne uk handen van hare aanbidders,als onmiddellijk
uit die der Zanggodinnen zullen ontvangen.
a
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SCHRIFTEN,

Die in dit Stuk oordeelkundig tevens en vrijmoedig verhandeld worden.

Met derzelver Prijzen.

A.
Janforgh,
(J. M. J.) Redevoering. Dev. bij G- Brouwer, in gr. 8vo. fo-6-o
41

Alherti, ( £ . ) De Kaffers Natuur- en Gefchiedkündig befchreven. Amft. bij E. Maaskamp , in gr. 8vo. ƒ 4 - 10 - o
659
Almanack de la Cour. Amft. chez E . Maaskamp, f

Almanak voor Vrouwen.

2.-12.-0
47

Amft. bij de Wed. J.

fo-iS-o

Dóll.
672.

van Vernuft en Smaak. Amft. bij de Wed. J.
Dóll. f 0 - 1 8 - 0
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• - — der Mufen en Gratiën.

Amft. bij E.

kamp. ƒ 2 - 8 - o

Maas672

Amfierdam. (Het Tegenwoordig) Amft. bij L. A. C. Hesfe,
in gr. 8vo- ƒ 4 - 1 6 553
Asfen, ( C . J . van) Disputatio

Juridico

Literaria.

55S

13»
~Darbaz, (A. i . ) De Tooneeldichtkunst in zes Zangen.
Amft. bij W. v. Vliet, in gr. 8vo. ƒ 1 - 6 - 0
299
• i. - —-—•
Brief aan J. Meerman. Amft. bij ff.
0

v. Resteren,

in gr. 8vo. ƒ 0 - 4

o

468

— 's Werelds Bedrog , enz. Hekeldicht.
Amft. bij A. A. Koning en B. Uylenhoek,

in gr. 8vo.

ƒ 0-9-0
606
Barrow, (J.) Reizen in China. lilde D. Haarl. bij F.
Bohn, in gr. 8vo. ƒ 3 - 1 8 - o
74
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Beets, (P.~) Christelijk Magazijn. lilden D. 4de St. Hoom ,
bij y. Breebaart, in gr.. 8vo. ƒ 0 - 1 4 - 0
146
Berigten van de Leden Correspondenten der HoH. Huishoud. Maatfchappij in 1808. Haarl. bij A. Loosjes Pz.,
in gr. 8vo.
423
Berquin's Kindervriend. ïfte D. Arnh. bij J. H. Moelèman, Jun. in 8vo. ƒ 0 - 5 - 0
48
Beulingen, (G. van) Énras. Tooneelfpel. Amft. bij P.P.
Bertram en Comp., in 8vo. fc-14.-0
52a,
Bilderbeck, (Fan) Wilhelmitta van Rozen. Leeuw, bij de
Wed. J. P. de Boy, in gr. 8vo. ƒ 2 - 1 0 - 0
138
Bilderdijk, (IV.) Verfpreide Gedichten. II Deelen. Amft.
bij Immerzeel en Comp., in gr. 8vo. f 7-4.-0
428
— Cinna, en K. W. Bilderdijk, Ifigenia in
Aulis, of: Treurfpelen. lilde D. Amft. bij Immerzeel en
Comp , in gr. 8vo. ^ " 3 - 1 8 - 0
596
Bosveld, (P.) Verklaring van- den Brief aan de Kolosfeërs,
Dordr. bij P. v. Braam ,,hVjgr. 8vo. f 1-10-0
141
*———"- j — ;
"^yEphefiërs.
Dordr. bij F. v. Braam, in gr. 8 v o . ƒ 2 - 1 0 - 0
353
Brandes, (È-) Geest der E e u w , enz. Amft. bij de Wed.
J. Dóll, in gr. 8vo. ƒ 1 - 1 0 - 0
326
Bredow, (G. G.) Merkwaardige Voorvallen uit de Algemeene Wereldgefchiedenis. Nijm. bij J. C. Vieweg, in
8vo. f 0-7-0
• ^
272.
Brieven, gefchreven op eene Wandeling door een gedeelte
•van Duitschland en Holland. Ifte D. Gron. bij W. Wouters en R. J. Schierbeek, in gr. 8vo. f2.-12.-0
66
,
Ilde D. ƒ 3 - 1 8 - 0
632
——
(Geheime) over de inwendige gefteldheid van
het Pruisfifche Hof, enz. Vide D. Amft. bij J. Allart,
in gr. 8vo. ƒ 3 - 1 2 - o
408
Br'öder, (C. G.) Latijnsch Leesboek voor Eerstbeginnenden.
Zutph. bij H. C. A. Thieme,in 8vo. f
0-16-0
477
Brouwer, (R. jF.) Nieuwe Leerwijze omtrent de Bijen en
derzelver zoogenaamde Magazijnen - teelt, enz. Amft.
bij J. C. Seppen Zoon, in gr. 8yo. ƒ 3 - 0 - 0
240
Bydragen tot Theoretifche en Pracrifche Geneeskunde, enz.
"Ifte en Ilde St. Amft. bij L.v. Esfmgx. 8vo. ƒ 3 - 2 - 0
492.

C.

R E G I S T E R .
C.
jTarr, ( 3 0 Een Zomer in het Noorden , enz. Ifte D .
^ Leeuw. hï)delVed. J.P.de
Boy, in gr. 8vo. ƒ 2-10-0
413
Chateaubriant,
(F. A.) Schoonheden van het Christendom , enz. Ifte D. Haarl. bij F. Bohn , in gr. 8vo.
ƒ 2-2-0
'
487
Colenbrander , (G. J.) de Pa&is.

Lugd.

Bat. apud Vid.

M. Cijfveer.

642
D.

D

elille, (T.) Lei trois Regnes de ïa Nature,

&c

Tom.

I & II. a la Haye, chez Immerzeel en Comp., &vo*

f 3-0-0

560

Doijer, (A.~) Nieuwe Manier van Onderwijs in de Rekenkunst. Ifte St. Leyd. .bij D, du Mortier en Zoon, in
8V0./0-4-0

223

Doring, (F. W) Vertalingsproeven voor gevorderde Leerlingen in de Latijnfché Taal. Ilde D. Zutph. bij H. C.
A. Thieme, in gr. 8vo. ƒ 1 - 8 - o

Dom

Seifen,

bij J.'S.

224.

(G.) Liederen van Anacreon, enz. Amft.
v. Esveldt-Holtrop,in

8vo. ƒ 1 - 8 - 0

340

Dykshoorn
van) De Landing der Engelfchen in Zeeland. Vlisf. bij J. J. Corbelijn, in gr. 8vo. ƒ 1 - 1 0 - 0
115
E.

E

bersbach, ( C . H.) PredigtenJ

Amft. bey J. G.

Roh-

loff, gr. 8vo. ƒ 3 - 0 - 0
142
Eduard van Eikenhorst, zijne Huisgenooten en Vrienden.
Ifte. D . Haarl. bij F. Bohn, in gr. 8vo. ƒ 3-15-0
21Ö
•
m Ilde D . ƒ 3 - i g - o
649
Ehgelbronner, ( E . C. d') Oratio.

Medioburgi

de Winter, ƒ 0 - 1 2 - o
Etrennes

des Mufes

aux Graces.

apud A. P .

385
Amft.

chez E . Maas-

kamp. ƒ 2 - o - o
674
Eiïald, (J. L.) Godsdienftig Handboekje, inzonderheid
voor de Jeugd. Amft. bij J. v. d. Hey, in gr. 8vo.
/ I - I 6 - O

310

•1 —
Godsdienftig Handboek voor Christenvrouwen en Dochters. Amft. bij J. v. d. Hey, in gr.
8vo./3~i8-o
361
Voorlezingen over de Opvoeding. Ifte
D. Amft. bij J. v. d. Hey, in gr. 8vo. ƒ 2 - 4 - 0 643
A a a 5
Ey-

R E G I S T E R
Eylert, (.£.) -Homiliën over de Gelijkenisfen van Jezus.
"Gron. bij W. Zuidema, in gr. 8vo. ƒ 3 - o - o
527
,

F

F

alck, ( C . G. \.].)DisfertatioMedicaInauguralis.
Traf.
ad Rhen. 4to,
538
Feith (II. O.) Redevoering. In gr. 8vo. f"0-12-0
120
Feith, ( i i . ) Verhandeling over de Verbreiding van het
Evangelie over den Aardbodem. Amft. bij j . Allan \
in gr. 8vo. f 2 - 6 - 0
,
103
Oden en Gedichten. IVde D. Amft. bij
% Allart, in gr. 8vo. ƒ 3 - 1 2 - o
465
Flines f (Q. de) Proeve van Hollandfche of Nederduitfche
Synonyma. Amft. bij W. Bolt, in gr. 8vo. ƒ 0 - 1 8 - 0
r

511

Focquenbroch. (Willem van) Blijfpel. Leyd. bij L.Herdingh, in 8vo. f 0-9-0
652
tbkk-e, Sz., (A.) De wegen des Levens, of: welk Beroep wilt gij kiezen? Amft. bij J. v. d. Hey, in gr.
8vo./3'-ia-o

83

——
De drie Gebroeders Alverwoesters.
Amft. bij J. v. d. Hey, in gr. 8vo. ƒ o - 1 8 - 0
93
De Vadérlandfche Historie vermakelijk
voorgefteld. Ifte D. Amft. bij ff. v. d. Hey, in gr.
8vo. ƒ 2 * 1 8 - 0
260
—
De Mode, enz. vermakelijk voorgefteld.
Iften D. ifte St. Utr. bij y. Paddenburg en Zoon, in
gr. Jivo.ƒ2 - 1.3-b
350
-i
Het oud Fransch Spreekwoord Point
(FArgent, point de Suisfes! Amft. bij A. B. Saakes, in
gr. 8vo. f 0 - 1 6 - 0
390
i
Prognoftïcatie van Johannes Lichtenberg, enz. Amft. bij J. v. d.Hey, in gr.
Svo.fo-18-0
435
De Vrouw is de Baas. Amft. bij H.
Moolenijzer, in gr. 8vo. ƒ 1 - 1 0 - 0
646
Élk meent zijn Uil een Valk te zijn.
Amft. bij A. B. Saakes, in gr. 8vo. f o-18-0
64$
Frohberger, CC. G.) Jezus Christus, de Heiland der
Wereld, ons alles. Ifte St. Amft. bij J. Tiel, in gr.
8vo. ƒ 1 - 8 - 0
315
G.
f^edike,
(F.) Engelsch Leesboek voor eerstbeginnenden,
^ ' enz. Zutph. bij H. C. A. Thieme, in 8vo.
ƒ 1-0-0
312
Geer,

R E G I S T E R .
Geer , (A. L . G. de) Diatribe in Politices Platonicaa
principia.
Traj. ad' Rhen. apud O. J. V. Paddenburg
& J. v. Schoonhoven, 8vo.
287
Getdis, (Mevr. de) Het Beleg van Rochelle, enz. Iftej
D. Midd. bij H. A. Abrahams en J. Ooms, in gr. Svo,
ƒ i - 18 - o
16c*
—
•.
Alphonfus , of de Natuurlijke Zoon.
Haarl. bij F. Bohn, in gr. 8vo. ƒ 3 - c - o
474.
Gefchiedenis (De) van Abraham; een Schoolboek. Dordr»
bij A. Blusje en Zoon, in 8vo. f 0 - 3 - 0
523
Gefchiedverhaal van de Opkomst en den Bloei der Evang.
Lutherfche Gemeente te Arnhem , enz.
Arnh. bi}
H. Moeleman, Jun., in gr. 8vo. ƒ 0 - 8 - 0
. 62
Gefprekken over de Mythen in den Bijbel. (Ter beantwoording der Prijsvrage van Teylers Godgeleerd Ge*»
nootfchap.) Haarl. bij F Bohn, in gr. 8vo. ƒ 1 - 10-0 3
Geszner, ( G . ) Godsdienftig Handboek voor lijdende
Christenen. Ifte St. Amft. bij J. Tiel,- in gr. 8vo.
/i-i -o
313
Geysbeek, (P. G. Witfen) Puntdichten. Ifte Boek. Amft.
bij P. G. en N. Geysbeek, in gr. 8vo. f 0 - 1 2 - 0
37
•
Ilde Boek. ƒ 0 - 1 2 - 0
2ir
•
• • ••• " lilde Boek. ƒ 0 - 1 2 - 0
346
»
Verhandeling over het Puntdicht.
Amft. bij P. G. en N. Geysbeek, in gr. 8vo. / o - 1 8 - 6
386
Gibbon, (E.) Gefchiedenis van het Verval en den Ondergang des Romeinfchen Rijks. Ifte D. Amft. bij J. Attart, in gr. 8vo. f 4 - 1 6 - 0
497
Glatz, (J.) Zedekundige Tafereelen voor de befchaafde
Jeugd. Gron. bij W. Wouters, in 8vo.
ƒ 1-6-0
39
Goeddorp, of het voorbeeld eener Christelijke Landgemeente. Amft. bij J. Tiel, in 8vo. ƒ o - 8-0
523
Goudriaan, (A. P.) Verhandeling over het ontwerp van
Sluizen, volgens uitgave van J. Blanken, jFansz. Amft.
bij % S. v. Esveldt-Holtrop, in gr. 8vo. ƒ 2 - 8 - 0 81
Graswinckel, (J. A.) Register op het Regt van Succesfie , enz. Haarl. bij J. L.Augustini,
in gr. 8vo.
/o-iö-o
42.
Gratama, Regtsgeleerd Magazijn. Iften D. 2de St. Gron.
bij W. Wouters en M. J. v. Bolhuis, in gr. 8vo.
ƒ i -10-0
160
4

s

1-1.

R E G I S T E R .
H.
amelsveld, (T. van) Het Evangelie volgens het O. T . enz.
<*••*- Amft. bij J. v. d. Hey, in gr. 8vo. f 4 - 1 6 - 0 613
Handleiding tot een goed gezellig Leven. Leyd. MiyD.du.
r

Mortier

en Zoon,

in 8vo.

f'1-2-0

Barter, (C. .) Verhandeling over de Affchaffing van den
Eed bij de Geregten. Gron. bij J. RSmelingh, in gr.
8vo. ƒ o - 1 5 - 0

Hasfelt's

156

(G. van) Antwoord op {eene Recenfie van zijn

Werk Rozendaah

Arnh. bij J.

H. Moeleman,

Jan.

in gr. 8vo. / 0 - 3 - 0
43
»• - - •' Geldersch Maandwerk voor 1807. IV tot Xde
St. Arnh. bij J.
/4-4-o

H. Moeleman>

Jun.

in gr. 8vo.
*
256

Hazeu, Cs. Zoon, (y.) Gebeden, Overdenkingen en Gezangen, enz. Ifte D . Amft. bij/F. v. Filet, in gr. 8vo.
f 0.-16-a

58

Hecker, (A. F.) De Geneeskunde op hare wegen tot ze
kerheid, enz. Haarl. bij F. Bofin, in gr. 8vo./2 - 1 0 - 0
14

•

Verhandelingen over de Zenuw- en Rotkoortfen.
Amft. bij L. v. Es, in gr. 8vo. ƒ 2 - 8 - o
579
Helmers, Cj. F.) Gedichten. Ilde D. Amft. bij Immerzeel
en Comp. in gr. 8vo. ƒ 3 - 1 2 - 0
663
Hemert, ( P . van) Trias Epiftolarum ad D. Wyttenba~
chium.
Amft. apud J . S. v. Esveldt - Holtrop, 8vo.
/ I - I O - O

384

Hesf, (y.) De Handleiding tot het Clavecimbel-of Orgelfpel verkort. Gouda , bij IV. Ferblaamv , in 410.
f0-7-0

Hill,

(J.) Verhandeling over prolifererende Bloemen, enz.

Amft'. y. C. Sepp en Zoon,

Hirschman,

in gr. 8vo. ƒ 3 - 5 - 0

658

(C. A.) Marienthals Lustprieel, enz. Gorn. bij

y . v. d. Wal,

in 8vo. f 1-16-0

567

Historie van Willem Erfftee. III Deelen. Amft. bij C.
Timmer,

Hoekftra,

in gr. 8vo. ƒ 9 - 1 0 - 0

308

(F.) Leerrede over de Teekenen der Tijden.

Westzaand. bij H. v. Aken,

in gr. 8vo. ƒ o - 6 - o

653

Hom, (E.) Bijdragen tot de beoefening der Geneeskunde.
IfteD. Amft. bij W. Brave, in gr. 8vo. ƒ 2 - 1 6 - 0 289
Ilorftok, (y. P.) over de Ontdekkingen Bereiding der Okeraarde. Haarl. bij A. Loosjes,

Pz. in gr. 8vo.

f0-2-0424

I en J .

R E G I S T E R .
I en J.
n welk gedeelte van het Gezigt der vier Dieren,
enz. leven wij? Dordr. bij A . Blusfè en Zoon, in grl

I

8vo. ƒ 0 - 8 - o

530

Jacobs, (F.) Grieksch Leesboek voor Eerstbeginnenden.
Ifte Atd. Zutph. bij H. C. A . Thieme , in gr. 8vo.
/o-ia-o

477

Jezus komst in het vleeseh, Vrede op Aarde. In gr. 8vo.
3°5
Jungst, (J. P.) Lectiones Latlnae, &c. Arnh. apud J. H.
Moelemannum, Jun. 8w. ƒ 2 - 0 - 0
610

K.
JZampen, (N. G. van) Zedekundige Schoonheden, enz.
Hide D. Haarl. F. Bohn, in gr. 8vo. f 2 - 4 - o 6 6 1
Karei de Goochelaar, enz. Gron. bij W. Zuidema, in
8vo. f 0-7-0
Kemper, (J. M.) Oratio. Lugd.
/o-i5-o

Kist,

96
Bat. apud Haak et Soc.
205

(-E.) Beoefeningsleer. Ilden D. 2de St. Dordr. bij

A.

Blusfè en Zoon, in gr. 8vo. ƒ 3 - 1 5 - 0

- . - — Leerredenen

over het Geweten.

402

Dordr. bij

A. Blusfè en Zoon, in gr. 8vo. ƒ 1 - 1 0 - 0
525
Klijn, {H. H.~) De Starrekunde. Amft. bij Immerzytl en
Comp., in gr. 8vo. ƒ 1 - 1 0 - o
206

Koning,

(A. de) bij het Graf des Christen Leeraars P.

van der Wolk.
f 0-4-0

Dordr. bij A. Blusfè en Zoon, in gr. 8vo.
305

Kotzebue, (A. van) Philibert, of de Betrekkingen. Ifte D .
Amft. bij J. v. d. Hey, in gr. 8vo. ƒ 1 - 1 6 - o
44.
p- • i n .
Ilde D. ƒ 2 - 4 - 0
222
—'•" •"
De Vrucht valt verre van den Stam. Ilde
Boek. Amft. bij J.
/i-o-o

S. v. Esveldt - Holtrop ,in gr. 8vo.
47

•
lilde Boek. ƒ 1 - 0 - 0
»-i- !• — — Leontine. IfteD. Amft. bij
Holtrop,

.

22a
J.S.v.Esveldt-

in gr. 8 vo. ƒ 2 - 4 - o

132

Ilde en lilde D . ƒ 3 - o - o
56a
De Landjonker te Berlijn. Blijfpel. Amft.

bij H. v. Resteren,

in 8vo. ƒ 0 - 6 - o

565

— Gefchiedverhalen, Verdichtfels en Anekdoten. Amft. J.
/ 3-8-o

5. v. Esveldt - Holtrop , in gr. 8vo.
669

Krummacher, (F. A.} Befchouwing van den geest en fora»
der Evangelifche Gefchiedenis. ftDeekn. Amft. bij W.
Brave,

in gr. 8vo. ƒ 4 - Q - 0

49

e

n

97

Ruy

R E G I S T E R .
(30

Kuiper,

Redevoering over de Teekenkunst. Amft.

bij L. v. Hulst,

in gr. 8vo.

175

L.
(A.) Aline van Riezenftein. Ilde D. Haarl*

T afontaine,

•L* bij F. Bohn,

in gr. 8 v o .

46

— De twee Bruiden. Ifte D. Haarl. bij F.
in gr. 8vo. ƒ 2 - 1 8 - 0

»».

Bohn,
_ 136

— Rudolph en Julia. Haarl. bij F, Bohn, in gr.
8vo. f 1-16-0

«~—

2.19

Raphael, of het Huisfelijk Leven. Haarl. bij

r

F. Bohn,

Langbein,

in gr. 8 v o . ƒ 2 - 1 8 - 0

476

(A. F. E.) FJorentijn en Herman, enz. Haarl.

bij A. Loosjes,

Pz. in gr. 8vo. ƒ 2 - 4 - 0

608

Lectuur van Smaak, enz. Ifte en Ilde St. Amft. bij Schalekamp en v. d. Grampel,

in gr. 8vo. /2.-6-0

388

—— in verloren oogenblikken. III Stukjes. Amft. bij
L. A. C. Hesfe,

Lemmink,

(Kapt.)

in 8vo. ; 3 - 6 - 0

_

564

Leerrede. Zutph. bij H.

C.A.Thieme,

in gr. 8vo. ƒ 0 - 5 - 8

365

Lennep, (D. J. van) P. OvidiiNafonisHeroides
Epiflolae

, &c.

Amft.

apud' P.

/ I - I 2 - 0

den

& A. Sabini
Hengst et
#

Fil.
517

Liederen (Uitgezochte) voor den openbaren en huisfelijken
Godsdienst. Westzaand. bij H. v. Aken, in gr. 8vo,
/I-I6-O

225

Lieffting,
(F.) De Leer der Gereformeerde Kerk verklaard,
enz. Ifte D. Leeuw, bij y. W. Brouwer, in gr. 8vo«
f 2-6-0

185

-• Ilde D. f 2 - 16 - o
Linden

van den Heuvell,

(A.

445
P~.) Proefondervindelijke

Verhandeling over eene Waterweegkundige Stelling,
'sllag. bij B. Scheurleer, yun. in gr. 8vo. f
1-0-0
421
Loghem , yr. (H. van) Mengeldichten. Haarl. bij A-.
Loosjes,

Löhr,'Cf.

Pz. in gr. 8vo. f 2-0-0

29

A. C.) De Natuur en de Menfehen. Haarl. bq

F. Bohn , in gr. 8vo. f 1 - 16-0

78

Loosjes, Pz. (A.) De Man in de vier Tijdperken'zijns L e vens. Haarl. bij A . Loosjes, Pz. in gr. 8vo. ƒ 4-1-8-0
267

•

— De Vrouw in de vier Tijdperken haars L e vens. Haarl. bij A. Loosjes, Pz. ingr.Svo. / 4 - 1 8 - 0
267
Loots,

R E G I S T E R .
Loots, (C.) Lof der Maatfchappij e Tot Nut van *t Algemeen, enz. Amft. bij J. ten Brink, Gerritsz. ,ingr. 8vo.
/ 0-15-0
12 Q
L o w , ( J . C.) Disfertatio Philofophica Inauguralis. Lugd.
Bat.
40
L u z a c , (J.) Lectiones Atticae , &c. Lugd. Bat. apud
S. et J. Luchtmaris 4*0. f 4 - 1 6 - 0
449
Lydia , of de Gefchiedenis van een ongelukkig Meisje.
Arnh.bij J.H. Moe!eman,Jun.,mgr. 8vo.fi-0-0
391
M.
agazijn. (Christelijk) IVden D. ifte St. Hoorn, bij
ff. Breebaart, in gr.'8vo. ƒ o - 1 4 - 0
484
Marcard, (H. M.) Proeve over de Ziekten der.Vochten.
Utr. bij B. Wild en J. Altheer, in gr. 8vo. ƒ 0 - 1 6 - 0 619
Meerman', (Vrouwe A. C.) geb. Mollerus , Gedichten.
Amft. en 's Hag. bij de Gebr. v. Geef, in gr. 8vo.
f 2-8-0
604
Meeufe, (C.) Proeve van eens Christens Reize naar de
Eeuwigheid. Dordr. bij A. Blusfè en Zoon, in 8vo.
?

M

/ I - I O - O

485

Meijer, ( J . D.) Esfai fur PInteret,&c. Amft. chez Immerzeel e t C o m p . , gr. 8vo. f 1 - 0 - 0
.
163
Meiners, (C.) Algemeene oordeelkundige Gefchiedenis der
Godsdienften. Ifte D. Leyd. bij L. Berdingh,in gr. 8vö.
ƒ 3-0-0
290
Menfchen. Uit de Papieren van de bruine Soubife.Leeuw,
bij de Wed. J. P. de Boy , in gr. 8vo. ƒ 2 - 1 2 - 0
178.
Moulinié, (C. E. F.) Lettres a une Mère Chretienne,
&c. Amft.chez Immerzeel et Comp., gr. %vo. f
2.-0-9
572
Mulder, (Jf) Redevoering over de verdienften van P .
Camper , enz. Gron. bij J. Römelingh , in gr. 8vo.
ƒ 1-5-0
538
Muller, (ff. G.) Gedenkwaardigheden uit de Gefchiedenis
der Kerkhervorming in de XVIde Eeuw. Ifte D. bij
T. v. Paddenburg en Zoon, in gr. 8vo. ƒ 3 - o - o
193
Murhard, (F.) Taferèelen van Konftantinopel. Ifte O,
Amft. bij J. Allart, in gr. 8vo. ƒ 3 - 1 2 - o
198
•—
Taferèelen van den Griekfchen Archipel.
Ifte D. Haarl. bij F. Bohn, in gr. 8vo. ƒ 2-18-0 453
N.
agedachtenis (De) van Jofeph Haydn gevierd. Amft.
bij Immerzeel en Comp,, in gr. %xo, f 1-2.-0
hie-

N

R E G I S T E R .
Niemeijer,
(A. H.) Proeve over eene Godsdienftige befchouwing der Gebeurtenisfen van onzen tijd, enz. Zaand.
bij H. v. Aken,

in gr. 8vo. ƒ 1 - 1 6 - 0

437

O.
r\livier,
(G. A.) Reis door het Turkfche Rijk, Egypte
^ en Perzie. Ifte D. Amft. bij J. Allan, in gr. 8vo.

/3-i8-o

164

#

Cnderdewijngaard

Canzius,

CJ. H.) Brief aan A.

Tpey.

Leyd. bij J. v. Thoir, in gr. 8vo. ƒ 0 - 1 1 - 0
273
O o r t , (M. van) Hifloire abregée de Robinfon Crufoe.
Zutph.

chez

H.

C.

A.

Thieme,

810.

f0-7-0

568
Oosten, Jr. (A. van) Zullen wij elkander wederzien?
enz. Amft. bij C. Groenewoud,
in gr. 8vo.
ƒ 0-3-0
656
Cpie,- Vader en Dochter. Leeuw, bij de Wed. J. P. de Boy,
in gr. 8vo. ƒ 2 - 0 - 0
139
Overberg, (B.) Handboek van den Christelijken Godsdienst. Ilde D . Dev. bij J. W. Robijns,
in gr. 8vo.
ƒ2-14-o
577
P.
aehlig, (C. C.) Verdediging zijner Redevoering, enz.
Gron. bij W. Kamerling,
in gr. 8vo. f 1 - 0 - 0
42
Palm, CJ. H. van der) Leerredenen. Ilde D . Amft. bij

P

J. Allart,

Perponcher,

in gr. 8vo. ƒ 3 - o - o

(W.E.de)Spreuken,enz.

355

enz. IlDeelen. U t r .

bij J. v. Schoonhoven, in gr. 8vo. ƒ 2 - 1 0 - o

446

Plenk, (J. J. van) Handleiding tot de Ziekten van het
Vrouwelijk Geflacht. Amft. b\\W. v. Vliet, in gr. 8vo.
ƒ a-4-0
236
Pockels , (C. F.) Karakterfchets der Mannen. lilde D .
Gron. en Amft. bij W. Wouters en J. F. Nieman, in
gr. 8vo. ƒ 2 - 1 6 - o
306
Pöhlmann, Q. P.~) Hoe leert men de Kinderen in het Boek
der Natuur lezen? Ifte D. Amft. bij J. Allart, in g r .
8vo. ƒ 4 - 1 6 - 0
404
Potter, e//.") Reizen door een groot gedeelte van ZuidHolland. Amft. bij C. L. Schleijer, in gr. 8vo. ƒ 2-8-0
25
•
— Reize door de Oostelijke Departementen van
het Koningrijk Holland, enz. ïï Deelen. Haarl. bij F.
Bohn, in gr, 8vo, ƒ 8 - 0 - 0
245
1

Pot-

R E G I S T E R .
Petter, (H.) Wandelingen en kleine Reizen dopr fommige
gedeelten van ons Vaderland. Ilde D. Amft. bij A. B.
Saakes , in gr. 8vo. ƒ 3 - 18 - o
333
Pougens, (Ch.) Doutes & Conjectures fur la Deesfe Nehalennia. Paris.
580
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in folio. / 1 - 4 - 0
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"Deddingius, OW. G.) Spreuken van oude Wijzen. Gron.
bij W. Zuidema, in 8vo. ƒ o - 14 - o
524
Redevoeringen en Overdenkingen naar de behoefte van dezen tijd, enz. Leeuw, bij J. W. Browser, in gr. 8vo.
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Reimarus, (J. A. II.) De Koophandel. Amft. bij J. S.
v. Esveldt-Holtrop, in gr. 8vo. / o - n - o
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Reinhard, (F. V.) Nieuwe Leerredenen. Ifte St. Amli.
bij }V. Brave, in gr. 8vo. ƒ 1 - 1 6 - 0
55
Reis van Amfierdam naar den Uithoorn ter Zee. Iften D.
ifte St. Amft. bij Belinfante en Comp., in gr. 8vo.
ƒ i - 4 - o.
609
Roelofs, Jun. (J.) Verhandeling over de toenemende Opflibbing van het I J , enz. Amft. bij B. v. Seldam, in
gr. 8vo. ƒ i - 1 6 - 0
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Roest, Vjf. van der) Brief over den zin v a n i Joan. IÏI:
2. Haarl. bij J. L. Augustini, in gr. 8vo. f 0-7-0
397
Roofe , (G. A.) Handboek der Natuurkunde van den
Mensch. Amft. bij L. v. Es, in gr. 8vo. ƒ 1-. 1.6-0
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Roscoe, (fW) Gefchiedenis van Paus Leo den X. Ilde D .
Haarl. bij F. Bohn, in gr. 8vo." ƒ 3 - 0 - 0
532
Rudolphi, (C.) Taferèelen van Vrouwelijke Opvoeding.
Ilde D . Haarl. bij F. Bohn, in gr. 8vo. ƒ 2 - 4 - 0 " 470
Ryswijk, (G. J. van) Schets der Christelijke Leere.
Amft. bij de Wed. G. Warnars, in 8vo. f 1 - 5 - 0
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De Leer der Gelukzaligheid. II Deelen.
Gron. bij J. Óomkens, in gr. 8vo. f ' 5 - 1 0 - 0
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Sales, (J. Del. de) Gefchiedenis van Oud Griekenland.
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Sahman, (C. G.) Onderwijs in den Chnstelijken Gods*
dienst. Amft. bij A. Meijer, Schalekamp en y. d. Gram»
pel, in 8vq. ƒ o - 14 - o
232
Sandberg, (J. G.) De gevolgen der Onmatigheid in Sptja
en Drank. Amft. bij J. ff. Duisdeiker, in 8vo.
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237
Schlegel, (A. W.~) Gefchiedenis der Tooneelkunst en
Tooneelpoëzij. Ifte D. Leyd. bij v. Laar en Herdingh ,
in gr. 8vo. ƒ 2 - 4 - o
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Schlosfer, (F. C.) Het Leven van 7". Beza en P. M,
Fermili. Ifte St. Amft. bij W. Brave , in gr. 8vo.
/2-2-0
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213
Schouwtooneel voor Natuur, Kunst en Vermaak. Ilde D .
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Schroder, (J. C.) De presjione Fluldorum ad Aggerun*
Theoriam applicata. Traj. ad Rhen.
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Slijpe, (jf. IV. van) Het Werk der Verlosfing uit God.
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bij C. Timmer, in gr. 8vo. f 4 - 1 6 - 0
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Stael Holjlein, (Fan) Corinna. Ilde D. Haarl. bij F, Bohn.
in gr, 8vo. ƒ 3 - 1 2 - 0
429
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Stierling , (G. Swartendijk) Proeve eener oordeelkundige
Befchouwing , betrekkelijk de Ziekte der Geleerden.
Amft. bij Immerzeel en Comp., in gr. 8 v o . / a - 8 - o
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Onontbeerlijke Bijlage tot de Gefchiedenis
der Christelijke Kerke, van A. Tpey. Leyd."bij D. dit
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393
Struchtmeyeri (J. C.) Rudimenta Lingute Greece &c.
Zutph. apud H. C. A. Thieme , 8vo. ƒ 1 - 1 6 - 0
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Sturm, (C> C.) Bijdragen ter bevordering van Huisfelijk;
Geluk. Gron. bij W. Zuidema, in gr. 8vo. ƒ 0 - 1 8 - 0
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Suasfo,(D. L.)Morbonim exanthematicorum defcriptionis,
Tabularum formd ordinatae, Specimen fecundum, &c+
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Surr, (T. Sf) Een Winter in Londen. lilde D. Amft.
bij C. L. Schleijer, in gr. 8vo. ƒ 2 - 1 8 - 0
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J, J: Modderman. Gron. bij
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Tafereel van een gelukkig Huisgezin. Haarl. bij J. L,
Augustini, in 8vo. ƒ 0 - 9 - 0
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Taferèelen uit het Nonnenleven. Amft. bij
F. Nieman, in gr. 8vo. ƒ 2 - 0 - 0
270
Tentoonftelhng (De tweede openbare) der Voortbrengfelen
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270
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Tolhi (H.) De fine Statiftices quae vocatut hodierna,
Lugd. Bat. apud Haak et Soc. ƒ o - 1 5 - 0
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Dordr. bij A. Blusfé en Zoon, in gr. 8vo. / I - I O - O
Turr, (F. E.) Homerus vertaald. Ifte D. Amft. bij
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Uklanski, (E. T. van) Brieven over Polen, enz. IfteD.
Haarl. bij F. Bohn, in gr. 8vo. ƒ 3 - 1 5 - o
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erhandeling, over het nut, 't welk de pogingen ter be*
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en Zoon, in gr. 8 v o . / o - i 6 - o
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Vezin, (II. A.) Gefchiedenis van het Straf- en Doodregt
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gr. 8vo. ƒ . 2 - 8 - 0
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Vitringa, (C. L.) de Nuptlisprohibitis &c..
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Vloten, (IV. A. van) Het hoog Bewind der Godheid over
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Ketteren, in 8vo, ƒ o - 8 - o
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Hollandfche Roman. Haarl. bij A. Loosjes Pz., in
gr. 8 v o . ƒ 3 - 1 2 - 0
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479
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Westt-eenen, (JV. H. J. van) Verhandeling over de Uitvinding van de Boekdrukkunst, enz. 's Hag. bij P . v.
Daalen Welters, in gr. 8vo. ƒ 2 - 4 - 0
418
Wifelius, ( 5 . / . Z.) Brief en Dichtmatig Iets aan J. F.
Helmers , enz. Amft. bij J, S. v. Esveldt-Holtrop, in
gr. 8vo. ƒ 0 - 1 2 - 0
304
Whmondt, (W.) Korte Schets van de Belijdenis der Hervormde Kerk, enz. Amft. bij W. Brave en H. Vermandel, in gr. 8 v o . ƒ o - 1 4 - o
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•*• W. v. Vliet, in gr. 8vo. ƒ 3 - 1 2 - 0
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XVIIIde Eeuw. XdeD. Utr.bij G. T. v. Paddenburgen
Zoon, in gr. 8vo. ƒ 5 - 10-0
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edevoering, ten betooge, dat het Lot, hoe veelvermogend in der daad , geenszins beflist over 's menfchen zedelijken toeftand. Door N. sWART , Leeraar bij de
Remonfrantsc -Gereformeerde Gemeente te 4rnfferdasn.
Toevallen van Vergiftiging, waargenomen na het doorílik.ken van een glas met Inkt.
ri
Proeve, over de Schoonheid der Menfchelijke Gedaante.
12

Iets , over de Onverfchiiligheid in de Godsdienstbelijdenis
bij de .'Woord- 11rnc1iioanen. Door I. HECTOR sT.
TORN.
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Merkwaardige Bijzonderheden van liet Serail en den Harem
des 1 utk/'hen Keizers te Ao,'z/lanti; opel, Door j. F.

De bevallige Landinans Dochter. .'ene Engelfc/ae G^fchniadeni s.
32
Brief van eene jonge Juffrouw aan eenen Heer, in antwoord op diens fchrijven , ter berisping van hare zucht
tot opfchik.
's Levens Speeltooneel. Dichtflvkje.
41
X 1RXFS' handel omtrent Verfpieders.
44
FoNTENELLE's Galanterie in diens ouden dag.
44.
Bijdrage tot de Geíchiedenis van den Pauíeliiken Aflaat,
welke aanleiding gaf tot de Kerkhervorming door LUTOER. Door F. j. BODMANN.
Berigt van Dr. w. H. BRENtEGKE, van

45

Potsdam, aangaande liet nuttig uitwendig gebruik der bladen van den
Indiichen Vijgeboom.
5Y
Proeve, over de Uitdrukking des Gelaats.
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Be-
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Befchrij Ving eens Tempels van Bood/wo, en van den Ecrdienst , daarin toegebragt. Door Kapitein COLIN T.
RENZIE.
57
Bcrigt, wegens de Leeringen van Bhooddha, nit de Boekcri der Singhalais. Door Kapitein MAItgNY. bo
1 ierkwaardige Bijzonderheden, betreffende de Payaguas,
I. eerie Natie van Wilden in Zuid- Amerika. Door Don
FELIX D'AZARA.

61

ets , over den Oorfprong en het Onderfchei ,cler Talev. 66
Brief van eenen Vader aan zijnen Zoor
n wenk voor

Ouders.

72,

K. 39.)

79

De Gezondheid. Bene Allegorie van Dr. COTTON.
76
De bevallige Landmans Dochter. (Vervolg en floe van
Het Klooster Otrotch. Eene Rusftfche Overlevering. 85
De wijsgeerige Danferesfe.
88
ACOBUS, Hertog van York, en MILTON. 8s
roeve , over de Aandoenlijkheid van Hart. 89
Iets , over den invloed der Ziele op de Gezondheid des
Ligchaanis en de duurzaamheid des Levens. Door
Sir J. sINCLAIR, Baronet.
99
Beknopte Geschiedenis van het Rus1fifthe Tooneel.
104
Befchriiving van de Bagna of de Hoofdgevangenis van
Konflantinopel; nevens het Verhaal van eenen ongeluk116
kigen Gevangenen.
]Liefde en Dankbaarheid. Eene Engel/the Gefehiedenis. I Is
125
De waarde , oudtijds in lang Haar gelleId.
126
1 1 e Ongelijkheid vereffend.
Ijdele Woeling. Door r. G. WITSEN GEYSBEEK. Dicht-
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flukje.

127

Redevoering, over het Gevoel van liet Verhevene. Door
T. F. L. SCHRÖDER, Kolonel ter Zee, enz.
r_9
Berigt van Dr. LANGSDORP , aangaande eenige Ziekten,
enz, in Brarl. 147
Over den Oorfprong en het Gebruik der Reukwerken. i50
Eene Uitbarfting van den Berg Etna; door een ooggetuige
i6o
medegedeeld.
Eene Winter- wandeling.
164
Moederlijke Liefde. Ter gelegenheid van een treffend
voorbeeld derzelve, onlangs gegeven. DichtJiukje. 168
Redevoering, over het \,\ ezen, den Oorfprong, het Doel
en de Vrucht der Poëzij. Door N. SWART, Leeraar

hif de Remonf,?rantsch - Gereformeerde Gemeente te imflerdam. 173
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Merkwaardige Bijzonderheden, wegens het Leven en de
Lotgevallen van wijlen JOSEPH HAYDN, beroemd Toon.
kunflenaar . Door FRAMERY . 186
Trotschheid en Verwaandheid met elkander vergeleken ei.
van elkander onderfcheiden. Door R. C . DALLAS , Esq.
204.

Waarfchuwing tegen inkruipende Verbasteringen in de
Nederduitfche Taal.
208
De Rozen van den Meere DE MALESHERBES .
215
220
De Keizerin-Koningin MARIA THERESIA.
Voorbeeld van fnel loopen.
220
Verhandeling over NFICURUS, deszelfs Karakter en Zede leer. I )oor ik . KOOPMANS, Leeraar bij de Doopsgezin221
den te flmflerdam
Over de door eene verkeerde Geneeswijze verwekte Zenuwkoortfen. Door C. W . HUFELAND .
237
Merkwaardige Bijzonderheden, wegens het Leven en de
Lotgevallen van wijlen JOSEPH HAYDN. (Vervolg en Plot
van bl. 204).
•239
Over de genoegens van het Huisfelijk Leven.
251
Eene treffende Ontmoeting in de Rhcetifche 4lpen. Door
.

A. EEAUMONT.

255

Iets over het Kaartfpelen. Een Fragment.
258
Vonnis van den Raad der Inquifitie over GALILEUS GnLILEI.

262

Zedefpreuken.

264.

NATHAN en DAVID. Door w, ENFIELD, L. L. D. X65

Iets, over de Beoefening der Botanie.
274.
Proeve, over het Raadgeven.
284
AI^nAR op de Reis naar Babylon.
290
De twee Leeraars. Eene trefende Familiegefchiedenis.
2 93
De Dichters GESSNEI: en THEOCRITUS met elkander ver geleken.
306
Onbetwistbaar Voorregt. Aan mijne Echtgenoote. Dichtf'ukje.
303
Redevoering, over de menigte van Vaste Starren, aan
den Hemel geplaatst, en de betluiten, welke wij hieruit kunnen trekken, opzigtelijk de uitgebreidheid van
het Heelal. Door J. F. L . SCHRODER, Kolonel ter Zee,
enz.
313
Waarneming van BLAVET, aangaande cene Tusfchenpoozende Koorts, met Watervrees vergezeld. 332
Levensbijzonderheden van den beruchten Roover SCHIN-
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benevens een Verflag van de algemeene
33;
inrigting zijner Rooverbende.
341
Pe twee Leeraars. (Vervolg van bl. ;o6.)
Gedachten , over den Ongehuwden en den Gehuwden
Staat.
353
Lord PETERBOROUGH en de Aartsbisfehop FENELON. 356
Redevoering, over het belangrijke der Briefverzamelingen
van gewigtige Perfonen. Met de Kopij van een' onuitgegeven eigenhandigen Brief van JACOB HEEMSKERK.
Door Mr. P. J. B. C. VAN DER AA.
357
Iets, over den invloed van Woonplaats of Verblijf op de
366
Gezondheid. Door J. SINCLAIR.
Proeve , over de natuurlijke en door kunst gemaakte
Schoonheid. 379
Bedenkingen , over de Marskramerij. Door Mr. HERON. 386
Het Gefchrift voor mijnen Vader. Ten vervalge van de twee
3t8.
Leeraars.
;98
Les van MINERVA. Dichttukje.
MoNTEsQuIEU's Karakterfchets des Hertogs VAN BERWICK.
DER HANNES;

400
400
Zinrijk ,Gezegde van CATO.
Redevoering, over het belangrijke der Briefverzamelingen
van gewigtige, Perfonen, Met de Dopij van een' onuitgegeven eigenhandigen Brief van DIRCK RAPHAELSZ
KAMPHUYZEN. (Vervolg en (lot van bl. 366.) 40I
Waarneming van Dr. w. P. DEWEES, aangaande de kracht
der. vlugge Gualac - Tin uur, tot bevordering der Ston.
45
t
den en der Vruchtbaarheid.
Aanmerkingen, omtrent de Vederen en het Dons der Vo4I2
gelen. Door PARDIENTIER.
Het fchoone, het aangelegene en het noodzakelijke van den
Christelijken Godsdienst. Eene flan praak van eenen
Franfehen Priester in de Nationale Conventie te Parijs.
42 3
Iets, over de Inhaling en Huldiging van PHILIPS II,
als toekom[ligen Heer dezer Landen, te Antwerpen, in
428
den fare 1549.
Het Gefchritt voor mijnen Vader. (Vervolg van bl. 398.)

433

Lof der Aalbesfen. Door Mr. H. A. SPANDAW, Dichtlink/c.
445
Antwoord op eenen naamloozen Brief, bij den ondergeteekenden (A. STOLKER) ontvangen, onder de plaats- en
dag-
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dag - teekening van Dordrecht, den i Aug. Aio, aan
deszelfs Schrijver.
449
De Liefde vergaat nimmermeer.
453
Genezing van een St. Titus - Dans, door middel van den
Koortsbast.
458
De Oorfptong en Voortgang der Muzijk. Door DE 1IO458
MIGNy.
463
Be fclhoone Avondflond en de Oorlog.
Ect Karakter van eenen Geveinsden, volgens THtE.orrn;ASTus ; niet eenige ophelderende Aanmerkingen.
469
liet Gefcltrift voor mijnen Vader. (Vervolg van bl. 444.)
47 2
484.
Anecdotes van den Kardinaal RICHELIEU.
OssIAN. SALOMF. Dichtflukjes.
487
lie Liefde vergaat nimmermeer. (Vervolg en /lot van bl.
45 8 .

489

Aanmerkingen, over het bézwaarliik Tinden-krijgen der
Pinderen. Door llr. I\IYLIUS, horflelij'he Raad te La/ir.
494Onderzoek , omtrent de Zeden der Inlandfche, Mieren.
Poor P. IIUB;nRz, den Zoon.
495
Karakter van den Heer EDWARD GIBBON , Esq. , door hem503
zelven gefchetst.
IIet Gcíclrrtft voor mijnen Vader. (Vervolg van bl. 484.)
.
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De Ziener op de Proef. Eene Gebeurtenis, welke te Y'eenen als echt verhaald v orde.
520
527
ERASMUS door hemzelven gefchetst.
FREDERIK DE OROOTE , Onderwijzer zijns Volks. Door
.1. OJINEY ADAMS.

523

Veitoo., , over der Heidenen Godsdienst, vóór de tijden
• (les Christendons. 529
Aanmerkingen , over eerie nog niet genoeg bekende oorzaak van Haemorrbagiae, na de Verlosfing. Door Dr.
L. MENDE, Geneesheer enz. te Greifswald.
537
Onderzoek , omtrent de Zeden der Inlandfche Mieren.
Vervolg en /got v an bi. 50/.)
539
Bijzonderheden , ontleend uit de Mengelwerken van E. GIB BON, Esq. (Vervolg van bi. 5o8.)
546
De Vefu ius;
55'
Het Gefchrift voor mijnen Vader. (Vervolg en llot van bl.
520 .)
557
Iets, over de Tooneelfpelen der 'apanners.
568
Proeve eener Lichtmatige Vertaling der tweede Elegie
van het eerde Boek der Tristia van r. OVIDIUS NASO 570
Anec-
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Anecdote van PEIILIPPUS en een' ondankbaren Hove)ing. 574
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den aard dezer Maatfchappij (*) , meen ik
y voor menlchen te fpreken, die in de verlichting oneer dagen gaarne deden; die de middelen tot dit einde,
in allerlei foort van leerzaam gefchrift verfpreid, gereedelijk bezigen; fchoon ze allen rnisfchien niet even bekwaam
zijn , het echte goud van het bedriegelijk namaakfeb
naauwkeurig te onderfcheiden. Opdat ik dan , inderdaad, tot nut van het algemeen fpreken , en dit doeti
loogt raar gelang der bijzondere -- ik erken geringe -- be.
ï waamheden , welken Rand en beroep in mij mogen doers
veronderfcellen ; zoo liet ik mijne gedachten over het
volgende gaan. Des menfchen geest weet zich bijna
nimmer vdor uiterflen te hoeden. De ontdekking vart
oenig gevaar drijft hem duizendwerf tot de grens van eend
ander voort. In vroegere dagen en deze of gene donkere
hoeken vinden wij fomtijds eenc foort van zedelijke onverdraagzaaniheid, welke niet zelden grievende onregtvaar•
digheid wordt. Men veroordeelt, namelijk, den misdadi=
ger altijd in dezelfde mate als men zijne misdaad affchu-
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(*) Deze Redevoering is uitgefproken in Amfferdarns Eerfte
Departement der Maatfchappàj Ttr Nut van 't 4ge ree.
mg w. 1810, No, Z.
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welfik vindt, zonder immer op de omilandigheden te letten, welke, min of meer ter verontfchuldiging (trekkende , konden nopen , het medelijden althans naast het
vloekvonnis te ftellen. In onze dagen, daarentegen, b13
lieden, die zich op wetenfchap en wijsgeerte eenigzins
beroemen, heeft dik^pijls genieel het tegengeftelde plaats
gegrepen. De omílandigheden, heet het hier , vormen
des menfchen karakter, zijne deugd of ondeugd. Ja inert
is met deze leer zoo ingenomen , , dat verdichte geí^chiedenisfen, welke fomtijds voor ware doorgaan, zoo wel als
echte historien, onder welken de verdichting zich heimeIijk mengt, als ten zinnelijken betooge derzelve opzettelijk
moeten flrekken.
Het fchijnt dus niet ongepast , dat men deze zaak
eens van naderbij befehouwe. Hiertoe heb ik mij
dais aangegord; hopende U te overtuigen, dat het lot,
hoe veelvermogend inderdaad, geenszins beflist over onzen zedelijken toeftand. Welaan, gunt mij uw gunftig
en toegevend oor!.
Het lijdt geen twijfel, of wij brengen elk eenen bepaalden
aanleg mede 6p de wereld, welke op onze gezindheden ,verkiezingen en handelingen krachtig invloeit. De bloedrijke
en koudvochtige , de te@rgevoelige en ruwe, de man van
levendige aandoeningen en de meer bedaarde , trage , van
,geílel , 'neigen geenszins tot dezelfde , hetzij goede of
kwade; eigenfchappen. In tegendeel, de een zal eer tot
luiheid, de ander tot woeligheid overflaan; de een zijne
zaken 'uit zucht tot gemak welligt verwaarloozen, de an
drier dezelve Of vergeten door duizend drukten, die hem
teffens bezig houden , of over het hoofd jagen door
drift en vuur. Deze duldt dat zijn vriend mishandeld
tivorde, gene vergrijpt zich aan zijn eigen kind', omdat
liet misfchien een onfehuldig dier martelde. Hier verzamelt de vreesachtigheid, langs allerlei wegen , eenen fchat
voor de onzekere toekomst, daar werpt de Iigtzinnigheid
haren laatften penning weg bij dadelijk gebrek. -- Zoo
zeker deze verfcheidenheid van mcnfchelii,k zwak wordt
aangetroffen, zich reeds bij de kinderen vertoont , en veelal van nergens elders dan uit de natuurlijke gefteldheid
van ligchaam en geest kan worden verklaard; zoo waar Is
het ook, dat de een veel gevaarlijker zaden van ondeugd
medevoer't dan de ander. Deze is , als knaap, ílechts
achterlijk in het volbrengen der opgelegde taak , geile
geeft zich in a1 O iei buitenfporigheid toe. Deze bedekt,
als
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als jongeling, vele gebreken des harte met eeneis Hufter
van ingetogenheid en vriendelijkheid , gene is weest en
uitgelaten, korzel en tot alles gereed. Hier vergenoegen
zich een aantal met kleine bedriegerijen , met de mishan
weinige huisgenooten, niet het bekrompene en-delingva
fchrale genot der zonde, dat zich hier of daar als van
zelve aanbiedt; ginds verfchijnt een enkele met vlammen
begeerten en onverfchrokken moed, met een hart, dat-de
nimmer verzadigd, eene verbeelding, die nooit uitgeput
wordt, en eene werkzaamheid van ligchaam en geest, die
van geen rusten weet. Dus, namelijk, ontf7aan groote
ondeugden op den weligen grond , waar groote deugden
zouden kunnen tieren. Dus groeijen béiden dikwijls nevens elkander, ja ílingeren zich zoo vast aaneen, dat dezen zonder genen bijna fchiinen niet te kunnen beffaan.
Even zeker als dit verfchil des aangeboren aards is het,
dat onze opvoeding , benevens onze ïotgevallén , werkzaam
gezellige vermaken, gedurende de kindschheid-hedn,
en jongélingfchap, tot deszelfs ontwikkeling, wijziging en
vorming, krachtig medewerken. Of wij van de vroegfle
jeugd af aan onszelven worden overgelaten, dan wel verllandig geleid en befluurd , of wij toegevendheid en zelfs toejuiching, dan wel betooming en beftraffing vinden bij de
eerfte uitbottingen onzer natuurlijke verkeerdheid, of de
befcllaafdheid ons als opvat in de armen , dan of wilde
woestheid ons gelijk een bajert ontvangt, of goede lesfen door
goede voorbeelden worden gefterkt , dan of het een en ander eene averegtfche wending neme, wie zou dit alles
onverfchillig kunnen achten? Immers, de mensch is het
buigzaamftie wezen, dat op den geheelen aardbodem wordt
aangetroffen. Hij alleen brengt geene bepaaldheid aan zekere leefwijze, geene als ingefchapene kennis van hetgeen
hem dient of niet, geene natuurdriften eindelijk, gelijk
alle andere dieren, mede. Hij moet alles eerst worden,
alles eerst leergin. Hij is als was in de hand des boet
dat flechts min of meer in deugdzaamheid ver--ferds,
schilt, en tot het eene of andere einde iets beter dient.
I let is hierdoor dat hij gefchikt is de heetfte en m de koude deden der aarde te bewonen , het onafhankelijkile egt
het behoeftigfte fehepfel te worden, een dier onder de
dieren en een engel onder engelen te zijn , een geheel wereiddeel ten fchrik en roede , vele eeuwen ten zegen en
wellust te worden. De zachte Peruaan fchroomde een
dier te dooden; de woeste bewoner van Mexico, en helaagt
As
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laas! beider Christelijke verwinnaar, oifcrdeu hunnen Goá
menfchenvleesch. De Roinein van den ouden tijd getroostte
zich gaarne den fchrikkelijkften dood, kon het zijn vaderland
Lenig heil toebrengen ; de latere burger dcszelfden gemeenebests offerde al dat heil aan de bevrediging zijner cigenie lusten even gereedelijk op. ja, wie zou het ontken
dat de opvoeding eene zaak van het uiterf e belang-nc,
is te achten; dat onze kindfche harten dan gereedelijk elken trek opnemen, dien de hand der liefde, de hand des
ouderlijken gezags en diep geëerbiedigden voorbeelds u^
hetzelve gelieft te drukken? \Vie zou het ontkennen,
dat onze denkwijze, onze (,.naak en onze geheele ziel
doorgaans gevormd worden naar hetgeen ons in de vroegfie jeugd omrirgc, op allerlei wijze bejegent, en als ingegoten wordt ? Immers , waar de ouders hunne taak geheel of ten deele laten Reken, daar vatten anderendczelve,
op. Het zijn dan onze meesters , maar vooral onze
makkers, op welken wij (laren , van welken wij leeren ,
welken wij meer of min getrouw navolgen en dikwijls
tioorbijflrcven. Vervolgens treden de ,gezette arbeid of de
gevaarlijke ledigheid, de gcflrenge tucht of de bandelooze
vrijheid, het redelijk bef uur of de onverllandige beheer
als voortgezette vorming, op. De verleiding lokt ons-fching,
aan , of vertoont zich minder. De braafheid wordt ten lust
en voorwerp van eerecht, of ten Tast en befpotting ge
groeit het rijsje , naardat het gebogen wordt —-makt.Zo
groeit, eenmaal misvorind, hoe langer zoo wanfcaltiger
op — groeit, maar heft de kruin niet sneer fier ten hemel —
groeit, tot schande der bosfchaadje, tot fpijt vair den ol.achtzamen meester, voor de bijl en het vuur alleen.
Doch, nadat wij deze vorming ontvangen hebben, weten wij zelven nog niet, wie wij zijn; worden dit welligt
nimmer gewaar, maar ftervcn in net gerust vertrouwen
op een aantal goede eigenschappen, die Hechts nimmer op
de proef zijn gcbregt. Zegt niet het (preekwoord: de
gelegenheid maakt den dief? en hoe veel ftelliger geldt
lietzelve van den dronkaard , den-ontuchtigen en dood1iager!
Niet alleen wanneer deze misdaden reeds in het hart zijn
begaan en hechts op de gelegenheid ter dadelijke uitvoering
tinachten. Wie weet net, dat bovendien de liartstogt
eerst dan regt gaande raakt . wanneer hij het voorwerp van
zijnen last voor oogcri en onder bereik vindt? Wie weet
niet, dat hij ons den a11rond der zonde fomtijds ongemerkt
doet naderen, dat hij ons daarna, door zijden koorden omliren
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Prengeld, welhaast belet eene enkele fobrede terug te
wijken, dat hij den vervaarlijken kuil zelven als met blocmen beftrooit , en ons het verraad niet laat snerken,
voordat de bedwelming zelve, na den val, ge;,-ekera is?
En , zijn we eenmaal gevallen , hoe ligt flruikelen we
weer! Hebben the dadelijk van het verbodene geproefd,
hoe gereedelijk komt de eigen lust terug ! Immers, de weg
is dan gebaand, de deur geopend, de prooi zeker, de
tcgcmfiaud welligt in aanlokking verkeerd , het berouw
zelf met een fchiin van ontrouw befiner. Eindelijk gewend
én gebod met 'onverfchilligheid te overtreden, veruapt
weihaast onze eerbied voor de geheele wet. Met de boosheid in gemeen,chap gekomen, verleidt, noopt, dwingt
zij ons niet zelden tot nieuw misdrijf. Of, bijkomende
omflardigheden vervangen hare taak; en dronl;enfchap,
ontucht, doodflag zijn ílcchts de onderfclicideuc trappen
zot volflagene ontmen[ching. — Doch het zin niet zoo zeer
deze ;ïingerpadcn, door fbmmigcn bewandeld, als wel de
gewone en openbare wegen door het leven , op welken wij
u willen doen letten. Wie weet niet , da dezen veelal
elk hunne eigene gevaren hebben; overvloedige rijkdom
deze, groote armoede gen-, het gevoel des levens dus
eenzaamheid der afzondering zulke? Wie weet-danige.,
niet tefcn4, dat de een aan deze gevaren veel meer, de
ander veel minder is blootgefteld? Roemt men niet den
middelland boven de uitersten, een leven dat kalm daar
boven fchokkende afwisfeling? Blijft niet-henf}roat
de cc ivoudigc landman dikwijls geheel onkundig van veel
cvaars ; doch wordt hij ook, werpt hem het noodlot
eenmaal in den maaldroom , niet vaak des te eer verflonden ?
v ! Zeker is een ieder van u , zelfs door eigene ondcrvindin , van deze waarheid overtuigd. Zeker heeft elk
levenslot zijne eigene groote of kleine verzoekingen. -- Zoo
blijkbaar nogtans de kracht der natuur, der opvoeding en
verdere leiding van het lot is, zoo veel gegronde hope
blijft er over, dat de gebrekkigheid van het eené dikwijls
door dc volkomenheid van het andere zal worden herfl:eld.
Ja doorgaans zullen deze verfchillende invloeden altlans
eene tcgengeflelde rigting nemen, en daardoor welligt liet
fchoonlle evenwigt tot fland brengen. Ecne toch der drie
Schikgodinnen ; die aldus ons levensweb weven , is
genoegzaam in (haat, de zamenfpamning der twee anderen
voor uitaften van gevaar en verderf te behoeden. De
trage van geítel moge een' Alexander tot vader, een alverAz
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verwinnend leger ter uitvoering van zijne willekeur bezitten , nooit wordt hij de groote veroveraar en fchrikvolie
verwoester. De heetstgebakerde , daarentegen , wordt door
eene geflrenge opvoeding, door een levenslot vol hardheid , teleurfl;elling en vernedering , ligtelijk betoomd. En hij,
van wiens woeste geaardheid, door zijnen vroegen levensloop veeleer gevoed en aangezet dan betemd en verzacht,
de wereld alles kwaads zou moeten vreezen, blijft mis
werkkring geplaatst, welks nederigheid en-fchien
bepaaldheid alle dergelijke vrees in eens doet verdwijnen.
ja deze gelukkige zamenloop van zwakheid en kracht, deze welgepaste maat van werking en tegenífand, deze
(poor of breidel ter regter plaatfe aangebragt, leveren welligt den gematigditen vorst, den uitmuntendilen bevorder
volkomenheid, den flerkffen, moe -arvnmefchlijk
uitvoerder van zwaren of gevaarlijken arbeid.-digften,
Inderdaad, dit wordt als een gevolg dier zelfde fchoone
evenredigheid befchouwd, welke de natuur in ieder opzigt
fchraagt en verfiert; dit wordt als een blijk dier wijze en
weldadige Voorzienigheid geroemd, welke al liet gefchapene met ouderlijke zorg gadeflaat ; dit is , indien wij
zulks kunnen gelooven , juist die oefening, die volma
voorbereiding voor beter leven , welke ons het-king,de
Christendom zelve in dit aardfche leert vinden. En , vertoont zich al hier of daar, zeggen ze , eene uitzondering op den
doorgaarden regel, is het gelukkige evenwigt tusfchen aanleg, vorming en uitlokkende gelegenheid niet overal aan te
treffen? Werpt de natuur fomtijds eene vonk in het hart ,
welke de opvoeding tot cone vlam aanblaast , en de eindelijke
levensbetrekking tot oenen vernielenden brand naakt, —
wel, dat zelfde gebeurt immers door het ganfche ruim der
fcheppiiww, en de hemel bewaart ons evenmin voor den
losgebaren ftorm, voor den alles verwveldigenden flroom,
voor de aarde , als hij vuur braakt of geheele Heden ver
Doch ook deze fchokken zijn weldadig. De erva--flindt.
renis leert dit zoo wel ten opzigte der vcr°\voestingen door
Ynenfchcn aangerigt, als zij het omtrent de omkeeringen
der natuur vrij duidelijk doet zien. En, fchoon wij dit
van iedere daad, van eiken perfoon al niet kunnen bewijzen, waarom zouden wij van het eene tot tiet andere
niet befluiten, en alzoo ons vertrouwen op den Albefchikker tonnen?
Ziet daar, mijne Vrienden! eene leer, welke, buiten tegenfpraak, zeer veel waarheids bevat, en die teffens uitnemend
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mend gefchikt is, nederigheid er. toegevendheid, zoo wel
als dankbare godsvrucht , in te toezemen. Doch ziet
daar ook eene leer, welke gereedelijk tot averegtfche befluiten voert, welke den mensch diep dreigt te vernederen, en ons vele voorvallen des levens zelve in een valsch
licht zou doen zien! Immers, zoo het lot op de vorming
van ons karakter Benen onbeperkten en volkomenen invloed
ee'ent, hoe hoeden wij ons dan voor de gevolgtrekking,
door alle wijsgeerige en godgeleerde flelfels zoo zorgvuldig gefchinvd --- dat de Heilige zelf de oorzaak der zon
wat onderfcheid is er dan tusfchen den deugd-deis?
enden godvergetenften onverlaat; ten zij-zarnwemsch
dat gene misfchien bruikbaarder voor de Maatfchappij,
of gezonder en geruster voor zichzelven is? wat beteekenen de klanken van fchuld, van flra£waardigheid, van
verachtelijkheid ? waarom befchuldigen wij dan onszelven
na eenig vergrijp? wat willen de fpijt en het berouw,
die cozen boezem vcrfcheuren? Welaan, ik beroep mij
op uw hart, mijne Vrienden! of het deze gevolgen kan toeITemlmen. Dat zelfde vraag ik, of de booswicht en de zedelijke held even vele achting verdienen ; of het al of niet
vr i}willig is, dat wij het kwade bedrijven, en in hetzelve
volharden; of de ffeen, die u ee-nig lid varplet, en het
paard, dat, op den hol gefiagen, u in doods gevaar brengt,
die zelfde aandoeningen veroorzaken , welke de baldadige
plunderaar en de goddeloo fluikinoorder noodzakelijk
moeten doen rijzen? 8 Wie beeft niet voor eerie leer, die
dei gd, geweten en pligt tot herfenfchimmen maakt? die,
eem aal doorgedrongen , alIe naauwgezetheid, alle heilige
trouw, den doodelijkílen flag zon geven? ja, zij zelven,
die dit wangeloof omhelzen , £chromen toch meestal dat
c,penlijk te prediken ; zij zelven erkennen, dat zoodanige
op:nbarc verkondiging de uitgebreidfte fch4e u flichten , dat ook de natuur wel wijsfelijk heeft ,zorg gedragen dit geheim voor den mensch digt te oinil tljeren. Ach ,
zoo is het dan de dwaling, en niet de waarheid, welke
ons tot het geluk moet geleiden! Zoo is dan de verlichtíng, hoe zuiver en waarachtig , eene uitvinding der
helle , om ons in ramp te ílorten ! Zoo hebben zij
dan regt , die onophoudelijk tegen dezelve fchreeuwen ,
die de oude duisternis , het oude vooroordeel, de oude ver
mc nfchenwaarde , gedu--warlozingvmefchkatn
rig terug wenfchen 1 Neen , zelfs het ongelukkiglle flagtoífer
vas eigin drift, ouderen verwaarloozing en vreemde verleíA4
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leiding valt niet buiten eigene fchuld; de gttnfeling der
natuur en des lots praalt niet zonder verdienfle met eerre
trits van fchoone deugden. Hoe groot het verfehil der
verzoeking aan de eenc, der onderfteuning aan de andere
zijde moge zijn, wij kunnen niet gelooven, dat het ie
aan de noodige kracht , _ aan de noodige hulp zou-mand
ontbreken , om te handelen gelijk betaamt. Neen, de
minne zelf ontving, wat hij billijk te vorderen had; den
ander. bejegende oneindig meer. 1)e fchuld en de _fchande
komen voor des menfchenrekening alleen; slechts de deugd
en de heerlijkheid mogen Code dankbaar worden toegekend.
Doch, zien wij, of deze heilige uitfpraak van ons hart
door Gene redelijke befchomving der zaak niet geflaafd en
bevestigd «orde. De vraag is, of er geen algemeen tegenwigt voor iedere Poort van verkeerdheid wordt aangetroffen? of de mensch geheel en al het maakfel zijner meesters
is , en volt}rekt geen eigen maatstaf van goed en kwaad1)ezit? of wij in allen op.iigte te vergelijken zijn niet het
Uewustelooze net ,dat medevoert wat zich voordoet, en geheel niet met de nijvere bij, die overal honig vergaart?
Immers, naarmate zich onze algeheele aanleg ontwikkelt,
wordt teffens dat redelijke en zedelijke bcfef ontbolfierd ,
't welk den mensch bijzonderlijk van de dieren onderfcheidt.
Dit befef veroordeelt het pligtverzuim van den luiaard
zoo wel, als de overijling der drift. Het veroordeelt zulks
niet flaauwelijk , gelijk een vreemde zijn gevoelen over
ons bedrijf met zekere onverfchilligheid uit; maar fpreckt
veeleer als gezaghebbende op gebie4enden toon , en laat
zich — nog na de verri;ting -- als eflren;e befiraffer hoores.
Dat zelfde gevoel, waarop ik vlij zoo even in uw eigen
hart beriep, is iederen mensch eigen. Daaruit rijst het
licht, dat geene drift volkomen verdonkert. Het is de noordur, die onzen koers, b de felfie slingering van den hartstogt , kan blijver rigten. Het is de Jonkvrouw, die ons, als
dein jeugdigen Hercules, haar geleide op den befcheidenen
toon der waarh•id blijft aanbieden, terwijl ook de Wellust
hechts lokt en vleit, geenszins gewelddadig dwingt, om ons
den erkeerden weg te doen inflaan. Hoe verf chillend de begrip
pen der volken over alleande. e dingen zijn,, in dit opzi t hemmen zij, over het geheel-, volkomen zamel. Welke verfchillende denkbeelden men ons mad inboezemen, íchaars
w rdt het goeie kwaal, liet kwade goed genoemd. Zelfs
onder de roovers wordt de wederkerige trouw geëerbiediba ,
-
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digd, de dankbaarheid vaak heilig geacht , de moedige
verdediging van gade en kroost, zelfs m den vijand, geprezen. Ja poog alle deugd te hefpotten, de onbeftaanbaarheid niet uzelven loopt gereedelijk in het oog. Laat uwen
leerling niet dan ondeugd zien, hij zal hare affchuwelijkheid en hare ellende des te eer opmerken. Niemand blijft
liet een raadlèi, hoe hij behoort te handelen. Niemand
blijft onkundig van de drangredenen, die tot het goede
nopen. Niemand, die geene kracht in zichzelven, die
geene veelvuldige íteunpunten vindt , om tegen den flrooni
der verkeerdheid moedig op te zwemmen. Het geloof zelve
aan Bene onzigtbare wereld woont in ons eigen hart ,vindt
overal bevestiging , vertoont zich als in de geheele natuur niet onuitwischbare letteren gefchreven. Menigmaal
grijpt de fchrik des Heeren den onverlaat onweerilaanbaay
aan. Menigmaal' (laat de boesdocner ftil op zijnen weg,
bijna gereed terug te koeren. Menigmaal moet hij het
nadenken en de eenzaamheid ontvlugten , zal hij zijn gmwelpad kunnen blijven bewandelen. ---- Dit alles is onwederlegbare waarheid, en kan aan (Ie vrijwilligheid van liet
misdrijf, redelijkerwijze, niet doen twi.j ckn. Alle oniIlandigheden mogen niet even gunflig zijn v,,k,r dc deugd;
haar voedfel moge hier neer aangeboden worden, daar
eenigzins in het verborgene groeijeu ; zij vertoont zich
overal in hare zuivere gedaante, welker glans niet duur
-zamis
te weren.
Indien echter de crvarenis leerde , dat dit gevoel nimmer tot daden overgaai ; indien zij cone naauwkeurige
evenredigheid tusfchen de opgegevene fpringveren ende werking des menfchelijken wils wist aan te toonen , en de echte
gefcbiedenis alzoo freeds die sporen der vorming van het karakter kon nagaan, welke verdichte historien fomtijds zoo
vernuftig teekenen, wij zouden inderdaad moeten zwijgen. Doch de ilerkfle -voor{landcrs van het opgegevene
begrip houden de zaak te ingewikkeld, dan dat dit zou
mogelijk zijn. to waarlijk, de mensch .-- reeds zulk een
raadfel voor de oplettendfie befchoutiving wordt door
liet voorbijzien van den invloed, welke uit zijn eigen binnenile opwelt, een volhagen onbegrijpelijk wezen. Dezelfde levensloop boezemt den een deze, den ander gene
gevoelens in. Hetzelf;le vaderlijke huis Ievert den booswicht • en den deugdzamen jongeling. Gelijke gloed doet
hier allerlei onkruid, hinds het keurigst graan gedijen. Vanwaar dat MARCUS ni; RELIUS hetzeiftic gebied over bijna
de gehecle bekende wereld als een fl 00rílag en oefenfchord
A5
,
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fchool voor zr'ne deugd befchouwde, hetwelk NERO ten
vrijbrief en tooneel der godvergetenfte buitenfporigheid
maakte? Vanwaar dat SOCRATES , in fpijt van zijnen aanleg, dien hij zelf alierongelul kigst noemt, in fpijt eener
opvoeding, die waarfchijnlijk niet uitmuntend was , in
fpijt van het zedenbederf, dat hein overal omringde, de
eer des menfcheliTken geflachts is geworden ? -- Doch beroepen wij ons niet langer op voorbeelden, wier verwijdering
ons welligt belet naauwkeurig te zien. Welaan , onze c.gene vaderlandfche gefchiedenis opgef agen , onzen eigen
uitmuntendflen Held voor den geest gehaald! WTie twijfelde ooit , of MICHIEL DE RUITER eenen vurigen geest
bezat? hij, die, als een teeder knaapje, den hoogoen toren zijner woonftad beklom, en denzelven, tot fchrik der
aanfchouwers , zonder ladder , zonder íleun , langs het
gladde leijen dak ook moedig weer afdaalde ; hij , die,
naauwelijks elf jaren oud, niet meer te houden of te temmen was op het vaste land, maar fechts voor het barre
element bruikbaar fchcen? Wie zou durven beweren, dat
de zeevaart, dat het gezelfehap van woeste bootsgezellen, eene regte oefenfchool was, om dit jeugdig vuur en
deze mannelijke kracht tot een gelukkig einde te matigen
en te wijzigen? Of, wat is gevaar voor het hart, indien
het zoo groote verandering van omílandighedcn , zoo hooge verheffing, zoo bedwelmende luister niet is , als hein
wedervoeren ? Wie, wie zou niet vreezen , di i! de man ,
uit den nederigften Rand afkomftig, onder den toomelóosten
hoop gekweekt, en nu de ecnige fteun en de roem zijns
vaderlands, de fchrik en de hoop der magtigfle Alleenheerfchers, hun hooggeëerde gast, hun fehitterend verfierde gunfteling, eene afzigtige woestheid, eene onverdragelijke trotschheid en foute verwerping van allen godsdienfligen teugel, aan den dag leide ? Doch wie was menfchelijker, wie nederiger en godsdienffiger, dan deze onze
Christenheld? Neen , groote en bijna goddelijke man! nergens is een fpoor der gebreken te ontdekken, voor welken uw levensloop moest doen vreezen. Uw nederig huis,
uwe al tè nederige vernietiging van de gedenkflukken uws
heldenbedrijfs , uw nederig gebed, om voor eene ondeugd
bewaard te blijven, die zoo verre van u was, doch die
u tellens zoo vele frikken fpande , Zullen voor altijd tot
bewijs van onzen edelen aanleg ílrekken. Weg nu, MARIUSSEN'! weg allen , die des menfchen hart te meer fchandvlektet, naarmate gij zijnen geest hooger fcheent te verheffen E }{et onkruid is niet onaf heidelijk van den weligen
grol ld.
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grond. De mensch is geen flaaf van de fingering des
lots. Hij bezit in zichzelven de kracht, om als ten hemel op te ílijgen. Neen, niet in zichzelven. De weldadige Voorzienigheid reikt hein overal de hand. Wil hij
die flechts aangriipen,' wil hij die flechts nergens voorbij
wil hij enkel, wat hij gevoelt te moeten willen, dan-zien,
is het werk dadeiijk vuibragt, dan wordt de zwaarfile last
niet gemak ge_orsci1t. Zoo fpreidt de adelaar flechts zijne
wieken uit, en Gods adem tilt hem van de aarde op;
zoo klapt hij dezelven vol vrolijken moed, en zijne vlugt
voert hem al hooger en hoover. 8 Edele en eenige v.rijheid. der Deugd , waarachtige en eenig ware grootheid
van den fterveling ! 8 'Magt, die de lust zoo min als liet
geweld kan bocijen! Blijf gij altijd liet voorwerp van ons
geloof, vaii ons eireven, van onzen hoogmoed ! Leer
gij ons tefFens den waren demoed, de regte waakzaamheid en
de behoefte aan honger hulp kennen ! Wees gij altijd het
ecrite voorwerp onzer dankbaarheid jegens Item , wiens
gef acht , wiens gelief ie kinderen en eeuwige erfgenamen
wij door a alleen mogen heeten!
N. :r.

TOEVALLEN VAN VERGIFTIGING , WAAP.GENO.ME
NA HET DOORSLIKKEN VAN EEN GLAS MET INKT.

44 jaren, flikte een glas
en Man te Morntpellier•,
niet Inkt door, meenende dat liet wijn ware. OogenE
hi ikkeiijk volgden hevige pijnen in de maag en darmen ,
oud,

l :eakingen , kleine hikflagen , beklemmingen in .het hartkolkje , onderdrukte ontlastingen , zelfs van het fpeekfel ,
gevoel van Bene inwendige hitte en droogte , pijn in de
geledingen der onderkaak, en bezwaarliikheid, om dezelve te openen, niet een ten volle nedergeflagen pols en
kr chteloosheid, eerie doodeli.jke bleekheid en koud zweet.
Men gaf verzachtende dranken, als Melk, Thee en Olie;
Bloch alles te vergeefs. De Geneesheer DESGR:ANCLS
kwam ongeveer een uur na dit toeval, en fchreef voor
ecii ílerk Mosterdbad, waarnevens hij drooge wrijvingen
'p dc armen en beenes aanprees, met weekmakende ftoijl Uu op het onderlijf. Teens gaf hij den Lijder inwendig, om het half uur, eenc halve drachma gebrande Magmet Lindebloefem- en Muntwater in te riemen. In
den beginne vermeerderde de benaauwdheid nog , doch
eer-
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eerlang keerde de dierlijke warmte terug, met een ontwikkelden polsslag. Na verloop van vier uren herflelde zich
de ontlasting door den afgang en door de kwijl, doch bei
niet Bene inktzwarte kleur. De afgang bleef nog wel-tle
zes weken zwart; doch verzachtende en zacht laxerende
#niddelen deden den Lijder ten volle herftellen.
PROEVE, OVER DE SCHOONHEID DER MEN'SCHELIJKL
GEDAANTE.

(Nar het Ensctsch.)
leur en Gedaante zijn die gedeelten van fchoonheid,
welke doorgaans het meest treffen en meest worden
waargenomen. Gereedelijk valt het, hiervan reden te geven : te weten, iedereen kan zien, en zeer weinigen kunnen oo•deelen : want de fchoonheden van kleuren en gedaante vorderen veel mineier oordeelkrachts , dan de hocdanigheden, welke in. eerie nadere en meerdere verwant
-fchaplnmetdisvrí:,c.
Wat dè kleur des ligchaams in 't algemeen betreft, was
misfchien - de fchoonfte , welke men zich immer kan ver
welke APELLns aan zijne beroemde VENUS-beldn,i
gaf, en welke, fchoon de fchilderij zelve verloren geraakt
is, CICERO ons cenigcrmate bewaard heeft in de befchrijving , daarvan gegeven: „ Het was een fchoon rood, keurlijk
doormengeld en als 't ware in wit ingelijfd, en in geiijkma„ tige evenredigheid over elk deel des ligchaams verfpreid."
— Van dezen aard zijn ook bij verfcheidene Rorneinfche
Dichters de befchrijvin gen van een zeer feboon vel; zoodanig is meestal de kleur van TITIAAN bovenal in de (lapende Kentel van dien Schilder, of welk eene andere Schoon
dat meesterftuk ons wil voor oogen Rellen.
-ied
De reden, waarom deze kleuren zoo zeer behagen, is
niet alleen om dcrzelver natuurlijke levendigheid, en de
grootere mate van bekoorlijkheid , welke 'zij verkri en,
door op eene gepaste wijze gemengeld te zijn; maar men
hebbe zulks mede toe te fchrijven aan liet denkbeeld, 't
welk zij met zich brengen, van gezondheid, zonder welke alle fchoonheid kwijnend wordt en minder aanlokkende ,
en met welke dezelve `altoos een toevoegfel van innemend
bekomt.
-heid
Wat de kleur des aaiigezigts in 't bijzonder betreft, een
groot deel der fchoonheid is (behalve aan de reeds gemelde
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oorzaken) toe te fcluijven aan dc verfcheidenheid, door
de Natuar heftemd ons dc grootree kleurmening in eenig deel des menfcllelijken ligchaams te verwekken. Kleuren behagen door tegenílelling; en 't is in het aangezigt,
dat zij het verfcheidenst en tegenovergeíeldst ziin.
Het moge grillig fchijnen, maar het is misfchion niet valt
juistheid ontbloot, dat even 't zelfde, 't welk een fclloonen avond maakt , ook een fraai gelaat vormt; namelijk
met betrekking tot het bijzonder gedeelte van fehoonheid,,
waarover ik thans fpreek. Vergunt mij, dit op tee helde
eens; avondlucht bij hct onder-ren.Dfchoidva
te fchri;ven aan de verfcheidenhek-ganderzoist
van kleuren, welke zich aan het uitfp anfel vertoonen. Het
zijn de kleine roode wolkjes, met witte doormengeld, en
fomtijds met donkerder, met den azuren grond, hier en
daar er door komende , welke de fchoone zamenílelling opleveren, die het oog zoo zeer bekoort en liet hart zulk eeir
zacht en zoet genoegen fchenkt. — Op dezellde wijze
moogt gij waarnemen, dat het, in cenige fchcone aangezigten , zeer veel aan dezelfde kleurverfcheidenheid is to
te fchriivcn, welke daaraan een zoo zeer beha eli;k voor
een voorkomen , 't welk het oog be--komenfcht;
koort , en niet zelden het hart verbindend betoovert.
'Want al deze foort van fchoonh.:id laat zich oplosfen in
Bene gepaste verfcheldenheid van vleeschkleur cn rood,
met liet helder blaanwachtige der aderen , bevallig om
zich mengelende en aF„falende-ilreksdfapnho
cp de kaken, als 't ware afgezet door de febaduwen vart
volle , netgebogene wenkbraauwen , en het baar , 't welt
ep eerie bevaiiige wijze liet aangezigt omringt.
Bijkans om dezelfde reden is het, dat de keurigíle ets
beroemd{ie Landfchapfchilders doorgaans liever den Flerfst
dan h^.*. Voorlaar kiezen. Zij geven cie voorkeuze aan de
vcrfcheidenhcid van fchaduwen en kleuren, van een anders
kwijnend en vervallend Jaargetijde , boven de frischlleid en
liet groen der krachtvoile Lente. Zij denken, dat al de
bekoorlijkheid en levendigheid ties Voorjaats rijkelijk ver
opgewogen wordt door de keuze, tegenftelling en-goedn
rikheid dr kleuren, welke zich in den Herfst op eiken
boom vertoonen.
Hoeveel iemands oordeel zeer ligt door bijzondere verkiezingen geleid en bepaald worde , (en zulks misfchien
ten Qpzigte van dit gedeelte der fchoonheid meer dan in
oenig ander) fchijnt nogtans tiet algemeen gevoelen welgegrond,
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grond, dat eene geheel fchoone Brunet den voorrang ver
geheel Blonde. Het helder bruin fchenkt-dientva
een luister aan alle de andere kleuren, een vuur en eene
levendigheid aan de oogen, en eene rijkheid aan 't geheele
uitzigt, welke men te vergeefs zoekt in het blankst en
doorfchi;nendst vel. -- R.APHAëL's bekoorlijkfte Madonna
is eené Brunet; en zijne vroegere Madonnas (of die van
zijn middelbaren Bijl) zijn doorgaans van Bene •blanker en
mein behagende kleur. Alle de beste Schilders in de edelie
eeuw der Schilderkunst, omtrent den tijd van LEO DEN X,
bedienden zich van die donkerder en rijker kleur. Mis
zou men hierbij mogen aanmerken, dat de hel--fchien
dere lichten, door GUIDO ingevoerd, veel toebragten tot
het verval der Schilderkunst, gelijk de verzwakking der
kleuren door CARLO MARAT (of diens volgers) , zints dien
tijd, derzelver val in Italic voltooid heeft.
Twijfelachtig is het , of tot het artikel van kleur ook
niet moeten gebragt worden eenige zaken , doorgaans niet
dien naam th et beftempeld ; als, . die blijkbare zachtheid
en teederheid van fommiger vel ; dat Magdalena - uit
na het weerren;-zigt(*),nefchoagziten,
die helderheid zoo wel als de tint van het haar; die gloed
van gezondheid, welke op eenige wezens uitfchittert ; , die
klaarheid, welke in eeniger oogen uitftraalt; dat gloeijcnd
vuur en die glinflering in andere; -- eerre en andere dezer
bijzonderheden zijn van eene natuur, zoo veel verheven
boven de gewone fchoonheden van kle$ir, dat het twijfel
wordt, of men ze niet in Bene hooger klas le te-achtig
brengen hebbe , en te beflemmen tot de uitdrukking der
hartstogten. Ik heb ze nogtans hier vermeld, dewijl zelfs
de tawijfelachtigfte der opgenoemde gedeeltelijk hier zoo wel
fehijnen t'huis te hoorgin als elders.
Wat de Gedaante betreft, als een gedeelte van 't geen
de
(*) Het uitzigt, hier bedoeld, wordt veelmaal uitgedrukt
door, de beste Schilders in hunne Magdalena's, in welke
men, fchoon er geene tranen op de wangen biggelen, eerre
vochtige roodheid op het vel ziet, uitwijzende dat zij bitter geweend heeft. Een treffend voorbeeld hiervan ontmoet
men in eene Magdalena, door LE sttUN, in eene der Kerken
te Parijs; in verfebeidene door TrrlAAN in ltalie; de allerbeste in het Barberino - paleis te Vene>le. RoSALrn , hiervan
(prekende, zeide : El/c pteure jusqu aux bouts de doigas1
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de menfchelijke fchoonheid uitmaakt, hiertoe behoort de
wending van elk deel zoo wel, als de zamenflemming van
het geheele ligchaam, zelfs tot den boog van eene wenk
golven van een haarlok. Misfchien heeft-brauwenht
men er de houding ook toe te brengen; althans deze , be•
paalti zijnde, behoort tot dit artikel, waardoor niet alleen
verftaan wordt de geil:alte van den perfoon , maar de {tand
van elk deel; als, het keergin van den hals , het uitflrekken van de hand, het plaatfen van den 'Toet, en verdere
bijzonderheden.
De algenmeene oorzaak van Schoonheid in de Gedaante
van beide de Sekfen is eene evenredigheid of eene een,.
heid en zamenttemming in alle de deelen des ligchaams.
Het onderscheidend karakter van Schoonheid in'devrouwelijke geflalte is kieschheid en zachtheid; in de mannelijke,
blijkbare kracht en vuigheid. Het fchoonfte voorbeeld
van de eerftc verfchaft de Irerus de Medicis , en van beide
Iaatlle , de hercules van Farnefe en de flpolie van Belvedere.
In den laatstgemelden doet zich iets op, 't welk buiten
onze tegenwoordige Proeve omloopt, 't geen een Itaïiaansch Kunllenaar 17 fovra umano noemde, zoo veel als
Bo»enwen/clielij,i . Het is iets , onderfcheiden van alle MenIchelïjike Schoonheid, iets daar boven ftrevende, iets, 't
welk een zweem van 't Goddelijke heeft, 't welk uitgedrukt, of ten minfte ,gepoogd wordt uit te drukken in
zeer weinige werken der Kunftenaren, en waarvan zeer wei
Dichters eenige ftralen hebben opgevangen in hunne be--nige
fchrijvingen.
De Schoonheid der Menfchelijke Gedaante gaat die der Kleur
zeer verre te boven: dit is mogelijk de reden , dat , wanneer
iemand de beste ftukken der Kunftenaars te Rome of thans te
Parijs ziet, hij zich dieper getroffen en ferker bekoord voelt
door de Standbeelden, dan door de Schilderílukken.
Een der oude Romeinfche Dichters, gewagende van een
zeer fchoon flan, die naar den prijs dong in een der openbare fpelen, zegt, dat hij zeer bewonderd werd door alle
•anfchouwers, bij zijne eerfte intrede; doch dat, wanneer hij zich van zijne kleederen ontdeed en de geheele
fchoonheid van zijne geftalte vertoonde , dit alles zoo
verre overtrof , dat men de bewonderde fchoonheid van
zijn gelaat vergat. -- Eene foortgelijke uitwerking baart
het zien van de genus de Medicis. Befchouwt men het
aangezigt alleen, het is zeer fehoon; doch let men op alle
andere
edm van haar maalUe1, daa wordt de Fchoaf-
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Beid van haar gelaat min treffende , en gaat in zulk eene
menigte van bekoorlijkheden als Verloren.
Wat de fchoonheid van elk deel des mcnfchelijken lig
uitmaakt, vindt neen in de keurig ite Werken over-chams
de Schilder- en Beeldhouwkunst , en leert ze best kennen
uit de beste Schilderftukken en Standbeelden. In 't leven
ziet men ílechts een klein gedeelte van 't menfcheliik lig
chaam ; het meeste wordt, bedekt , vermomd of miset naar de Natuur gefchikt,
vormd door de Kleeding, ni
maar naar de grili ,hcid der afsvisièlende Mode gevormd;
om niet te (preken van , de gedrogtelijke mis vormingen ,
die bij vele Volken plaats griipen, en, als 't ware inge=
rigt om de Schoonheid te vermeerderen , dezelve met de
daad geheel verwoesten.

IETS, OVER DE ONVERSCHILLIGHEID IN DE GODSDIENSTEELIJ•DENISSE BIJ DE NOORD - AMERIKANEN.

(Volgens J. HECTOR ST. JOHN, nit diens Letters from an
4rrerican Farmer,)

„

ij niet weinige Schrijvers, die over Noord Amerdket

a , 1B de pen op het panicr gezet hebben , treft men

klagten aan , wegens eene aldaar heerfchende Onver„ fchilligheid in den Godsdienlst. Wij hebben , deze ont„ moetende, wel eens gedacht, of men Godsdienst en
tbelijdenisfe, in zoo verre de l atfte de ver,,Godsdiens
„ kleefdheid aan zekere Godsdier Jlige Gezindheid order de
Christenen betreft, niet verward en ondereengemengl
„ hebbe , inzonderheid met opzigt tot de Inwoners in de
, wijduitgeftrel fe deden des platten lands : want in de
„ Steden , de groote Steden vooral, grijpt die Onver„ fchilligheid minder plaats+, aangezien men er Kerken of
„ Plaatfen voor de openbare Godsdienstoefening van on„ derícheidene Gezindheden aantreft. Zoo hebben er,
„ volgens J. «'ELD , in ziine Reize dear dc Staten rays
„ Noord-Amerika, te Philadelpi ia de Kwakers vijf, de
„ Presbyterianen en Dis/identen zes, de Engei the Episcs„ palen drie , de Duitfehe Lutheranen twee , de Roomsch„ Catholijken vier, de ZweedrekeLutheranen, de Morayifche Broeders, de Doop sgezinden , de fllgemeene Doops• , gezinden, de ,1l2etliodisten en de "roden elk ééne. (1b
» Deel,
„
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„ Deel , hi. g;.) Menfchen van allerlei Landaard, van
„ allerlei Godsdienstbeli.jdenisfe hebben zich allerwegen in
„ liet Land nedergeflagen; en 't is ten opzigte van dezer
Onverfchilligheicí ten gemelden aanzien, dat wij, in de
Briezren des in het opfchrift vermeldden Amerikaanic4ett
, Landbouwers , oenige Bedenkingen aantroIIen, vele
„ wij onzen Lezeren hier mededeelen."

Iet zal it (zoo fchrijft hij zijnen \'Tiend) niet onaangenaam zijn, te vernemen, hoe de onderfcheidene ChristenCe indl^eden als 't ware uitflijten , en hoe Godsdi n/iige
Onresfchillia'heid hier heerfchende wordt (*). — Wanneer
een merkelíik aantal , behoorende tot Gene bijzondere Gezindheid, zich in Noord- Amerika nederzetten , en niet verie van elkander wonen, rigten zij terdon.i erne Kerk op,
en dienen GOD, overeenkomfrig met de bij hun aangenomcne begrippen. Niemand brengt hun daarin oenige foornis toe. Ontslaat er oenige nieuwe Aanhang in Eurora,
zo,) kan het gebeuren, dat een aantal lieden, d. nze ven
toegedaan , overfteken , en zich in Amerika nederz:.tten.
Naardemaal zij hunnen Gezindheidsijver met zich brengen ,
hebben zij vrijheid om Aankomelingen te winnen, als zij
kunnen, om eerie Kerk te bouwen, en in den Eerdienst
de voorfchriften van hun geweten te volgen ; noch het
Landsbelluur, noch. eenige andere Magt, bemoeit er zich
mede. Indien zij vreedzame inwoners zijn, indien zij
Zich arbeidzaam en vlijtig bewonen ,wat verfeliilt het hunne naburen,. op welk eerie wijre zij geraden vinden het
Opperwezen te eeren
Maar ingevalle de Aanhangers van eenige S_cte niet digt
bij elkander wonen , en zich met Christenen van andere
Gezindheden vermengd vinden, zal hunne Gezindheidsijver,
door mangel aan aanvuring, verminderen en met den tijd
tiitdooven. Alsdan worden de it nerih anen met anderen ,
ten opzigte van den Godsdienst, verbroLdercl. Bij hun
gaan de namen van Engeiechman, E,rnnsc,thman en r ra
verloren, en even zoo ook de ftrikte wijze van on--.peáan
der(*) Men neme de uitdrukking, Godsdienfiige Onrerfc illlgheid, in dien zin, als wij in den aanloop tot dit Stukje verme l d hebben.
11SENG. 1810. o0. 1.
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derfcheidene Godsdienstoefening, gelijk die in Europa ge
Dit zal zich' hoe langs hoe verder uitbrei--bruikeljs.
den, en, fchoon dit u vreemd moge voorkomen, is het
echter zeker. Ik zal het voor u klaar en bevattelijkmaken.
Vexonderflel, dat wij te zamen in dit Land reizen. Wij
vernemen , dat in: een huis aan onze regterhand een
Rnonsch-Catholijk wone, die GOD eert op die wijze als
hij geleerd heeft, en -gelooft in de Traasfubflantiatie; hij
doet zijn akkerwerk; hij heeft een talrijk gezin van gezonde kinderen ; zijn geloof' en 'eerdienst hinderen niemand. — Eene mijl verder, op dien zelfden weg, is zijn
naaste Buurman een Duit/dier, een Lutheraatr hij verrigt
zijne Godsdienstoefening naar de Leerbegrippen, hem ingeboezernd; hij gelooft in de' Confubjianriatïe; zulks doet
niemand eenig. leed; hij beiirbeidt zijne landen en verfraait
zijn verblijf. Wat heeft de wereld te doen met zijne
Luther fche begrippen? Hij vervolgt niemand, en niemand
vervolgt hem ; hij bezoekt zijne Buren, en zijne Buren bezoeken hem. -- Naast dezen woont een Separatist, de, geest
alle Seen. Zijn ijver is heet en brandende ;-drijvenIla
maar , afgefcheiden.levende van anderen , door dien zelfden
ijvergeest gedreven, heeft hij geene vergaderplaats: van zij
om zich derwaarts te vervoegen, en aldaar gele -nefort,
te vinden , om godsdieníligen trots bij wereldlijke-genhid
halftarrigheid te voegen. Hij teelt desgelijks goeden voor
graan; zijn oofttuin is een der beste in den ge--radvn
heelen omtrek. Wat doet het tot. het welt/ n dés Lands,
welke zijne godsdienflige begrippen zijn 1 Rlj is 'een goed
Landbouwer, een goed Burger; WILLL W UN(v zou niet
meer in hem gevorderd hebben. Met Zijn Burgerlijk karakter heeft men alleen te. doen. — Nu volgt een Hol%an+
der, .die van geheeler harte gelooft in aIIe de Geloofsvastíl ellinggii . en Bepalingen der Synode van Dordrecht.,_ Hij
merkt een - Geestelijken, niet hooger aan dan een Huurling; doet -hij zijne Ambtsverrigtingen naar ei'sch , dan ontvangt hij de bepaalde fom ; volbrengt hij ze niet naar ge
;,hij- zendt hem henen, ílelt het zonder predikatien-noeg
te hooren. , en laat zijne. kerk misfchien jaren gefloten. On.
darks deze zijne gevoelens en dit zijn gedrag, is zijn huis
en landgoed een der netíte in den geheelen omtrek; en als
men zijn rijtuig en paarden ziet, zou men veelhgt in het
begrip komen, dat hij meer om dit dan om het toekomend
leven denkt. Voor 't overige is b.ij matig en arbeidzaam,
erg
,
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en zóó als 't behoort tot het bevorderen van zijn tljdèlijk

belang.
Elke der opgemelde Gezindheden onderwijst de kinderen
in de door hun omhelsde Gezindheidsleer; doch deze onderwijzingenl zijn zwak, > in vergelijking met die, in Eurc pa, veelal, zelfs aan de kinderen uit de laagLie klasfe., ge
geven worden. Die kinderen zullen, gevolgelijk, minder
ijverig, en onverfchilliger worden omtrent de bijzondere
Leerbegrippen, door hunne Ouders-omhelsd.
De dwaze trots, of liever de ijver, om Profelieten te
maken, is in dmérika , in die ílreken , onbekend. De
landlieden hebben er geen tijd toe; de arbeid, welke elk
jaarfaizoen vordert., eischt al hunne aandacht, en langs dier
weg zal deze vermengde Buurfchap een vreemd mengfel
van Godsdienstbegrippen opleveren; men zal er geene zuivere Catholijken, Lutheranen of Cali.'inisten vinden. Die
vermenging gaat trapswijze voort. De Dochter van een
Catholiyk trouwt met den Zoon van een Separatist. Het
Paar zet zich op een affland van der Ouderen woning neder. Welk eene opvoeding, ten aanzien van het Godsdienflige, wat de gezindheid betreft, zullen zij. hunneli
kinderen geven? -- Is er in de nabuurfchap eene plaats
van openbare Godsdienstvergadering , veronderllel eene
der Kwakeren, zij zullen zich veelligt derwaarts vervoegen , en misfchien daar Leden worden. Anderen blijven
in een flaat I, volkomene Onverfchilligheid; en de kinderen vane Godsdienst- of Gezindheid -ijvervolle ©uderen zijn' in ftaat, om de Geloofsbelijdenis , door dezen aange fd, te handhaven ; en dezer kleinkinderen
nog veel t. De nabuurfchap van eene Kerk brengt
hert veelal de Waarts, en het aldaar opgaan is het flerkfle
blijk, 't welk zij kunnen geven, van tot eeriigen Aanhang
te behooren.
De K,vakers zijn de éénigen , die eene gezetheid voor
hunne eigene wijze van Godsdienstoefening. behouden: Hoe
verre zij ook van` elkander verwijderd mogen, wonen, hou
zij eene Poort van gemeenfchap met hunne Broederen,-den
en wijken, althans in Amerika, zelden af van hunne bij
zondere regelen.
In voege boven gemeld zijn, in .dnerika, alle Cod'
dienst - feiten zoo wel , als alle Volken, onder elkander
vermengd. De Onverfchilligheid in den Godsdienst vet
1reidt zich ongemerkt van het eeue elude des Lands tc&het
£ a,
,
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het andere; en maakt deze een der fterkfte karaktertrekker
der Amerikanen uit.
Vervolging, Geestelijke Trots, zucht tot Gefchilvoeren over Godsdienstige Leerbegrippen , zoo vaak voor
Godsdienst gehouden , zijn hier verbannen. De Godsdienstijver, in Europa als 't ware ingefloten, wafefnt hier
uit in den ruimen afiland; dáár is dezelve als, opgepakt
buskruid, hier blaakt het op in 't open veld, en vergaat,,
zonder nadeel toe te brengen.

)IERKWAARDIGE BIJZONDERIIEDEN VAN HET SERAIL
EN DEN HAREM DES TURKSCHEN KEIZERS
TE Kt3NSTANTINOPEL.

(Ontleend uit Notice fur la Cour du Grand Seigr?eur, &c.
par josEPH - EUGkNVE BEAuvoISIíNTS , Chef d'Bscadron , at
;stab?e Militaire au Tribunal fpécial de Naples.)

„ Timet meerendeel der Europifche Reizigers ,'r zegt de
^j Heer REAUVOISINS , ,,, wat zij ons te dien op„ zigte ook mogen vertellen, drong nimmer verder door,
,, dan tot het eerfle Binnenhof van het Serail; en ik zou,
,; gedurende een verblijf van derdehalf jaar te Konflanti„ hopel , _, niet verder gekomen zijn dan zip, ware ik niet
gelukkig genoeg geweest door te dringen ot de binnen
Tuinen, en zelfs den voet te zettgif in de ver'blij--;íle
; ven der Vrouwen. Beguníligd in dit onderwilden door
een Hoogduitfchen Tuinier, beftuurder 'en opziener der
, Tuinen van het Serail, die mij, nevens eten Heer JEAN.BON SAINT-ANDRI; , thans Prefeét te Mayence, op ze„ keren dag, binnenliet door eene der poorten van de
„ Kiosque der Sultane VALIDL' , op cellen tijd dat het
„ geheele Hof zich te Béchick-Tasch bevond, (een Lust„ huis van den Grooten Heer aan het Kanaal) betraden wij
„ te zamen die plaatfen, zoo zelden door den voet eens.
„ EEuropeians gedrukt. -- Zorgvuldig verzamelde ik vele
bijzonderheden; hetwelk ten urrerte moeijelijk viel: dè
Turken zijn noch nieuwsgierig noch mededeelzaam; zij
,, kunnen niet begrijpen, wat het onderzoek,• beduide we, Bens zaken , aan welke den Europeanen niet gelegen
, ligt , en waaromtrent hunne Godsdienst hun verbiedt
" oi1.
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onze nieuwsgierigheid te voldoen." --- , Het opgemelde verdubbelt de belangrijkheid der berigten, welke
wij thans , op het geleide van dezen ondernemende
Schrijver, onzen Lezeren inededeelen.'

* * ,
Volgens het algemeen gevoelen zoude het Serail of
Palets des Turkfchen Keizers zeven mijlen in zijnen omtrek befaan; dit is een grove misflag; op zijn meest be$laat het niet meer dan twee mijlen. Binnen dezen omvang bevat het Moskeeën, tuinen en woonhuizen, groot
genoeg om twintigduizend zielen te huisvesten. Van het
midden van het kanaal , hetwelk langs de ftad ftroomt , levert dit paleis eene verrukkelijke vertooning; maar aan de
landzijde heeft het tegendeel plaats: de koepels, torens,
minarets zijn verdwenen ; een hooge en dikke muur belet
het gezigt des Reizigers , en boezemt de ongunftigfte
denkbeelden in, vooral wanneer• hij, voorbij de hoofdpoort
gaande, op een vuilen mesthoop ltapels menfchenhoofden
riet liggen, nog rookende van bloed!
De Maren; (*), of de woonplaats der Vrouwen, is een
der voornaamite gebouwen van het Serail; het bevat de
paviljoenen der wettige Vi twen van den Grooten Heer;
er is onder dezelve eene ègr1'ce, eene tweede, eene derde naast laatfte Keizer sELIM had
de, en zoo
er zeven. Elk heeft haar eigen huis, en ten min{le tweehonderd meisjes om haar te bedienen. Ieder dezer meisjes
(laat ter befchik ing van den Grooten Heer, die liet regt
heeft
(*) Men moet onderfcheid maken tusfchen het Serail ets

vervolgens

:

den Ilm enz. Een Serail is altijd een Paleis, -- de Harem
de gewijde plaats, tot liet verblijf der Vrouwen bij uitfluiting
befrerrd. De geringíte particulieren hebben een Harem; aanzienlijke lieden alleen kunnen Serails of paleizen hebben. Ie,
der :aag in een Serail komen, doch niemand in den Harem,
behalve het hoofd des gezins, welk er nimmer eenigen mansperfoon binnenlat, zelfs zijnen vader niet , die wel zijne
felioondochter met ongedekten hoofde kan zien, doch'nimner, in welk geval ook, in zijn Zoons harem mag komen,
®mdat hij er vreemde vrouwen zou kunnen ontmoeten, en het
eene inbreuk is, die 'zeer lireng verboden is, eene andere
vrouw behalve de zijne, of zijne moeder of fchoondochter,
met ongedekten aangezigte te zien.
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heeft om diegene in zijn bed toe te laten, welke hem be•
haagt, wanneer hij bij eene zijner Vrouwen een bezoek
,gaat afleggen.
Deze wonen afzonderlijk, zien elkander nimmer , en
kennen naauwelijks elkander. Elk heeft hare bijzondere
tuinen , hare Kiosques, hare baden en uitfpanningen ; zelden brengt de Groote Heer haar bij elkander. De Haren:
staat onder het onmiddellijk opzigt van de Kehaya Khdduna, of Opzieneres der Vrouwen, die altijd eene oude
gunfrelinge is, met des Meesters vertrouwen vereerd, en
die niet dan na een langdurigen en getrouwen dienst tot
dien doorluchtigen post wordt verheven. Zij is de fouvereine van deze onmetelijke fchaapskooi; alles gehoor
aan .hare bevelen, en zij ontvangt onmiddellijk van-zamt
den Keizer alle dé narigten , haar ambt betreffende.
Geenen grond heeft de vertelling, wegens het tgewerpen van den Zakdoek door den Keizer aan diegene zijner
Vrouwen, welke hij de eer van zijnen Keizerlijken bijffaap
ta=il doen genieten. De plegtigheid is hierin gelegen,
dat de Keizer , door middel der Opzieneresfe , aan de
Vrouw, op welke hij zijn oog heeft laten vallen, eén ítel
kostbare, kleederen. zendt , met welke zij zich tooit, voor
zij in zijne .tegenwoordigheid mag verfchijnen.
-dat
De opgeilotenen ï in het.Serarl zien niemand, en mogen,
bp doodíiraffe , geenerlei .verftandhouding daar buiten
houden. Om zich een «denkbeeld te vormen van de uitere 11>iengheid , met welke zij aan aller oogera onttrok
worden,. zal het genoeg zijn, de behoedmiddelen te-ken
weten, die aangewend worden om haar te voet den klei
te doen afleggen, om van de poort van het-neaftd
Serail aan den zeekant bij het vaartuig te komen , beftemd
om .haar, in th nemen: Eene rij van zwarte Gefnedenen
fchaart zich regts en links , van de buitenfte poort tot aan
den trap , alwaar het. jagt ligt. Deze Gefnedenen ftaan
net het aangezigt naar buiten , en houden ieder een langen
ftok • in de hand, aan welken een lap linnen van tien voeten hoog is verbonden. De Vrouwen gaan tusfchen deze linnen muren door, en treden in het vaartuig, hetwelk
van Jaloufien en Luiken is voorzien.
.De buitenpoorten van den Harem, of liever van de woningen van des Keizers Vrouwen, worden door driehonderd
.warte Gefnedenen bewaakt , die in de eerfte .linie rond.om de muren ftaan, en over welke de Kislar-ligha het
bevel voert. Deze Gefnedenen zijn ftomme dieren, zonder
-

-

-
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der eenige kunde, zelfs zonder eenige de minfte befchaafdheid; zij leven bij elkander als zwijnen in een hok; zoo
wild zijn zij, dat, wanneer zij uit het Serail gaan om
eenre - wandeling te doen, zij zoo onbekend zijn niet de
levenswijze en de gewoonten van Kon/tantinopel, dat Saniojeden en Laplanders het niet meer zijn kunnen.
'De zwarte Gefnedenen alleen hebben vrijheid om in de
tuinen te komen, die tot den Harem behooren. Wanneer
de Groote Heer aldaar eene wandeling doet, laat hij zijne
Paadjen en blanke Gefnedenen daar buiten , en wordt alleen
van den Kislar-Agka en zijne Zwarten verzeld. Indien er
hoveniers of werklieden in de tuinen zijn, wordt er hel
geroepen, en op dit verfchrikkelijk en heilig woord-s•et!
verlaat elk' zijn werk, en vlugt naar de poorten: ongelukkig hij, die er in gevonden wierd, terwijl de Vrouwen
in de lanen zijn verfprcid ! Een gewisfe dood zou het loon
zijn van zijne ligtvaardigheid of achteloosheid; niemand
zoude hem kunnen redden; de Zwarten zouden hem heb'ben afgemaakt , voordat er eenige verantwoording koude
gefchieden; en dit gaat zoo naauwkeurig toe, dat deze
wilde dieren, die zich 'alles geoorlofd achten,, en altijd
bet binnenfte van liet Serail zien, tot bij de poorten zelve
van Konflantinopel en bij de verfchillende• uitgangen van
den Grooten Heer , fteeds gereed zijn om dezulken neder te fabelen , die voor hun niet fpoedig uit den weg
gaan.
Op de zwarte volgen de blanke Gefnedenen, die bij
talrijk zijn als de eerften. Zij nemen in de-kanszo
tweede linie den buitendienst van den .Harem waar.
Om hunne meer onmiddellijke betrekkingen tot de wacht
van het binnenfte van het Serail bezitten zij_ een weinig
sneer befchaafdheids. Hun opperhoofd , Capou - dghas/y
(hoofd der poorten) genaamd, bezit zeer veel aanziens;
doch verre is het er af, dat zijne voorregten, zijn gezag
en waardigheid zonden gelijk ftaan met het opperhoofd
der zwarte Gefnedenen , die daarenboven -een GrootOfficier van het Keizerrijk is , terwijl het opperhoofd dr
blanke Gefnedenen flechts een Opper - Officier van het
Hof is.
De dienst bil den perfoon en de vertrekken des Keizers
wordt bij uitfluiting waargenomen door zijne P adjen (ptsch+
Jlghasfy) , zijnde bijkans allen jonge lieden van geringe af
uit alle oorden van Turkije, en wel voc`rnamelijk-komst,
uit %zië , door Grooten van het Rijk aan het ' If geB4plaatst,
-
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plaatst, welke hierin het oog hebben op de voordeelen o,
welke zij te eenigen tijde van hunne Creaturen zullen kunnen trekken, wanneer zij tot de eerfte waardigheden van
het Serail zullen verheven zijn. En inderdaad, deze jongelingen, hoewel reeds in hunne kindschheid uit de handen
hunner vroegfile Meesters gekomen, bewaren heilig het ge
denken aan dezulken , die hen aan de bron van eere, aanzien en rijkdom gebragt hebben.
De Paadjen zijn in vier kamers verdeeld. Die van de
eerfte kamer nemen den dienst waar bij den perfoon van
den Grooten Heer, en verzellen hem overal, behalve in
den Harem. De tweede, zijnde de talrijkfte, bevat dezulken, welke bef eind ziin tot het waarnemen van den
monddienst bij den Keizer of deszelfs Vrouwen. Die tot
den krijgsdienst zijn beftemd , maken de derde kamer uit;
en de vierde bevat degenen, die belast zijn niet het bewaren van alle de fchattcn , die in het Serail begraven
worden (*), alsmede van de kleinoden, diamanten en de
bijzondere kas van zijne Hoogheid. Ook gaan door hunne
handen alle de gelden, welke door de, Keizerlijke Schat
aan dezelve betaald worden.
-kist,of
Behalve de Paadjen is er nog ecne andere foort van huis
aan het Hof der Ottomanfche Vorften; het zijn-bedin
de dooven en ftommen. Men telt er veertig van; zij zijn
's nachts gehuisvest in de paviljoenen van Paadjen , en onthouden zich overdag voor de Moskee, zich aldaar oefenende in cie gebaarkunst, die bij hen de plaats der fprako
vervangt. Onder deze veertig bevindt zich doorgaans een
zeker getal van meer bcguníiigden dan de overigen, van
welken de Sultan te zijnen vermake zich bedient, door
hen tegen elkander te doen vechten , in een waterbak werpe r , of aan de fpotternij zijner Paadjen en meest geliefde
Officieren bloot te ftellen.
Voormaal's waren de f ommen belast met liet volvoeren
der doódvonnisfen door het ganíche Rijk. Zij reisden een
voor, eew, begaven zich dikmaals tweehonderd mi len verre
van de hoofditad, en verfchenen ongewapend bij dengcnen , wiens hoofd de Keizer cischte. Zoo diep was de
,

j
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(*) Wegens deze opmerkelijke bijzonderheid geiit^,t*e enen na
te (laan ors Nei eharerk roer 18o8. b1.68 , alwaar vrij tevens reeds
eenig herigt van de alhier door denzelfden Schrijver breeder
en vollediger behandelde zaken onzen Lezeren hebben medegedeeld.
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onderwerping, dat de ellendige het edel papier, welk hens
ten dood veroordeelde , eerbiedig kuste , zonder morren
ziin hoofd bood aan den doodelijken ftrop , welken de
ftomme in zijne hand had, en met eene gelatenheid ftierf,
het gevolg van het gevoelen , waarin de Muzelmannen
ftaan , dat door des Sultans, hand of op zijnen last te worden ten dood gebragt eene verzoening van alle zonden is.
Doch, zints eenige jaren, heeft deze blinde en eerbief
dige onderwerping plaats gemaakt voor eenen tegenftand,
welke de overbrengers van dusdanige bevelen heeft afgefchrikt. Het is bekend , dat DGEZZAR - PACHA , als Pacha
van St. lean d'Acre onlangs geftorven, den ftommcn bijl
zich liet komen , en , in het oogenblik als deze hem den
firman knielende overhandigde , hem met een pistool het hoofd
doorfchoot, hem hetzelve deed afhouwen, en nevens den
firman in een lederen zak naar Konflantinopel zenden. Intusfchen heeft deze manier van gehoorzamen niet belet,
dat vijf of zes Capidgys - Bachys hunne medebroeders in
deze noodlottige boodíchappen zijn opgevolgd , en hetzelfde lot ondergaan hebben. Maar de Porte is eindelijk
moede geworden , aan eenen man lieden af te vaardigen,
vier hoofd het eenige antwoord was, welk hij zond. -Dertig jaren lang is deze DGEZZAr - PACIIA in zijn bewind
gebleven , in tenen ftaat van openlijker opftand tegen zijnen
Souverein , wien het nimmer gelukt is, hem te doen vermoorden, welke moeite hij ook deed.
Nog meer deed de vermaarde PASSW-AN - OGLU , in den
fare 1807 Pasha van ir,/iddin geftorven. - Hij bewaarde de
firmans , zond de boden terug, en wapende zich tegen de
Porte; en dat alles onder betuiging van zijnen eerbied voor
en verknochtheid aan den perl'oon van den Grooten eieer.
Op eiken nieuwen firman, welken hij ontving, en waarbij
zijn hoofd werd gecischt, oordeelde hij zich geregtigd,vijf
tien of twintig mijlen gronds van de bezittingen der naburige Pachas weg te nemen. Aldus gelukte het hein ,
een leger van tachtigduizend - man te verzamelen, waar
hij meer dan tien jaren lang de Ottomanfche le--med
gers, tegen hem gezonden , om hein te 'onder te brengen, heeft verflagen; hij maakte zich meester van gansch
Bul,sg arie, en bijkans van den gebeden Doran tot aan deszel IS mond , en heeft den Grooteis Heer op zijnen troon

doen beven.
Heden ten dage maakt de Porte niet meer gebruik van
ftommeu , om zich van oproerige onderdanen te ontflaan ;
vara
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van andere krachtdadiger middelen bedient zij zich. Zij
belooft den post des wederfpannigen aan hem ,I die denzelven doodt; en zeer dikmaals is het een der oudfte en ge3recnzaamfte dienaren van eenen Pacha T die deszelfs
hoofd naar Konflantinopel brengt ter verkrijginge van het
toegezegde loon.
Behalve de ftommen bevindt zich nog aan het hof van
den Grooten Heer een twaalftal dwergen, die onder de
ftommen• wonen, en even als-deze tot 's Vorften vermaak
dienen. Beiden verzeilen hein, als hij uitgaat. De dwergen gaan de Paadjen vooruit. Hun rug dient dikmaals tot
een voetbank voor den Grooten Heer, wanneer hij te paard
(tijgt; veel werks maakt men, om hen tot dezen zondér.
lingen dienst bekwaam te maken.
Het is de post der Capidgys-Bachys, den Souverein te
verzellen.. Alle vrijdagen ffijgen zij te paard, en maken
een gedeelte uit van den Keizerlijken (toet, wanneer de
Groote Heer zich naar de Moskee begeeft. Zij haddeíi,
gelijk ik reeds heb opgemerkt , de ftommen vervangen,
tér volvoeringe van de doodvonnisfen , in het Serail geveld;
maar zints eenige jaren gaan zij niet meer naar de provincien , dan om de firmans van beftier," verkiezinge ot' afzettinge -daarheen te brengen. Gunften zijii alle deze
lastgevingen , omdat zij zeer voordeelig zijn , en een
Capidgy nimmer , dan met gefchenken overladen, terugkeert.
De Capidgys-Bachys flapen op hunne beurt alle nachten
in eene kleine kamer bij de poort van den tweeden ingang van het Serail., waarvan na zonneodergang hun de
lleutels worden ter hand gefield. Zij genieten groote voor
regten , en zijn zeer gezierj. De Grooten in het bijzon
der ftreelen en flikflooiien hen , om hun ter voorfprake in
bet Serail te dienen, hetzij bij het hoofd der zwarte Gefnedenen, of bij den Grooten Heer zelven, dien zij, uit
kracht van hunnen post , dagelijks kunnen zien en na.deren.
Er zijn aan het Ottoman/èhe hof twee Groot-Ecuyera
onder wier bevelen alle de Ecuyers van den Grooten Heer
ftaan , en -die het algemeen oppertoezigt over alle de
ftallen van het Serail [hebben. Zij beíturen het feest
van het Ier Weide brengen van alle 's Keizers paarden.
Dit feest wordt alle jaren op St. Porisdag niet groote
ftaielijkbeid gevierd: de Grooten van de Porte, de ambtenaars van liet Serail en het gebeele hof van den Groeten
Heer,
-
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Heer, wonen den uitgang der paarden in ftaatfie bij, die
ftatelijk geleid worden door de ftraten yap Konflantlnopel
tot aan de weiden, alwaar zij moeten grazen. Deze weiden liggen rondom de hoofdftad, en de paarden worden
er nacht en dag opgepast door Bulgaar fche boeren, welke, tot het doen van dezen Heerendienst, opzettelijk uit
Romelíe komen; hunne dorpen zijn -vrij van belastingen
en zij genieten vele voorregten , die voor den korten
dienst , valt hun gevorderd , hen rijkelijk fchadeloos
ftellen.
De Groote Heer is zelf bij de plegtigheid tegenwoon.
dig, en als de paarden reeds buiten het Serail in optogt
zijn, ziet hij hen nog voorbijgaan, zich plaatfende achter
de jaloufien van .flay Kioschk, een paviljoen, ftootende
tegen den grooten buitenmuur van het Serail, en inde ftad
uitkomende , aan den kant van de Devlet Humajoum (de
edele poort) of de poort van het Gouvernement, van waar
de Europeanen den naam verhevene Porte ontleenen, ter
aanduidinge van de Ottomanfche Regering.
De twee Groot-Ecuyers, nevens den Bostandgy-Bachy
en den Caaidgyler-Kehayasfy, zijn de vier Opperambte+
naars der Kroon, en maken den aan het Ottosnanfche hof
genoemden Keizerlijken Jlijgbeugel uit.
Deze Keizerlijke ltijgbe;igel beftaat thans niet meer; het
is een flaauw fchaduwbeeld yap den alouden despotieken
Regeringsvorm der ftichters van het Ottomanfche Rijk , voor
zij zich gevestigd- hadden op de bloedige puinen des-dat
troons van den laatfteít KONSTANTIJN.
Geen ander paleis hid toen de Sultan dan eerre tent,
geenen anderen hofftoet dan zijne krijgswacht, geene andere
ftaatfie dan de ftandaarden en den buit der overwonnenen,
welke hij zich vooruit liet dragen.
De eifchen en de verzoeken der legers werden aan's Keizers voeten gebragt, zittende te paard; aan zijn ílijgbeu
gel kwamen de verzoekers om zegt, of om genade biddende. De bevelen voor het leger, 's Vorften befluiten, de
vonnisfen , werden te paard afgekondigd; en 't is dit aloud gebruik, waaraan, in het Serail, het behouden vare
de benaming van Keizerlijken ftijgbeugel moet worden toegefchreven. In de ftaatshandelingen , . de diplomas der
Gezanttn, en in de firmans, door de Verhevene Porte af
gevaardigd , ontmoet men telkens deze benaming ; en
alle de berigten , welke de Ew-opifche Gezanten .aait
de
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de Porte doen toekomen , zijn gerigt aan den Kelze,i
iijknn flijgbeugel.
De binnenwacht wordt vertrouwd aan Bostandgys, die
boripronkelijk tuuets anders dan tuinlieden waren. Hun
opperhoofd, Bostandgy - Bachy genaamd, is de tweede perfoon van het Serail, na den Selickear - Agha. Hij bezit
zeer groote voorregten , en is belast met de zorge voor het
inwendig burgerlijk beftuur van het Serail. Daarenboven ge
eer , in 's Konings vaartuig aan-iethdvorgn
het roer te ftaan. Ingevalle van brand is hij verpligt, met
alle zijne Bostandgys zich naar de plaats te begeven , alwaar
de brand is.
Die zelfde verpligting , intusfchen , rust ook op den
Grooten Heer , hoe oppermagtig een -Vorst hij voor het
overige moge wezen. Telkens als er, hetzij te KonJfan^ínopel of in de nabuurfchap , brand ontftaat , moet hij met
zijn ganfche hof zich derwaarts begeven. Niet dan met

gevaar van de vervloekingen des volks op zich te zullen
laden, mag hij in het Serail blijven. Ten allen tijde, in
den zomer en in den winter, ter aller ure dag en nacht,
zoodra er brand geroepen wordt, wordt den Grooten Heer
daarvan kennis gegeven, en er zijn altijd gezadelde en getoomde paarden, erf vaartuigen van riemen ,voorzien voor
gereed om te vertrekken, en den-hande,lkogbi
Grooten Heer heel naar Scutary, aan gene zijde van Kon
te brengen, indien de brand van eenig belang-fiantopel,
zij. Dit gebeurt zeer dikmaals. Gedurende drie achter
jaren, heb ik er jaarlijks vijf of zes, fomtijds-envolgd
meer voorbeelden van bijgewoond. , Daar te Koitflaiitinopel
het ontftaan van brand het gewone fein van 's volks mis
veel als de gisting te vermeerde--noegis,warhtz
ren cp aan te zetten , inisfchien eengin opftand te ver
indien de Sultan weigerde , zulk eene bran--wekn,
wende aankondiging aan te nemen , en zich naar de
plaats te begeven , welke het volk heeft . verkozen ,
om het onderwerp zijner klagten den Souverein bekend
te maken.
De Baltadgys van het Serail ("klovefs) , even als de Bostandgys, maken een gedeelte uit van de binnenwacht en
huisbedienden. "Voórmaals waren zij de houthakkers, wier
post het was, bij uitíhiiting, het hout te hakken en te
Kloven , - tot de keukens en de baden van het Serail noodig; derzelver getal is vermeerderd, en zij zijn op eesten
na-
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^lagenoeg krijgshaftigen voet gebragt, even als alle andere
benden., die in het binnenfee van het Serail gebruikt worden.
Allerlei foort van krijgsvacht, of die een gedeelte uit
gewapende raagt des Rijks, hebben de SUlr-makenvd
tans van hunne perfonen verwijderd; zij hebben eerie geheel
huisfelijke hofhouding ingeftéld,van welke ieder ligchaam
de benaming van het beroep., welk het voorheen oeft nde.,
heeft behouden. Doch de perfoon Van den Souvereid is
daarom niet minder veilig. Het Serail wordt door tienlui.
zend, man bewaakt, die, inderdaad, geen Europisch batailjon zouden kunnen wederftaan, maar die genoeg zijn
om vreeze en eerbied te verwelken bij het graauw van
Konflantiianpel, . welks oogera nog .niet gewoon zijn aan de
vreemde geftalten en kleederdragt van het bij hetzelve genoemde binnenie. Gaat, de minfte der Goujats langs de
altraat, of treedt bij in een van de duizenden Kaicks, die
van Konflantinopel naar Pera en Scutary heen err weder
varen , hij matigt zich de houding en dein gang aan van
een Vizier; trotsch, ibmtijds met verachting, behandelt
hij lieden van de gemeen klasfe ; hij fpreekt uit de hoogte, en doet zich op zijnen wenk gehoorzamen.
Geheel anders is het, wanneer een Officier van het Serail zijne waardigheid midden onder het volk der ftad wel
wil vertoonen; nimmer gaat hij uit de laatfte poort vin
het binnenfile, dan van vijfintwnitig of dertig bedienden.
verteld, die hij zulks, nooit behoeft te bevelen: wanneer hij,
over de onderfcheidene pleinen van het Serail gaat, vermeerdert zijn €toet; elk wil hem verzeilen; de ftralen van glorie en rijkdom, van welke hij omringd is, fchijnen over
zijn gevolg hunnen luister te verfpreiden. In .,drops verkiezen wel fonitijds onze Lakkeijen hunne Heerera na te apen,
maar zij zorgen wel hunnen ftand te verbergen, en zij,
leggen hunne leverei af, die hen zonde doen kennen voor
hetgeen zij zijn, Te K9n/t'ntinopel, ,daarentegen, zijn de
bedienden trotsch op de llavernij; moedig dragen zijde
tekens van hunnen ftand, en de Bvstandg y zoude zijne
muts tegen het musket van den op zijn Furopisch gewapetlden foldaat niet willen ruilen.
De Lijfwacht van den Grooten Heer is tweederlei, de
Peicks en de Solaks. Deze dragen fcherppuutige en ver
-gulde
helmen, en zijn met een' grooren hellebaard gewa•pend. Zij gaan altijd het paard van zijne Hoogheid voor
uit, dragende den hellebaard omlaag en de punt voor
Pcicks zijn met boog en polen gewapend,-warts.De
t
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waarmede zij buitengemeen wel weten te mikken, Zij
dragen een baard, en. op het hoofd eene zeer hooge muts
in de gedaante van een helm, aan welker boveneinde zeer
groote witte pluimen zijn vastgemaakt, die op eene der
zijden van den helm negerhangen ; indieivoege , dat zij , de
aan de regterhand van den Grooten Heer gaan., deze
pluimen aan hunne linkerzijde, en de .anderen aan de regterzijde hebben. Aldus rijdt de, Groote Heer in het
midden van deze dubbele pluimenhaag, die hem voor aller oog' verbergt. Deze wacht houdt insgelijks den boog
gefpannen, en den pijl- voorwaarts gerigt.
Behalve deze lijfwacht , vindt de Groote Heer nog op
zijnen weg., van den tweeden ingang van het Serail tot
aan de Moskee, waarheen hij alle vrijdagen zich begeeft,
Bene dubbele rij van .7anitfaren , die nederig het 'hoofd
buigen, zoodra zij den Sultan vernemen. Deze groet hen
insgelijks, zich rcgts en links buigende.
Die naast den Keizer het hoogfte gezag in het Turkfcho
Rijk bekleedt, is de Groot - Vizier. Al het gezag an den
Grooten Heer berust in hem; hij heeft het regt van leven
en dood over alle de onderdanen , zelfs over de Pachas.
Niets anders wordt er tot de verkiezing en aanftelling van een'
Groot-Vizier vereischt, dan de eigenhandige overgifte van des
Keizers zegel. De nieuw benoemde Vizier ontvangt dit zegel
niet betooningen van den diepften'eerbied; zorgvuldig fluit
hij het in zijnen boezem, en legt het nimmer van zich. Zoo
dikmaals hij er zich van bedient, brengt hij het godsdienftig aan zijn voorhoofd, kust het, en plaatst het weder,
roet de uiterfte zorgvuldigheid , in de onderfcheidene kleine
zakjes, welke het bevatten. Wanneer een Vizier wordt
afgezet , komt een Officier het zegel van hein terug eifchen;
van dezen talisman beroofd, keert de in ongenade vervallen Vizier Rilletjes in den ambteloozen Raat terug, -zich
gelukkig rekenende, dat men nevens het zegel ook niet
zijn hoofd eischt.
De Turken, den eerften Staatsdienaar Pezir noemende,
willen daarmede aanduiden alle de lasten, hem opgelegd,
die dezen magtigen en verfchrikkelijken post bekleedt. Het
woord Vezir beteekent Lastdrag er.
De Groot-Vizier is het hoofd van den Divan; hij doet
bef isfende uitfpraak over alle de gefchillen ; welke voor
dezen- Raad getrokken worden; hij maakt vrede en , oor
1o, teekent de Verbonden , heft belastingen, heeft het
volvperhevel over de legers ; in °één woord, hij is deftrek•
-
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ftrekte ftedehouder van den Parlishdb; hij bezit eene on.
bepaalde raagt, en is aan den Souverein . alleen verantwoording fchuldig.
's Daags na zijne aanftelling verleent de Groot - Vizier
gehoor, 's morgens in het . Serail, 's namiddags in zijn paleis, om aan het volk een blijk van.zijne liefde tot geregtigheid te geven: als uitvoerder van het Keizerlijk gezag,
oefent hij . hetzelve naar welgevallen. Dit onbepaald gezag , hetwelk, hi andere Staten ,. de. gevaari jkfte gevolgen
zoude hebben, is, . in: zekeren zin, de ftenn van het. Otso.
wan/cke Rijk. Hoe uitftekende ook de raagt des GrootVizier's zij, nimmer, echter, gebeurt het; dat hij naar. de
overweldiging van den troon ftaat. De eerbied en de liefde der Turken voor het regerende Huis . gedoogen niet, dat
tij zich zoude durven vleijen, eene zoo geheiligde kropas
op, zijn hoofd te zetten. Vergenoegd met zijnen rang ,
heeft hij naar geenen hoogeren. Wat. zoude hij b#
eerie Omwenteling winnen? Welk Vorst zoude zijn .vertrouwen aan eenen Staatsdienaar fchenken, die zijnen.'voonzaat had verraden?
Deze eerfte Staatsdienaar, al hadde hij geen ftuiver in
zijl e kas , is dezelve ftraks na zijne veï tiezing met dui
zenden beurzen opgevuld (*), eer hij nog zijn paleis bereikt heeft; zijne vrienden , en die haar ambten ftaan,
zorgen hiervoor , wel verzekerd van daarvoor te zullen
beloond worden naar gelange der hoegrootheid en dagteekening van hun gefchenk. Een Intendant houdt er naauwkeurige aanteekening van.
De Groot - Vizier leeft op eene wijze:, overeenkomftig
met zijnen hoogen rang. Zijne Huishouding is bijkans zo&
talrijk als die van den' Grooten Heer , is nagenoeg Uit deaelfde Ambtenaren zamengefteld, en men begroot zijn gevolg op meer dan tweeduizend perfoi^en.
Verachtenswaardig zijn de Monniken en andere Geestelijken in het, Ottomanfche Rijk. Zij kunnen lezen noch
fchrijven , zijn zeer onbefchaàfd , regte doenieten , en flijten hunne dagen in eene fchandelijke bedelarij. Zij bezoe.
ken de baden, de herbergen en 41echte huizen; om er;
gebeden mompelende , een middagfinaal of een ftuk gelds
op te loopen. Ontmoeten zij ia het open veld of in de
bos.
f

(M) Eene beurt houdt 50Q Piasters, zesde ongeveer 369
Guldeut.
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bosfchen een welgekleed perfoon, zij kleeden hem uh,
ontnemen hem zijn geld, en verzekeren hem , dat het Gods
wil is -, dat hij naakt zal loopes , zoo wel als zij. Ook béinoeijen zij zich niet voorzeggen, en, om het gemeene volfa
te bedriegen, kijken zij in de handen , even, als onze
gelukzeggers; doorgaans gaan zij verteldivan eenen Grijs
hunne Orde, een afgeregten deugniet, aan wie ii-ardvn
.Zij den fchijn veiloonen van bijkans goddelijke eere te bewijzen. - Wanneer zij t in een dorp komen., bezorgen , zij
dezen huisvesting bij den rijkften; inwoner, en fcharea
Zich rondom hein, zijne gebaren èn woorden waarnemende De Grijsaard, na de houding an groote heiligheid aanEenomen en eenige_ °gebeden gepreveld te hebben , -ftaat
eensklaps op, en, diepe zucnten lozende, - (poort hij z.zie ambtgenooten aan, om in allerijl het dorp te verlaten,,
3tetwelk, zegt hij, zal vernield worden, tot ftraffe van de
Bonden- der bewoneren. Het volk, hierdoor verfclirikt,
4nelt van alle kanten toe, en overlaadt de huichelaars met
-aalmoezen; om door hen Gods berenhartigheid te ver.
werven.
-
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Erne £ngelfche Gefchiedents.n een Dorp., op de grenzen van .Leicester/hire, woonde
Iolygemeene,
een openhartig en eerlijk Landman, een van die
doch waardige karakters, gelukkig in ziclfzel'FALLOW,

ven, en gelukkig in hunne maagfchap. Hij bezat en beiirbèidde een eigen Landgoed, 't welk een goed inkomen opbragt,
en, door zijne kunde en vlijt, meer, dan men van die- uit.
gefirektheid gronds zou hebben durven verwachten. Zulks
was genoeg om hem onder zijne buren eenig aanzien te ge
Hij was getrouwd aan een Landman Dochter, in het.-ven.
ze} de Dorp woonachtig;, zij prees zich meer aan door hare
kunde in het landvrouwelijk bedrijf, dan door hare middelen.
Bij deze had hij vier Zoons en vier Dochters. De jongens
waren, gelijk de Vader, gezond, wakker en vlijtig; de meis
geleken op de Moeder, frisch , iferk en arbeidzaam; dan-jes
één (de Heldin onzes Verhaals) onderfcheidde zich van alle
1e overige; zij fcheen van een verhevener aanleg, en tot
meer dan een Landtneisje gevormd. dienaug wezen, een hoofd.
' biet zal niet oneigen en
trok van Landman FALLOW' s karakter op te geven, fïrekkei^de
out.
-
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om onze Lezers met hem betgr- bekend te maken. Bij dètl
aanwas zijns gezitts zag hij die otn andigheid niet aan, alleeti
uit het oogpunt van het verzwaren der kosten van het huishouden, gelijk ieler geval is; integendeel, als hem 'de geboorte van een Zoon of Dochter werd bekend gemaakt,
was hij gewoon uit te roeten: t , GoD, dank! Hoe meer kin„ deren, hoe meer vreugd!" Tellens verklaarde hij te meermalen bij dusdanig eene gelegenheid, dat, hoe talrijker z`ijrt
gezin werd, hoe vruchtbaarder zijn vee, hoe overvloediger
zijn veldgewas.
De jotigfle zijner Dochteren, LUctNDË geheéten, overtrof,
gelijk reeds is opgemerkt, wijd en verre de overige, zoo In
fchoonheid en bevalligheid van perfoon, als in uitttekendheíct
van zielsbekwaamhéden. Bij een beminnelijk gelaat, waarin
de lelie- en rozen-kleur voegelijk dooreen gemengeld Waren,
had de Nat u' haar Bene bevalligheid van geftalte gefehonken, niet algemeen onder de Landmeisjes, erf ook uit de ge
Ouderen niet te wachten. In elke beweging, welke-flatedr
Zij maakte, zag men iets gepasts, edels en beValligs. In do
fchoolonderwijzen, welke zij op het ouderlijk dorp ontving,
vorderde zij verre boven hare fehoolgenooten.
Zoodanig was r tJCINDE op haar zestiende jaar. Met alle deze uitítekendheden is het geenszins vreemd, dat zij niet aalleen
het troetelkind hirer Ouderen werd , maar ook het voorwerp
't welk. de bogen trok en de harten bekoorde van alle de'
:Boerenknapen in haar eigen dorp en de omliggende plaatfen.
Altoos zou zij van eene Boerenkermis wedergekeerd zijti,,
overladen ,het linten en andere teekens van liefde, hadde zij
dezelve willen aannemen. Dan, deze blijken van 'onderfeheiding, fchoon zij niet geheelenal onverfchillig konden veezet!!
voor een jeugdig haft, maakten op haar geenen indruk. Zij
ontving ze met koelheid, en liet zich niet overhalen om eenig

aangeboden gefchenk te aanvaarden.
Nogtans was er een onder de Boerenknapen , de jongde
Zoon van een niet onvermogend Landman, (wien wij, val
wege -zijne gelijkheid In fommige opzigten met sHAxESPEARI'st
ORLAttDO, den naam Van ORLANDO zullen geven) op wien zij
nm èn dan een lach van goedkeuring tlueg„ en wiens pogingen, om haar te behagen, zij met welgevallen aanfchouwde.
ORLANDO was het puikje van de buurt. Hij overtrof alle
zijne jeugdige nledgezellen, niet alleen in flerkte, vlughei &
en bevalligheid van perfoon , maar ook in vaardigheid bij elk
fpel, waarmede de boerenjeugd den tijd kort. Bij deze aantrekkende begaafdheden voegde hij eene andere, b,eítaande
in eene bevallige verkeering, welke de harten van alle Boe
trof. Naauwelijks een onder deze, of zij erken--renmisj
de zijne uitftekendheid, en fireefde, door alle aanvalkghe1en ten -toon te fpreiden, om boven andere zijne genegen»
-
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held te winnen. ORLANDO, nogtans, was befland tegen a1I1
deze uitgefpannen netten der bekoringe ; en, hoewel hij
fcheen de hoop van elk te begunftigen door een vrij en minzaarC
gedrag, onthield hij zich van eenige bepaalde voorkeuze. De
n blijken, was nog niet gekomen.
tijd, om die te doe
LUCINDE had te nfeermalen de bekwaam- en begaafdheder6
Van ORLANDO met vermaak gezien., Altoos, fchoon zij naau welijks wist waarom, 11:elde zij belang in diens uitftekendheid
boven anderen, en verheugde zich innerlijk, wanneer hij eei
wedfpel won. Zijn allezins bevallig voorkomen• behaagde
haar; en, niettegenflaande zij door hare Ouders wa's aangemaand om het oog op een rijker vrijer te vestigen, gat zij
nu en dan een lach van goedkeuring aan de geestigheden vats
ORLANDO, en diens pogingen om haar te behagen.
ORLANDO, bedreven in alle kunflenarijen om het hart vaii^
een meisje te bekoren en te vermeesteren, zag met flreelend'
genoegen de eerst ontglimmende vonken van liefdedrift, eii
was niet zonder hope, dat deze tot voller vlam zouden op-blaken. Dan, andere tusfchenvallende omifandigheden wareis
noodig, om die uitwerking daar te flelIen.
LUCINDE'S fchoonheid was te fchitterend, om zich te be}
palen tot den kring harer tegenwoordige bewonderaren. De!
roem daarvan , zelfs in den eerst ontluikenden ffaat, drong
door tot in de woning van het aanzienlijkst Buiten in de na
trok meer dan de kennisneming-burfchap.Heonid
van den eigenaar, den Heer THOMAS HARLE, die hare rijpende

i ekoorlijkheden met telkens groeijende begeerten aanfchouw-'
de, en aanmerkte als eene prooi, die hem ten eengen tijde
ten deel zou vallen.De Heer HARLE was een dier Land- edellieden y die het

grootfie gedeelte van hunnen tijd in landvermaken doorbrengen, en nu en dan zich bezoedelen met de kuischheid te
l)elagen van de Vrouwen of Dochters hunner landhoevenarcu
en andere. Altoos een overgegeven lichtmis geweest zijnde,
had hij nimmer de bedwangmiddelen van deugd en wel
gekend of gehoorzaamd. Hij was er Reeds-voeglijkhd
op uit, om zich te bedienen en voordeel te doen met her
verrasfen van onfchuld en eenvoudigheid; fchoon hij nu en
dan ten flagtofer ffrekte van list en bedrog.
De ontluikende fchoonheden van LUCINDE had de Heer
HARL E bij aanhoudendheid gadegeflagen, vast bepaald, dezelve aan zijnen wellust dienstbaar te maken, wanmeer zij tets
Volle waren uitgebot. Hij was ileeds op middelen bedacht oin
hare deugd te belagen. Hij had omtrent den ouderdom vage
vijftig jaren bereikt, en was nu eenige jaren weduwenaar ge
weest. De fpraak ging, dat zijne ongeregeldheden den dood!
zijner Vrouwe verhaast hadden. Hij had twee I ocIners,
wat ouder dan LuciNDE; zij zagen er wel uit, doch trotsc{h.
,

'eid was het heerichende in beider karakter.
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Om te gereeder toegang tot zijne bedoelde prooi te kkij=
een, flelde de Heer 1JARLE den Landman FALLOW voor; ant
-,uc1VDE tot $aménier van zijne Dochters, af liever Gezel!'chapsjnffer, te maken. Zulk een voorbel kon door hard Ous
dors niet wel anders worden aangezien, dan als een vereerenden fiend voor de geliefde LucINDE ; dit verbijsterde hunne
voorzigtigheid, en het voorfiel werd diensvolgens gere deIllt
omhelsd, Zij kwim in die hoedanigheid ten huize baars bei
lagers, en betoonde zich geheel niet ongefehikt tot den post.i
we!-en zij bij diens Dochters bekleedde.
tie levensfiand viel haar echter niet zoo aangenaam als zij
zich beloofd had: want, fehoon dc Jongejuffrouwen uARLZ
niet van bevalligheid misdeeld tvaren, fchoten hare bekóor^
lijkheden verre te kort bij die van LUC NDB op welke wim
neer zij zich bij elkander bevonden, aller oogen zich vestig
den, Zij konden dd nijdige gewaarwordingen; welke alsdan
bij haar opwelden; niet fmoren: Dit deed der Dochteren gc
drag jegens haar, nadat zij oenigen tijd daar ten,hrizé gd.
woonti had, met zoo veel trotschheids doorinengd worden
dat haar hart verre van aangenaam was He gedrag vatï,dèit
Heer idARLe werd; ten zelfden tijde, voor haar lastig: Hiïar^
onder zijn dak gekregen hebbende, liet hij Beene gelegenheid
voorbijglippen, om alle (Treken en kenílenarijen In 't werk éd
hellen, waartoe een man op verleiden afgeregt;in Baat is;.
Hoewël LUCINDE; van vege hair verblijf en opvoeding í1i
een fiil dorp , Hechts zeer weinig wereldkennis had opgedaan 9
ryas zij zeer fchielijk in staat , de oogmerken van den $a.►
Toner te doorgronden terwijl deze ook ; , vertrouwende of
zijne meerderheid, Hechts weinig moeite deed om zo ie be
dekken; LUCINDr, befloot, alle hare omzigtighéid op de tvachl:
te (tellen tegen dreigende aanflagen,
;

;

Den Meere HARLE verveelde ecn weder!Iand, waaraan hij

niet gewoon was. Hij befloot met geweld te nemen, indielr
het hem mogelijk ware ; _ 't geen hij door overreding niet kost
bekomen, Welhaast bood zich cone zoo gunflige gelegenheid
tot volvoering vals zijn voornemen aan , als hij kon íveilfchen, — Op oenen zomer-avond Wanneer zijne Dochten
eI bezoek op eend verre verwijderde plaats afleiden g bei
gaf zich LuCXNDE , onvoorzigtiglijk 9 naar een pLieel; gCIegen in net diepst van een bogtigcn wandelweg , die rondsrni..
de Lustplaats Har1e=Ha11loopt. I Iier zat LUCINDE , tnet een bock
In hare hard, en de aandacht geheel gevestigd op 't geen zij?
las . Zi ontdekte den marl ,wiens nadering zij •mcést te vree
zen hac.3 Onthutst over dit voorval, rees zij terfiond op, cn
Wilde naar het huis zich begeven; doch zij werd daarin bëié.t
door' den Baron, die haar bij de hand vatte en terug leidl-ë#
-

trachtende haren fehrik en `rees te doen bedaren: Hïj;gid

sauvp aow har i u gef rek aars owex d t scórié ivaariii iJ
$z
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gelezen had; vervolgens kwam hij op een onderwerp, voor
hem belangrijker, -- namelijk de genegenheid , welke hij
haar toedroeg, en het genoegen, 't geen hij zdu fmaken,
met haar in een onafhankelijker ftaat, daar tegenwoordig, te
doen leven.
LUCINDE, misnoegd over de trekking van het aangevangen
onderhoud, gif er geen antwoord op', maar trachtte te onrkomen. Hierin,nogtans, werd zij belet, deels door'sBaronets betuigingen, deels door dwang;, en zij' moest zich' getroosten, te hooren, wat hij te zeggen` ha'd. In 't eind
deed het aanfchouwen harer bekoorlijkheden, verhoogd door
de wanorde, waarin zij zich bevond en de ftilte der afgefcheidene plaats, zijne drift tot zulk eene hoogte klimmen,
dat hij overfoeg om zich vrijheden te veroorloven, welke
geene deugdzame Juffer toeítaat. De bedenking, dat zij zich
op een te grooten< afkand van her huis bevond om van daar
eenige hulp te verwachten,, bewo ig LUCINDE in 't eerst om
Benig geduld te nemen, en zij zocht door fineekeh het dreigend kwaad af te weren; maar dit vruchteloos vindende, nam
zij de toevlugt tot wederfiaiidbieden en fchreeuwen; van welk
laatlle middel zij de goede uitwerking weldra ervoer.
Zints den tijd dat LUCINDE haar verblijf hield ten huize vatz.
den Heere' HARLE, had ORLANDO een ledig in zijn hart gevoel&
Hij werd rusteloos en neerfagtig. Zijne gewone vermaken
hadden al derzelver aantrekkelijkheid verloren: Ook' kon de
voorkeuze, di'e de Dorpsmeisjes hein bij.veefcheidene land'fpeleh gaven, hem niet meer fireelen liet grootst geluk en
genoegen zijns levens' ontfónd" uit het nu en dan zien van
LUCINDE; een vermaak, naar 't welk hij Reeds reikhalsde em
zocht. Met één woord, hij bevond nu, dat zij een - duurzame
roer indruk op zijn hart gemaakt had, dan hij invner dacht;
dat eene Vrouw zou kunnen doen. In deze zielsgefleltenisfe befleedde hij zijne meeste ledige uren, met het wandèletx.
in de ommefireken van het verblijf, waar zij zich onthield,
die aan zijne ziele dierbaar' was. Hiermede was hij onledig op>
dat tijdfiip ,voor LUCINDE's en zijn geluk zoo hoogst belangrijk..
Hij bevond zich dijn avond op eene plaats, welke hechts door
eene haag van het heilloos prieel was afgefcheiden.
Aldaar op eene bank van mos gezeten, botvierende aan
zijne fombere gedachten , em geheel niet droomende° van 't
geen zoo nabij hem voorviel , hoorde hij op 't onverwachtst
het geluid eener vrèuweftem, welke den toon had van deerlijke verlegenheid: Opgewekt door een zoo onverwacht voor+
val, rees hij op , en luisterde naauwer toe, van waar dit jammerend geluid kwam. Hem dacht het was eene Rem, niet
ongelijk aan eene, die hij kende. Een herhaald fchreeuWen verzekerde hem, dat hij niet mistastte; hij herkende de
$em van laar, om wie hij zuchtte, eu, geen anderen prik;
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kei nootiig hebbende, fprong hij over de haag, en tiet priel naderende , zag bij eerre vertooning, welke zijne ge
gevoeligheid op het íierkst gaande maakte. Medelijden-ile
net een verlegen meisje , aangezet door eerre nieuwelijks
gevestigde genegenheid , vermeesterde voor een oogenbiik
alle zijne denkbeelden; doch die aandoeningen werden fehielijk opgevolgd door minneijver en wraak; deze woels1en ais
een b-ruifende waterval in zijnenboezelm,_en hij zou bet on^!erulaan hebben haai te verlosfen, fchoon zij onder de han
Bene ganfche bende movers geweest ware.
-denva
De Heer nit ar had op dit tijdíiip zoo zeer het bevend
Landuteisje over}vejdigd , dat bij zijoen vuilen laat zou ge.
boet hebben, ware jtw nO h iet regt bij tijds haar ter ht ipe
gei.. neu. Dan, bij bemerkte die verhindering sliet, of hij
keerde zich om, en vroeg, met een gelaat, waarop toorn en
trotschheid niet de kennelijk(}e trekken te lezen waren , aan
oIrÏjMNuo , wat hem bewoog hier in te dringen, en hoehij
liet, durfde wagen, zonder verlof, op zijn Landgoed te kor
ne's? - ORLANDO antw oordde, vQlnQedig en teffens zcdig, dat het gefehreetiw eetjer Vrouwe in nood hem daar
geroepen had, en hij , oordeelde het pligt, naar de oorzaak
R
van dit fchreeuwen onderzoek te doen. De Heer ~4
voegde Kern daarop toe : „ Wat ook l az_ geval moge wezen,
„ zij had uwe tusfeheukomst niet nodig. Ga derhalve henen; breng er mij niet toe, om, wegens onbefchoftheid,
„ die wraak te nemen, waartoe mijne meerderheid van rang
mij in flaat ftelt.7 _- ORLANDO fprak hierop: „ Wat van
„ uwe meerderheid van rang ook moge wezen, zoodanige
onverantwoordelijke, daden, als gij wiidet onderftaan, ne„ men allen onderfchèid van rang weg. Ik reken den£elveu
niet, en ik wil niet vertrekken, eer ik weet, of dit Meis.
je, dat zich in grote verlegenheid fchijnt te bevinden,
mijn' bijdaild verzoekt." —. De deerlijk ontstelde LUCINDE
riep: „ ik verzoek uw' bijfarad, en bid .0 op het erniiigst,
dat gij mij aai) mijns Vaders huis brengt: want ik wil niet
„ onder een en hetzelfde dak slapen met iemand, die, in de„ zer voege, allèn eisch op mijne achting verbeurd llieeft:`
-i.- Dit zeggende; (prong zij voorwaarta,.en, de hand áan
haren verlosfer gevende , vloog zij óp de vleugelen,vaq.
fehrik . weg naar bears Vaders woning , latende den Heer RARLO
vos van febannluee èn kwelling ftaan : niet dat hij berouw had,
maar dewijl bij duchtte., dat zijn gedrag aan 't licht zou
komen, en om het onverwacht teleurftellen van zijne fehendige oogmerken met LUCINDE.
Toen ORLANDO en T.UCINDE ten huize van den Landman
FALLOW kwamen,. vonden zij hem zitten aan de deur onder
bet geboomte , rookende, zijn avondpijpje , onder het genoegelijk gedenken aan den voorfpoed , welke zijn werk vergeC3
ze!:

-

,

-
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zelde, en het huisfelijk geluk, 't geen lom pinringde. Maar
welk ferveling, zeide de Zoon van aaon_L;:Ari, den Klui_ze.
naar pp de rots, 'e,a.sot i' ;mer onafgebroken geluk 2 Deze
waarneming van de» Oosrerfckeu . Wijzen werd thans in den
Landman FALLOW bewaarheid; Tot dit bidlip toe had hij
zachteb l: voortgevaren op den ftroom des levens, en ilaau:
vvelijks immer een ruLw:ud ondervo;tden.
FALLOW was stiet, onderrigt van het gebeurde, ('t geen de
pnrfteltenis van LvciNn5 niet toeliet bedekt te houden,) of
hij fineet zijne pijp.weg , eerre geweldige beving beving alle zijne leden, zijn gelaat gloeide van wraak; 'eerie eiken
'knods opvattende wilde hij henen fpoeden, om oogenblikkelijk wraakt te 'nèinen over de verongelijking, hem in zijne
Dochter aangedaan.- „ Laat hij ," dus fprak de vertoornde
Landman, „ een Baronet, een Lord wezen , -- wat raakt dat
,, mij? Ik ben hein; ik 'hen niemand' eenig'geld fchuldig; en,
fchoon ik geen:zoo groot Man lien als hij , zal hij echter mijne
;; -Dochter niette fcllande- maken. Ik ga hem opzoeken,- eta
,; al ware hij een. Koning, door zijne lijfwachten omringd,
zal ik hein zulk' een flag geven;, als hi} nimmer in zijn le,
„ ven voelde. Dat. hij mij in regten vervolge , 'indien
hij wil ! '
Dit zeggende, was- hij gereed om niet allen £goed naar. het
huis• des I;'deimnns':.te gaan; wanneer zijne Vrouw; hem derinate hoorènde fehreeuwen, met hare drie Dochters uit''het
karnhuis kwam. . Onderrigt van de oorzaak dezes geweldig
ontflo?-en-toorns, bezat •zij, fchóon hoôget verbitterd tegen
den ',elager van cie eer' harer Dochter, eerre meerdere mate
an bedaardheid dan hr ar' Man, en, onizigtigheid haar de
gevolgen voor den geest "brengende .van het. aanvallen eens
yon grootgin Heers vioog. zil hemwaarts, floot de armen nary
zijnen hals, en ftritte zijne vaart, Lucxrma fineekte- haren
Vader, niet zoo driftig tewerk të.gaan. -Zij. bewogen^hein
t'-huis te blijven 'en te bedaren; doch dit laatf}e gefchiedde
riet 'voordat hij zee•_••veie íirenge. aanmerkingen op. den Heeaa
s1,4 LE gemaakt, en herhaalde keeren gezworen had, dat
liij zich op hem zon wreken. ;; Wat;" riep de eerlijke
Landman nit., ,, .wat heb ik gedaan :om zoodanig eerie be', handeling te'trerdienen? ik, die het naij altoos ten regel
, gefield heb, niemand te heleedigeh?. ---:- Maar hoe groot
ecn dwaas was ik, niet mijne Dochter in handen! van zulk
„ een zedeloos man te .vertrouwen! Ik moge even goed mijne Ganzen hebben laten gaïln, om voedfel in het hol 'van
een Vos te halen ! "
De 1-.Leer ;nRLE had iuini niet verloren., of -hij vervloek 2e zijn. Ge'aoortegeftarnte , dat deze kent. .ontglipt was ; en hi
befehtddigde. zicnzeiven, dat hij ,. in de kunst van. verleiding
ïoo jecirevenn, zijij plan niet beter had aangelegd> Kwel
ling ,
,

,
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ging, na het tnislukken van dien aanfag , vervulde Zijnel,
geest, wegens de gevolgen ; want , fchoon hij zich niet
fehaamde dit Stuk beftaan te hebben, wist hij ten volle, hoe
zeer de Landman FALLOW in den geheelen omtrek geacht en gezien was, en bevroedde, dat eene algemeene ver"
ontwaardiging het gevolg zou zijn van dit beftaan; eene verpntwaardiging, voor welke de hoogheid van zijnen rang hele
niet zou befchutten. — Hij befoot, derhalve, zich voor
een tijd te verwijderen, tot dat het hevigfte van den dorm
der opfprake zou zijn voorbij gedreven, Te dezer oorzake
ging hij , onder voorwendfel van een bezoek bij een' Vriend
af te leggen, naar eene naburige landllreek, 1Iij nam zijne
Dochters mede, die eenigzins in 's Vaders teleurfteIling deel
namen; want, fchoon zij zich niet zekere mate van welvoegelijkheid ten opzigte van LUCINDE gedroegen , zou
het haar niet onaangenaam geweest zijn , hare benijde
meerderheid in liet íiuk van fchoonheid vernederd te
zien.

(Het Plot hierna.)

PRIEF VAN ERNE JUFFROUW AAN EENEN HEER, IN ANTWOORD
OP DIENS SCHRIJVEN TER BERISPING V44N NARE ZUCHT
TOT OPSCHIK,

Mijnheer!
was noodeloos ,.uwen Bvief te befluiten met eene ver.
Jj etontfchuldiging
wegens dé beweegredenen, die u tot het

fchrijven van denzelven aanfpoorden. Daar gif mij de volle
vrijheid liet om naar mijne eigene zinnelijkheid te handelen,
kon ut naar eene raadgeving luisteren zonder mij des te' verfcoren, bovenal :daar dezelve zob blijkbaar uit de pen der.vriend
fchap vloeide; ik ben verheugd over de gelegenheid, welace gij mij aanbiedt, omn mijne .redenen mede te deelgin aan
cru eerlijk 'man, die mijne volmaking wenschc, en a,chtinggenoeg voor mij heeft, om te denken, dat hec mij ligt zou
vallen, dien trap van volmaking te beklimmer-.
Ik befleed, ik beken het, Mijnheer! eenen geruimen tijd
aan mijn toilet; ik heb Tang werk, om lint, kanten en andere
kleinigheden te zoeken en te kiezen ; ik heb veel -tiids noodig , om te bepalen, welk kleed ik voor den dag en. voor den
avond zal verkiezen, Maar dat' die verloren tijd beter zou
hefleed zijn in lezen, denken ,het vormen van mijn karakter,
het aankweeken mijner talenten , het verteren van mijnen
geest • het verkrijgen van een' goeden finaak, en de kunst
G)tl!
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em de dítigen op den regten prijs te .fcbatten,••:• zult gij,
Mijnhécri mij moeten tpeítaan,:niet te-jelooven.
Zoo lang eene prachtige klééding, eene betoovérende houding, Bene losheid in 't voorkomen, en zelfs eene foort van.
grilligheid , gefehikte middgWi zijn om mij een santal aanbiddérs
te bezorge1 die mij niet, omderfc1ieiding behandelen, mij de
voorkeu geven, mij 'vleijen, -- wat heb ik dan mijn hoofd
ee breken .met die door_ u zoo veel gewigtiger. en belangrijker
gekeurde hoedanigheden , welker verkrijging mij oneindig veel
moeite zou kosten, en buiten Welke ik het zoo gemakkelijk
kan Rellen ?
Indien uwe Sekfe eene fireelende waardij wilde hechten
aan onze deugd ; indien dezelve die fehatting van lof betaal-de aan verdienften, welke nu aan de fchoonheid wordt opgebragt, min zonde onze-vlijtig en ijverig zien, om hare
laatuurlijke beivaWgireden ee verfieren met wezenlijke aantrek
zachtheid, ver -ieljkhdn,vagrieYodbhl,
kunde. Verzekerd Vrienden te zullen vinden, zou-nufte
wij de kunst, om Minnaars te lokken, verfmaden.
-den
Doch eené Vrouw boezemf nimmer iets meer in, dan eene
belangilelling. Begeerte , verlustigipg, de verwachting van
een ras -voerbijfnegend verntarlr; zijaide verborgene drangredenen van het eerbetoon en de hulde, aan hare bekoor
Zij .iyQtOt bemind , omdat zij , fchaon-lijkhednXogébrat.
is; zij wordt gez 9 cht,.,gèvn1gd en gevvéid, dmdat uiij zwak
is. Vlreltustige verkrioèhtheTd zet '.Baar na, in hope van eezi
kwak oogenblik aan te treffen.
Is het der moeite wanrdiy;Mijnheerizoo veelt-e doen, en
oogtans zoo weinig vruchts van ware verdlenflen te trekken ?—
Indien het anders ware, dan,.zou eerre. Vrouw alle& verdien r
wat eetr Man op het zien vau`hiát $n gevoelen. — Waken
de Mannen 'lieden vái ó^ërt#an$;.'dè Vrouwen zouden rede 1 jkG ^v ezgns zijn. I^are'16enswijze is' geen gebrek,v n hare
natttdffijkn geaardheid, maar Chet onvermijdelijk gévoig van
uliédet édrag te haren o Zigfe. ÍJlieder dy41a14ngeh brengen
haar van hët -regie (poor: — Verbetert ,uzelveli , weest
opré gt e`efjk, bemint welvoegelijkheid, prijst áI iigd, en
gijfiègfí ,- zult onze Sekfé ais 't ware herfcheppen. Geboren
en béftetkd om de Mannëli te be ninnen, zuilen uwe gevoelens ailezins ae onze bepalen.
-
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x, De Teer, dezen Brie£ in antwoord bekomen hebbende,
„ zette zich om weder te fchrijven; doch, bij nader beden„ ken , zag hij geen kam tot eene voldoende wederlege ^ ging,.
's Í. E,
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vrienden! ja, het is uw deel,
Hoe gij 't moogt verhelen,
of 't u fmart', dan of 't u ïtreeI',
Op der werelds ,groot tooneel
Ook een rol te fpelen.
't Noodlot heeft het dus bepaald.
Schoon ge t moogt verpijneti ,
Schoon ge ook nog angstvallig draalt,
Is 't gordijn reeds opgehaald,
En gij moet verfehijnen.
Treedt dan met een fieren flap,
Treedt dan flout te voren:
Streelt u al geen handgeklap,
Of verveelt u 't laf gefnap,
Geeft geen' moed verloren.
Hebt ge ook al uw keuze niet,
Toont geen ongenoegen,
Schóon ge een ander met verdriet
Eens een rol verminken ziet,
Die u bet zou voegen.
Mort ook nooit, met bitfe fpijt,
Op den Rolverdeeler:
Die zich, met eene eedle vlijt,
Braaf van fchrale rollen kwijt,
Is ele beste fps}er.

zoo

4g
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Zoo ge eerie ijdle loffpraak fnleeltrx
Door .siitfporig Minken,
En niet, of gij zwijgt of fpreekt;
Nadenkt, in wat kleed gij fteekf j
tuit ge uw fpel verminken.
Is uw rol gCring of kleen ,
Speelt haar eigenaardig:
Ware deugd hoeft niets ter leen i
Door de vacht der armoê heen
Minkt zij eerbiedwaardig,

$lakend iti het ède1st vaag f
Moog' de fpeler bxdllen;
Ach , de fchittring van een uur
Is hem dikwijls weken 2it1ir i

Maanden bang gevallen,
't Handgeklap , zoo zeer benijd i
Is ligt al 't genoegen,
Aan de zure taak gewijd;

Al het zoet, dat zich de vlijt
Karig toe ziet voegen;
Stond het Iedereeti gereed
Dringend uit te vorfchen
Hoe veel kwelling, hoe veel leed
Schuilen onder 't purper kleed#
Niemand zots het torfcheu,
Is nogtaat Bene eerí^e 961

Aan u opgegeven,
Houdt heat dan ooit rustig vol
Dwingt den nijd i ál tiert hij doJ

Voor 11W' toog te i1oYW1^t
044íi:
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Maar laat u de onWvrikbre moed
Nooit te veel beloven.
Denkt, de roem is al het goed,
Dat u 't bijtend zuur verzoet
Van het zorglijk ílooven,
Moedig dan den nijd veracht,
Wilt gij zegepralen ;
Die naar eedle glorie tracht,
En zich vest op eigen kracht,
Schrikt voor geen kabalen.
Hij, die Plecht zijn fpel verftaat,
`psachte u te óverfchrèeuwen;
't Mat hem af, fchoon 't u niet fchaadt :
's Luipaards toon, hoe hoog die gaat,
Overbluft geen Leeuweil.
Maar, leert na4r den mindren rang
Ook uw' toon te voegen:
Hoe u de onderwerping prang',
Minder kostbaar, minder bang
Koopt gij meer genoegen.
Maakt ge uw' iland u niet gewoon,
Ach, uw fpel wordt hagchlijk :
Denkt, de meesterlijke toon
Staat den Man van Aanzien fchoQD.,
Maar den Knecht belagchlijk.
Ziet, wat u is toebedeeld,
Wilt ge uw' roem vergrooten:
Wien de Vaderrol verveelt,
En den laffen Minnaar fpeelt,
Wordt ligt uitgeflotep.

Mak»

4
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Mákters op het groot tooneelt
Kwijten we ons dan waardig.
Of 't ons fmart', dan of 't ons (reel',
Met wat rol men ons bedeel',
Spelen we eigenaardig.
Denken wij voorzigtig door,
Wat ons zots betamen;
Andren treden na ons voor,
Die, verliezen wij het fpoor,
Onze kunst befchamen.

M. W.

XEAXES.

nuts eenige Griekfche Verfpieders in zijne Leger.
Toen
plaats betrapt had, gedoogde hij niet, dat hun het min-

,

íte leed wierd aangedaan; hij gebood integendeel, dat men
ze niet eerder zoude laten vertrekken, voor dat. zij de gefleltenis van zijn Leger op hun gemak hadden opgenomen..
;

FONTENELLE.

aan Mezijn zeven- en- negentiglie jaar had
Invrouw
eene jonge en fchoone Dame, die kort
in het huwelijk was getreden, in een gezelfchap
roNTENELLE

HELVETIUS,

te voren
vele aardigheden gezegd. Toen men zich aan tafel plaatfte,
ging de Grijsaard haar voorbij, zonder haat op te merken...
,; Nu zie Ik," zeide Mevrouw HELVETILTS lagchende, „ hoe
veel (iaat men op uwe galanteries kan maken 1 Gij gaat mij
voorbij , zonder mij eens aan te zien." — Mevronu' l antwoordde FONTENELLE , zoo ik u aangexlent hadde , sou ik
voorzeke, niet voorbijgegaan zijn.
.

MENG ELWERK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, KUNSTEN EN WETEN'
SCHAPPEN, BETREKKELIJK..

DIJDRAGE TOT DE GESCHIEDENIS VAN DEN PAUSELIJKEN AFLAAT, WELKE AANLEIDING G2'lF TOT DE
KERKHERVORMING DOOR I UTHEPt.

rplornatifcher Beitrag z¢.rr Gefchichte des Pábf lichen
„
'fubelablasfes, welcher die von LUTIIERN betwirkte
„
„ Rrrchenreform on in Deartschland rer•anlosji hat vors
„ F. J. BODI\IANN, bJéntlichem Lehrer der Gefetzgeburig
an der Zentralf hule- ides Departements Donnersberg zu
„ Main:. Ian ; ahre 9 der Franz. Republik. (i800). ©n„ der bovenílaanden titel is , in een Hoogduitsch Tijd„ fclirift , reeds in den jare 1802 , eene uitvoerige Ver
handeling geplàatst, te uitgebreid, om door ons te kun--„
„ nen worden overgenomen, doch te fraai en te belang, rijk, dan dat wij zouden twijfelen, of de volgende op„ gaaf van derzelver inhoud aan zeer velen onzer Lezerèn
niet welkom zijn zou."
„

MIen geloofde tot hiertoe , dat Paus tno X de eenige
was, die belang had bij den Aflaat, wt tegen LUTHER
aanving te prediken ; dat des zelfs voorname doel was ,
geld te verzamelen tot het voortzetten van den opbouw
der Sint Pieters - kerk te Rome, en dat alles tusfchen LEO
en den Aartsbisfchop van Illentz, Keurvorst ALBREOHT ,
beraamd, en Keizer MAXIMILIAAN. 1 hierbij vols}rekt onvcrlchillig en buiten belang was. Het ontdekken en vergelijken van eenige oorfpronkelijke lukken uit dit tijdvak
heeft aanleiding gegeven, om hierover een nieuw licht te
verfpreiden, en daaruit blijkt, vooreerst, dat ALBRECHT,
Riet wiens geldmiddelen het even ongunstig food, als met
MENG. I8Io. N0. 2.
die
D
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dir van to (*), zoo hij den. bedoelden 4ftaat al niet
s'oor, zichzelve& alleen verzocht bad, denzelven tell minfee
inzonderheid bewerkt , en daarbij het voornaamst beffutfr
gehad heeft; fchoon hij zich als bloot gelastigde wist voor
te doen.
Ten tweede,

dat - de ..Aflaat. vooral' dienerf moest , om de
uitgaven te vergoeden , welke ALBRECHT aan de Paufelijbe.Katner had moeten doen voor de Pallia der Bis- en Aarts- bisdommen van Mcnta , Magdeburg en Halbei jiad, voorde bevestiging daarin, voor hetgeen die Kamer wegens de
4nnaten te vorderen had, -- voor het oprigten eener,
met ALBkFCHT'S grootheid overeenkomende,hof houding,
en eindelijk tot goedmaking cener, door mAXILuILIA N van
ALISRECHT gevorderde, leening.
En ten -derde, dat 1\IAX1MIi,IAAN, om van deze buiten.
gewone geldligting ook het zijne . te hebben , de Paufèlijke
4faatbulle heeft weten in handeis te krijgen, en ze zoo
lang heeft opgehouden, totdat hij net ALBRECIT, wc
zekere fom voor de uitlevering derzelve , welke-^gens_
deze hem vervolgens ook betaald heeft, was overeengetotnen.
De eerfle der drie hier gemelde bijzonderheden blijkt uit
de Bulle zelve , welke bij het Dom - kapittel te Mentz nog
voorhanden, en, zoo men meent, voorheen reeds uitgegeven is.
De tweede wordt bewezen uit de JnJlruêtie, welke Keur vorst ALBRECHT zelf, in den jare iris, zijnen Gezanten
aan K eizer nIAxrnHLIAAN gaf, oin over de aanmatigingen
van den Keurvorst FREDERIK en den Hertog JOHAN van
Saxen, ten aanzien der ftad Erfurt, te klagen, waarin,
onder andere, gezegd wordt: „ dat ALBRECHT zich cut
,, zijn Stift geheel, van geld ontbloot en in zware fchul, den, welke hij zonder bijftand niet te. betalen wist, ge, wik_
(Ik) Het Huis van Aledicis had groote fommen gefeild, oen

LEO tot het Pausfchap , dat van Brandenburg, om ALnttECIYr
tot het Aartsbisdom te verheffen. Beiden moesten door ,ab
ten fchadeloos geíteld worden.- Nog heden ten dage moeten
de groote kosten , welke vereïscht worden, om iemand tot
een Bisdom enz. verkozen, en daarin bevestigd te krijgen,.
door den gekozenen zelven worden goedgemaakt. Het Stift
draagt er niets toe bii. Menige familie vond. hierin liet gra]karos rijkdoms.
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„ wikkeld had, door de groote uitgaven, welke hij te
„ Rome had moeten doen eerst voor het Stift Magdeburg en JIalbesfad, en kort daarna, in hetzelfde jaar,
„ voor het Aartsftift 1Plentz : dat het zijner Paufelijke
„ H.éiligheid genadiglijk behaagd had, hem, om zich van
„ de geledene 4chade des te beter te herffellen, eenen
„ Afiaat te verleenen, waarvan de Verlofbrief, door zij
ne Keizerlijke Majelteit, een tijdlang opgehouden was-„
„ en nog werd : dat hij derhalve onderdaniglijk bad, dat
zijne Majefteit genadiglijk geliefde in overweging te ne„ men , welke geldfpillingen hij ALBREOHT had moeten
,, doen, in welke ichuldën hij zich had moeten fteken , eu
hoe hij zijn Stift Mentz van alles onvoorzien en zeer
zwaar belast gevonden hàd , en hein derhalve den
, voorzeiden brief wilde laten toekomen opdat hij daarvan genot hebben , in zijne , ongelegenheid eenigzins
^, voorzien,, en zich in ftaat bevinden mogt , &In denk
Keizer, als Keurvorst, Primaat en Aartsbisfchop; behoorlijk te dienen , en hem het voorfchot te doen, letwelk
welk hij verlangde, waartoe hij anders onvermogend
, was." enz.
Dat nu hetgeen hier gezegd werd -waarachtig was, en
ALBRECHT inzonderheid voor zijne drie Bis - en Aartsbisdommen eene (vooral in dien tijd) zeer groote fom, op
dertigduizend Dukaten gefchat, had moeten betalen,; is
buiten bede kin;, als men zich ílechts j efinnert, , ;zat
zijne onmiddellijke voorgangers in het Aartsftift Metatz alleen voor de Paufetijke bevestiging 4aarin , voor het Pallint» ,. en voor de vreesfelijke kanfelarij-ltc.çen , fooijen,
drinkgelden enz. (zonder de 1nnaten daar eens bij te rekenen) aan de Ropm/che .4postolifche Kamer hadden moe
voldoen, al hetwelk , onder andere aan den Aartsbisfchop-ten
11ERTHOLD , in het jaar 1484 , ruim vaartienduizend en
driehonderd Dukaten gekost had, volgens de daarvan hier
uitgegevene oorfpronkelijke rekening zelve , gelijk uit-bij
eene hier snede bijgevoegde fehuldbekentenis van uaiEL ,
opvojger van sERTIOLn, van den jare z5og, blijkt, dat
hij daarvoor had moeton betalen eenentwintig duizend
Guldens.
Het was even waar , dat ALBE,EC BT het Aartsftift
Mentz van alles ontbloot, in fehulden verzonken, en zonder eenige middelen gevonden had om hetzelve te herftellen, zoodat hij genoodzaakt was , om tot buitengewoe
Middelen toevluit te nemen.
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Zijn voorganger URIEL had, om de belasting, welke
hij op zijne geestelijkheid gelegd had, gedurende zijne ganfelx regering , groote onaangenaamheden gehad.. AI,BRECIIT, om hier tegen te voorzien, bezorgde zich, ter.
stond bij het aanvaarden van her Stift, van den Paus eelt
verbod van allen twist hierover, en een verlof, om, in
allen lands nood, van zijne Stifts,- geestelijken eenen onderftand te heffen , waarvan hij zich dan ook aanítondh
bediende , en waarvan hier de oorkonde mede is afgedrukt.
Hij was echter, niet het leggen dezer belasting, zoo
,gematigd te werk gegaan, dat zij bijlange niet opbragt,
hetgeen hij aan de rfpostoli/èrie Kamer had moeten beta.
Jen; zoodat hij zich genoodzaakt vond, om daarover met
zijn Dom- kapittel te Mentz in onderhandeling te treden;
doch dit was zoo, ver af van hein te gemoet te korren,
dat het hem niet , dan de onaannemelijkfle. voorlagen ,
deed.
Alle wegen en middelen dan te vergeefs beproefd hebbende , nam hij toevlugt tot het eemge , dat hem nog
overig fcheen, en waartoe een man van zijnen edelen eA
verhévenen geest gewis, buiten den dringenditen nood,
niet zou gekomen zijn. IIij wendde zich tot den Paus ,
en tevens, in navolging zijner voorgangers, aan den Kei
zer, om deszelfs voorfpraak te erlangen. De Pa rfelljke
hamere liet van haren eisch geen penning vallen, naaar I,EO
benoemde ALBRECHT tot zijnen Corfnnisfaris , bij de
verkondiging van den Aflaat, welken hij, ' bij zijne komst
op den Stoel van Sint PIETER, had ingefeld, en van welks
opbrengst ALBRECHT, over zijn Stift, de helft zou gerieten, om aan zijne ongelegenheid een einde te maken.
De Bulle daartoe werd, door den Paus, aan Keizer
ZIAXIDIILIAAN afgevaardigd, en ALBRECHT kreeg daar bc,rigt van op den loden April des jaars 1515, Met verzeker
ring , dat hij ze eerlang van den Keizer bekomen zou.
Zij kwam echter niet. ALBRECLT fchreef er, iti drirrgenden nood, tweemalen' zeer hoffelijk om', zonder dat
men hem met antwoord verwaardigde. Intusfchen liet
DiAXIMILIAAN bij ALTRECHT aanzoek doen tot eene geldleening. De Aartsbisfchop verffond' dien wenk. Hij zond
den Keizer een Gezantfchap , om de overgaaf der Buik'
van hem te verzoeken; en deze werd eindelijk zijnen Kanfelier JOHANN vo N DALHEIM ter hand gefield, tegen een
verbandfchrift van drieditizcnj QQvldens, aalt het KeizerWt
-
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lijk Hof te betalen, kwanswijze tot Richting der nieuwe
sift 7akobs - kerk te Infpruk. De beta.ing gefchiedde in
drie termijnen. -- Een affchrift der oorkonde is hier ten
bewijze bijgevoegd.
Om de bevreemding over deze inhaligheid van Keizer
i1AXIMILIAAN te verminderen , worden andére voorbeelden en bewijzen van dezen tijd bijgebragt , waaruit
blijkt, dat het thans bij dezen Vorst gewoonte was, out
even zoo uit de .'7ubilé- en 4ftaat- gelden, welken de
Paus uit de Duitfche landen trok, aanzienlijke fommen,
in zijne altijd ledige kas, af te leiden, als hij die den Joden voor -hunne toelating plagt af te knevelen.
Dat ook ALBRECHT uit dé Aflaat-gelden zijn voordeel
trok, was flechts hetzelfde , hetwelk zijne voorgangers,
federt lang, gewoon geweest waren. Lu kon men van
lien ook vergen , dat zij seeds enkele toekijkers zouden
zijn, wandeer hunnen onderhoorigen van vreemden, wier
namen zelfs men dikwijls in Duitschland naauwelijks ken-tic, op Paufelijk gezag, de beurs geligt wierd? Hetgeen
er de Vorflen alzoo van trokken, vergoedde ten minfte
teiiigzins de fchade, welke de lard_n er van leden, ei&
af , koenheid, onm van een deel van 't geen deze roof•
vogels weghaalden een goed gebruik te maken.
Zoo deed de Aartsbisfchop DIDERIK reeds zestig jaren
vroeger, dan ALBRECHT. -- Paus NICOLAAS verleen
Koning JOHAN van Cyprus,-de,inar145
' eruzalem en 4r neniën een Aflaat voor gansch Duitsch-land. Deze zond in het Aartsstift .Jfentz , als zijnen
dommi€faris, den beruchten, naderhand door den Keur
verdrevenen, aartsbedrieger JOANNES de Castro co--vorst
i onato. Deze predikte den Aflaat, en verzamelde zeer
veei geld. Aartsbisfchop DIDERIK noodzaakte hem, ont
rekening te doen van hetgeen hij, buiten het Aartsflift,
met •den Aflaat bijeengehaald en in het Stift gebragt had,
en hield •de penningen zoolang in bellag, totdat hij er hens
de helft van afíforid. PAULANUS ZAPP., de •gemagtigde vart
tien Koning van Cypraes , benoemde later twee perfonen ,
-cm het door vY <CASPRO verzamelde over te nemen, en
Aartsbisfchop DIDERIK beloofde, dat hij hun de hand zou
.bieden, ons nE CASTRO tot het doen van rekening aan hen
te verpligten, maar met bijvoeging : „ dat zij ons daar
-„
voor Bene vcreering geven naar hun believen."
Onder Aartsbisfchop AJ)OLF IT verkondigden Paufelijk
D3
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Zendelingen weder eenige malen Aflaat; doch men liet
lien, uit ontzag, den buit ongehinderd wegvoeren, ton.
der er iets voor zich van te nemen. AL BRECHT wist ,
door zijn ftaatkundig beleid, ten nutte zijner Staten, den
Paus thans van een'aanzienlijk deel te verfteken.
Doch hij vond met zijne BuI e hier en daar tegenfland.
Gedurende de drie jaren , dat zij werken moest, waren
uitdrukkelijk alle andere Kerkelijke geldverzamelingen en
aflaatverkoopingen opgefchort. Velen hadden er in1usfehen , kort te voren, ook verlof van den Heiligen roei
toe verworven. Met dezen verffond zich de Aartsbisfchop in het vriendelijke , vergenoegde zich met eenig
geld tot uitkoop, en liet de bijzondere Aflaat-kraam haren
gang gaan. Vass eene of ereenkomst van dezen aard niet
liet Stift van Fulda is hier een affchrift bijgevoegd.
Tegen dit aflaat -prediken nu ging een geweldige kreet
tp, en LUTHER doeg daartegen zijne fielhngen aan. De
Prior der Augustijnen te Erfurt was de eerlle , welke,
om zijn klooster en zijne orde voor onaangenaamheden te
hoeden, er den Aartsbisfehop , , in een zeer demoedigeri
brief, kennis van gaf. AImu dHT,liet antwoorden, dat
arren den oproermaker in het klooster repen, hem in zijn
ambt fchorfen , onder tlreng opzigt in verzekering hou
zijne ftellingen zelf,' en wat hij tot zi ne en der--cien,
zelver verdediging in te brengen moge hebben, zonder
uitftel overzenden moest. Beide ftiikken zijn nog in het
oorfpronkelijke voorhanden onder de Keurvorllelijke Regerings-nrchiven, thans te Affchaffenburg,
In hoe vet aan , des Aartsbisfchops bevelen voldaan
werd, weet men niet; doch de fellingen zelf zond Lu
een zeer gematigden brief, over.
-^rHR,met
ALDrECHT ontving die te Afrcbaij nburg, werd daardoor niet weinig getroffen , en hield er , des anderen
daags, eene onderhandeling over met den Kanfelier VON
D LHEIZt , den Prediker Dr. LORCHE R , den Deken
„YENCK en anderen. Men vond zich niet cie zaak. verlegen, en . besloot , om daarover het oordeel . der Godgeleerde Faculteit , niet bijvoeging van de Leeraars van het
Kerkelijk Regt, op de Univerfiteit van Mentz, te vragen.
1)r . LORCHER werd te dien einde derwaarts gezonden.
Den brief, hem, door ALBRECHT, aan de leden der Unr,'er'teit medegegeven, kail men hier ook lezen, zoo als
ook een naderen brief, toen het rwoord op den eet#l:en
-
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wat vertraagde. Beiden worden, tiet de ftieílingen va
LUTHER , nog in het oorspronkelijke onder de 4rchiven

gevonden.
De Facultéit 'antwoordde, dat het kar niet zoekdm,

om over 's ,Paufen mast te oordeelen , els -;e, twisten; d#t
zij derhalve de overgezonden fiellit n noch af nca ,h
goed keuren k©n', dat de Paas alleen hier uitfpraalt koxi
doen; en dat zij dus moest raden, om de ftellingen terátond aan den Koomfchen Stoel te zenden. --- De brief
zelf is hier ingelascht.
ALBRECHT volgde dezen raad, en zond de ftellingen naar Rome, van waar vervolgens rye groote bran.l
tiit{loeg.

Dit . gefchrift ëindigt met een bezigt van •den indruk-,
Ment`,- zelf,inagkte, en van
de menige van paskwillen ., fpottet nijen en -klaaui* boekjes ,
waartoe dezelve aalleiding gaf, en waarvan eenigen vermeld worden, .zoo als ook ,eert van 4L1.Fr*nc.HT's Man44rex • daartegen, en een paar brieven vane hein daarover,
hier worden medegedeeld. Ten heiig wordt gemeld,
dat de affgezendenen der geestelijkheid vak. It ei tz deswe
ge, op eens Kerkelijke vergadering, xn den are 1523 te
Cobkntz gehouden-, fchampere verwijten moesten ;hooren,
en zich daaromtrent wel verdedigdei o -m, gr tien naar- ggnoegen der overige afgevaardigden; welk albe roet de ftuksten bewezen wordt.

'welken .LUTHER'S opftand te

,

PERIGT VAN D. W. 11. BRENNECRE, VAN P(TSDAM,
AANGAANDE }IET NUTTIG UITW£NDiG GEBRUIK
DEI. BLADEN VAN LIEN -4NDISCUEN VIJGEBOOM.

e CactusO uniia ^.UNN. , of de Indiaanibhe Vijgeboom,
die uit dikke groene , takswijze uit elkanderen voortD
ichietende bladen is zamengefteld , welke met fijne lekels ,

van eene verfehiliende lengte , bezet zijn, dient niet alteen
tot voedfel voor de Conchenille-kevertjes , maar ook, uitwendig aangelegd, tot menigvuldig geneeskundig gebruik,
in zoodamge gevallen, waarin men anderzins gewoon is,
zich van Spaanfc'hevliegen , Mostaard- en Peperwortel,pappen enz. te bedienen , oen een prikkel op de huid te
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maken , in faas tot het afleiden van ziekteloffen naar
buiten, en dus tot liet genezen van inwendige pijnen en
andere ziekelijke omftiandigheden.
Bij jichtige omttandigheden vats allerlei aard werken deze Bladen bijna- eigendommelijk. Dikwijls verzachten zij
de finerten nog fpoediger en zekerder dan de Spaanfchevl'regen , , niet 'dit aánmerkelijk voordeel, dat zij geerie blareh verwekken, en niets dan eene roode vlek op de huid
achterlaten; om' nu niet eens te fpreken van de Droppelpis , noch van liet Bloedwateren, hetwelk dikwijls op het
gebruik der Spaanfchevlíe4en volgt; terwijl vele men3chen ook geene zalven of pleisters kunnen verdragen. —
Het gebruik dezer Bladen is zeer eenvoudig. Men neemt,
namelijk , een of meer daarvan, legt dézelve in koud water ; fteekt de oogen', welke de ftekels voortbrengen , voor.
zittig uit, fiiijdt ze voorts in tweeën, naar hunne vlakten, en legt de ruwe zijden op de, plaatfen, waarop zij
moeten werken. Naarmate van de grootheid der plaatfen
en van de hevigheid der pijnen:, moet men meerder ftukken nemen . kunnende twee doorgefneden groote bladen
al een vrij' groot deel bedekken. Opdat deze bladen
niet zouden afvallen, worden zij met een windfel bevestigd. Doorgaans befpeurt men reeds. na verloop van 'een
uur de werking van dit middel, beítaande'in een aanme r
trekken , - waardoor de huid heet en, rood wordt,-kelij
hetgeen, de inwendige pijnen doet afnemen en! eindelijk yerdwijnen. Na verloop van a6 of 24 uren neemt ufen da
bladen - weg die- alsdan droog worden bevonden.,. daar.xij
voorheen zeer flijmig waren; ook is hunne buínenfe oppervlakte, waarmede zij tegen het vel geplaatst waren,
vol rood bloed,, hetwelk zij uit de vaten., op, eene niet ten
Bij Tand
volle, verklaarbare, wijze, kaden gezogen.
na verkoudheden ontf{aan , legt men het door--pijne,d
.gefneden blad tegen de wang; bij Hoofdpijnen, jn den nek.; bij
rlieunmatifche Oogontílekingen , aan den flaap van Tiet'hoofd ;
bij - Oorpijnen , achter de ooren. Zelfs heeft men in het
Heupwee en in de Podagra baat hij dit midlel gevonden.
Bij kneuzingen, door vallen, fronten cnz. veroorzaakt, kan
wen deze bladen insgelijks, als verdeelende en pijnftillende
middelen, gebruiken. — De Ekfteroogen , of Likdorens ,
een zeer lastig, hoewel ligt gerekend ongemak, worden
ook gemakkelijk door dit middel weggenomen. Men legt,
te dien einde, bij herhaling, een ftiikje van zoodanig een
blad
-
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blad op het ongemak, tot dat het volkomen verweekt is;
wanneer men in ftaat geraakt, om hetzelve, zonder pi"n te
verwekken , met een mesje uit te nemen. --- Insgel"rjks
gebruikt men deze bladen , onder de gedaante eenex pap ,
tegen pijnlijke gezwellen en zweren van een Veneriíéhcn
aard. Bij verzworene Liesbuilen zijn deze pappen insgelijks van een groot nut, om de eeltachtige randen daarvan
te verweeken, en dezelve tot genezing te brengen.
Gemakkelijk kan men dit middel bekomen; dewijl de
meeste Liefhebbers der Kruidkunde deze Vijg, fchoon een
gewas der heete Gewesten , van wege hare zonderlinge
gedaante , en de ligte wijze, om haar te vermenigvuldigen, aankweeken.

•

PROEVE, OVER DE UITDRUKKING DES GELAATS.

(Naar het Engeisch.)

ene - onlangs gegevene Proeve fchetíte ons de Schoonheld der .Menfehedijke Gedaante (*). Het algemeenst
bloot gedragene gedeelte is het Aangezigt, en verdient
hetzelve onze bijzondere aandacht, uit hooide van de uit
waardoor wij verflaan de uitdruk-drukingesGlat,
wendingen en veranderingen in-kingderHatso,
de Ziel, voor zoo verre die zigt- en kenbaar worden door
onze wezenstrekken. Eenige bedenkingen deswege zul
wij in deze Proeve voordragen.
-len
De gedeelten des Gelaats, waarin de driften over 't
algemeen den zigtbaarften zetel gevestigd hebben, zijn de
oogen en de mond; doch van de oogen verfprelden zij
zich met de Ilerkfte trekken omtrent de wenkbraauwen,
alsmede in de gedeelten rondsom den mond.
Hoe lang en hoe veel de Wijsgeeren ook twisten over
de zit- of woonplaats der ziele , wij houden ons ten
volle verzekerd, dat zij in de oogen fpreekt. Misfchiezr
doet men de wenkbraauwen te kort, met dezelve alleen
aan te merken , als van de oogen af hangende: want -zij
hebben, bovenal in aangezigten vol levens, als 't ware
eene taal op zichzelve ; zij vertoonen Bene zeer groote
verfcheidenheid en verandering, naar de onderfcheidene
gevoelens en driften, die de ziel beheerfchen.
Eene
(*) Zie hier boven, bl. Js.
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Eene zekere mate van afkeuring of ongenoegen kan meit
dikwijls befpeuren in de wenkbraauw eener Dame ,
f hoon zij behendigheids genoeg bezitte om zulks in ha=
re oogen niet te laten blijken. Op andere tijden kan meit
zoo veel van hare gedachten opmaken uit de lijn even boven hare wenkbraauwven , dat zij waarfchijnlijk hoogst
verwonderd zou ttaan, hoe eenig fterveling juist kon zegsen, wat in hare ziel omging , hetgeen , zoo als zij
,lacht, door geen trek in haar gelaat kenbaar was.
HomERtis maakt de wenkbraauiwen ten zetel van inajefeit , VIRGiLíus van mismoedigheid, I-tORATIUS valt
zedigheid, en JUVENALIS van trotschheid: en wie weet,
of niet elke der driften, door den eenen of anderen der
Dichteren , gezegd is in dit deel des aangezigts bijzon
te Iniisvesten ?
-der
Dit betreft de driften in 't algemeen.. Laten wij bezien , welke van deze tot vermeerdering der Schoonbeid medewerken , en welke dienen om dezelve te ver
-minder.
In 't algemeen mogen wij vrijuit verklaren,, dat alle
teedere en goedaardige driften de Schoonheid vermeerderen; terwijl, in tegendeel, alle onvriendelijke en wreede
de Leelij beid daar{iellen : en het is te dezer oorzake ,
dat goeda*rdigheid gezegd mag worden „ de beste trek
te zijn, zelfs in het fchoontle aangezigt." Deze lihenkt
een bijkginenden en verlevendïgenden luister aan. de
Schoonheid ; terwijl de andere een nevel van onaangenaamheid over alles verfpreiden.
Nogtans aai, ten opzigte van deze .en alle andere genoedsaapdoeriingen ,, de gematigdheid misfchien grootendeels ten regelmaat der Schoonheid !lukken , althans in zoo
verre cie in de daden de maatftaf is der Deugd. Zoo
kan bovenmatige vreugde al te woest zijn, om bevallig
gelaat te fchilderen; zoo kan een, graad van-heidopt
finerte , op fommige aangezigten , bij zekere gelegenheden, hoogst bevallig haan. Eenige graden van toorn ,
chaamte, verbaasdheid, vrees en dc, lnemmg zin fchoon;
doch al het bovenmatige mishaagt. Woestheid, .ftreng?3.eid, onbefchaamdheid, trots, gemaaktheid, nijd, .zijes
altoos leeli .
De kenrigfte vereeniging van driften, welke roet moge lijkheid in eenig nienfcheljjk gelaat kan worden waa+geno.
men, beftaat in het juiste mengfel v n zedigheid, aan -

;

,

^éoenlijkheid en zachtaardigheid, :- elke deer , op ziehzelve
ge-
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genomen, is zeer bevallig; maar wanneer zij alle vereenigd zijn — vereei`Iigd op zulk eene wijze, dat ze elkander verlevendigen en onderftéunen -- dan ftellen zij zoo
veel aantrekkelijks zamen, als de driften kunnen doen , om
een fchoon gelaat op te luisteren.
De heerfchende drift in de Venus de Medicis is zedig
deze vertoont zich in elke harer handen, in hare-heid:
Dogen , en de wending van haar hoofd. -- In 't voorbij
mag ik hier wel vragen, of niet eene der hoofdrede-gan
waarom Portraiten , van ter zijde gefehilderd , door--ne,
heen meer behagen dan die men in 't volle aangezigt ziet,
daarin moet gezocht worden, dat zij meer van het zedige
hebben dan de andere. Althans gaat het vast, dat de beste
Schilders doorgaans liever verkiezen iemand van ter zijde,
dan vlak van voren te fciiilderen ; in welke houding de.
buiging van den hals ook te meer fchoonheids heeft , en
de driften meer levendigheids en krachts. Zoo werd, ten
opzigte van haat, het kwaad oog, 't welk men oudtijds
veronderftelde onheil aan te brengen , ftijf aanziend ge
fchilderd; HILTON geeft dien ftand aan den Satan, wanneer hij den gelukftaat onzer eerfte Ouderen vol niisnoegen aanziet. Terwijl de betonvering der liefde doorgaans
de eerfte maal bij een zijdelingfchen oogslag ontftaat.
Het is uit hoofde van de groote i raclht der behagelijkbeid, -welke alle zachte driften vergezelt, dat Minnaars en
Minnaresfen niet alleen in elkanders oog behagelijker fchijnen , snaar niet de daad behageli^ker zijn, dan voor de
rest der wereld. Wanneer zij zich te zamen bevinden,
laten zij de behagelijkíte driften met vollei kricht op hunne aangezigten fpelen, dan in 't bijzijn van getuigen. Dan
(peelt , gelijk een Fransch Schrijfier dit zeer wel uitdrukt,
de ziel op hun gelaat, (peelt er op met zulk eene
kracht en glans, welke zich niet vertoont als zij van elk
ander gefcheiden zijn, of zelfs wanneer zij zamen fpreken in liet bijzijn van anderen , die hun onverfchilli-,
zijn, of liever een bedwang omtrent de wezenstref ken ver,

-

oorzaken.

De meerderheid, welke de fchoonheid der driften heeft
boven de fchoonheid, welke alleen uit gedaante en kleur
ontftaat, is uit het reeds gemelde zonneklaar: of fchijnt
zulks iemand nog twijfelachtig toe, hij overwege voor
een oogenblik de volgende bijzonderheden, van welke iedereen zeker verfclleidene voorbee'den ontmoet heeft:
D)at er een groot onderfcheid zich opdoet In het zelfde

ge
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gelaat , naarnmate iemand wel of kwalijk in zijn schik is;
dat de fchoonfte kleur, de fijufte gelaatstrekken en de
ichoonfte geftalte, zonder dat er iets van de ziel levendig
op het wezen fpeelt, even finakeloos, even weinig ver
zijn als het fchoonafte wasfen beeld; dat de fchoon.-rukend
Ste oogen, welke men zich met mogelijkheid kan verbeelelen , wanneer kwaadaardigheid en woede daarin hare
rol ípelen, -zoo afzigtig worden als het hoofd van IVEDUZA. Terwijl , in tegendeel , een gelaat zonder fraaije
trekken en middelmatig van kleur, een innemend voorkomen krijgt door het fprekende der oogen , de goedaardigleid van liet uitzigt , esa niisfchien een klein bevallig
lachje om den mond. Met deze drie dingen zou men
liet welligt vrij verre brengen, om reden te geven van
liet je we fcai gooi, of die onuitfprekelijke bevalligheid
van gelaat , waarvan zoo veelmalen gefproken en aoe
weinig begrepen wordt.
Het blijkt derhalve, dat de Driften fchoonhcid kunnen
geven, zonder den bijl tand van kleur of gedaante, en
zeffens die kunnen wegnemen , waar deze-zich op liet krachtigst vereenigen om dien luister bij te zetten; en daaruit
blijkt te gelijk de meerderheid van dit deel der fchoonheict
boven de twee andere.
Dit kan, in 't voorbijgaan , ons te hulpe konten , om
reden te geven van de juistheid der aanmerkinge van nLiicius, als hij fpreekt van LAOCOON en diens twee Zonen.
Hij zegt, dat dit het fraaifte kunstftuk was te Rome, en
den voorrang verdiende van alle de ftandbeelden en fchilderijen, ten zijnen tijde daar in eene zoo groote menigte
voorhanden. Het had geene ;fchoonheden van kleur, om
met de fchilderftukken te wedijveren; de Apollo van lielsedes•e en de frenus de Aledicis waren even volkomen in
evenredigheid als de Laocoon; dan deze had eene grootere
verfcheldenheid van uitdrukking, dan die andere keurig
bewerkte ftukken, en het was te dier oorzake alleen, dat
het den voorrang van alle verdiende.
Ten befluite herinneren wij, dat de hoofdregel van de
fchoonheid der driften in gematigdheid gelegen is , en dat
liet ligchaaznsdeel, waarin de driften het fterkst fpreken,
de oogera zijn. Daar drukt de liefde hare teederfte taal
uit , daar beveelt de deugd , daar bekoort zedigheid,
daar vervrolijkt vreugde, daar boeit ons het leed, daar
wordt de genegenheid in de harten der aanfchouweren
vntftoken, daar zelfs kunnen vrees , verlegenheid en verwarring
-
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ring bekoorlijk zijn. Maar alle deze moeten, om te•behagen, binnen derzelver juiste grenspalen gehouden tvorden: want een al te (troef voorkomen van deugd, eene
geweldige uitbarfting van drift , enne diepe droefheid
en te woeste vreugde, krijgen iets drukk nds en onbevalligs.

SCiIR1JVING EENS TEMPELS VAN BOODIIOO , EN VA?*
DEN EEDDIENST, DAARIN TOEGEBRAGT. Door KapiteinCOLIN BI. 1ENZIE.

(Uit 1fatic R%>aa:clses.)
kwamen, op onze nafpeurende reis, te Pilligaasn
, eene plaats van eenige aangelegenheid, digt bij eene baai aan de kust. De huizen (tonden
verftrooid onder het geboomte en de cacoa-bosfchen, die
allen overzigt beeem meren, en veeleer het denkbeeld ver
een digtbëlílalit wond- of uitgeílrekten tuin,-weknva`
dan van enne bewoonde plaats.
Begeerig om een Cinaalefén Tempel te zien, welke hier
van cenige vermaardheica ?s, werd ik langs een "kronkelend
pad, Omtrent eene halve mijl lang , geleid naar enne kleine hoogte , aan den top mgeven met een lagen fleenen
muur, en omzet met cene fhort van borstwering te midden van digtgegroeid geboomte.
Aan den ingang, tot welken wij, langs eenige- trappen,
opklommen, ontvingen mij de Priesters, en geleidden mij
naar de deur des Tempels. De Priesters waren blootskoofds ; hun haar was kort afgefneden ; zij hadden geene
van die onderfcheidende teekens , door de Hindus op het
voorhoofd gedragen ; hunne kleeding bestond -uit doek van
Bene donkere fnuifkleur; dezelve was om 't lijf geílagen,
en daalde tot de voeten neder; bonne donkere, gelaatskleur
en gelaatstrekken kenmerkten geen groot verftand, diep
doorzigt of fchrander -vernuft; niets van die zachtaardige
of verteederde wezentrekken , welke de afgezonderden ten Godsdienst op vele plaatfen eigen zijn, deed zich
hier op; noch ílreng noch fehuw,, gaven hunne aangezigten te verftaan , dat zij •eene groote mate van gevoelloosheid of onverfchilligheid bezaten.
Het gebouw had an buiten geene fietsden; Bene aai&-
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we galerij liep er rondsom; Hechts ééne deur had de
Tempel; dit maakte denzelven zeer befloten, en veroorzaakte een vofflagen gebrek aan fiisfche lucht; terwijl de
zware wolken van oliedampen, uit de veelvuldige lampen
Qpflijgende , gepaard niet den reuk van gele bloemen , in
groote menigte geftrooid voor den Afgod, mij bijkans wederhielden om verder binnen te treden.
Dan echter ingetreden zijnde, werd een gordijn, 't welk
de Godheid verborg, weggefchoven, en de Gedaante van
yoonxop, van eene reusachtjge grootte, op de eene zijde
in eene rustende geftalte liggende, deed zich op aan ons
oog. Het hoofd lag op eeii kusfen, door de eene hind
onderfteund ; de andere hand rustte op het ligchaam ; de
kleeding was zeer eenvoudig , falEraankleurig, en dekte
hem van den hals tot de hielen; het éénig ficraad was een
eenvoudige- gordelriem. Het , Beeld was omtrent achttien
voeten lang ; de evenredigheden waren wel in acht
genomen ; of het van hout gemaakt of van eenig mengfel
gegoten ware., kon ik niet ontdekken. De gelaatstrekken
waren zacht en mild; het bovenfile gedeelte des hoofds
was gefchilderd.,, om liet haar te verbeelden; 't. zelve beHond uit vele kleine krullen van eene zwarte kleur. —
Dit was de griote Afgod dier. plaatfe; doch, o het nadegte ge
ren tot denzelve^n,, dus, ini volle lengte op eene hoo
waar bloemen in menigte geftrooid waren en vele-P1agts,
lampen brandden , ontdekte geen teekens van aanbid
ontzag, door de Priesters aan dit Beeld betoond. -dingof
In een anderen hoek des Tempels deed zich Bene
kleiner Figuur op, 'met de beenelf kruislings over elkander
zittende op eene kaper - ilaug , wier uitgefpreide kop het
Beeld befchaduwie. Dezelfde kleeding en de eigentte
rondheid der tfel5ken wezen genoegzaam uit , dat ook
BoodHOO hier werd afgebeeld. -- Eene vrouwelijke Gedaante van gewone grootte, betamelijk en niet onbevallig op dezelfde wijze gekleed,, vertoonde zich, ftaande in
tenen anderen hoek, eene lamp houdende in de uitgeftrekte
]land. -- In een derden hoek frond Gene mannelijke Figuur, welke men zeide dat VISTNU verbeeldde. — In
sw, , een d ol -.
den vierden hoek ontdekten wij RnMA anw
krblaauw Beeld, onderfcheiden -te kennen aan het groot
lantal handen, en de daarmede overeenftemmende Hinduverfierfelen van armbanden, ringen en ketenen. Hoe het
bijkwame, dat eene Gedaanfie,. zoo geheel verrchillende in
kleeding en fieraden, hier plaats l;reeg, kon ik, daar ons
een
,
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een Tolk ontbrak, niet te weten komen. Vrijelijk mogen
wij besluiten, dat de Dienaars van BOODHOo den dienst
aan andere Avalars niet uitfluiten,

De Galerij, rondsom het binnenfee gedeelte des Tempels
loopende, was geheel bedekt met féhilderítukken in afdeelingen, ruw bewerkt; elk derzelven vertoonde eenige
gebeurtenis uit liet leven van BOODIIoa. Ik vernam, dat
die bedrijven alle befehreven varen in -een groot boek ,
altoos bewaard bij de Modelies van de plaats. Een van
deze fchilderflukken íclieen de. geboorte te verbeelden van
een Goddelijk Kind;, andere vertoonden diens jeugdige levensgevall$n ; eenige hadden. Bene overeenkomst niet de
fpelende vermaken van Kishen in de vlakten van' Mr.ttra.
In een derzelven hield een Jongeling een ernftig geiprcl;
met ccne Nimf, in de digtile lchaduw van een bosch;
terwijl een Aap, achter ' de hl dereu des booms eenigzius
verborgen, niet een' hecht oogmerk alles fcheen af ,te luis teren : in een ander vertoonde zich de God a s ee.n booze
knaap , ftilletjes handen vol,gouds nemnende, uit eene kist,
tiaar welke een oud man toetrad met vooirzigtige flappen,
met een zwaren fleutel in de hand» Op andere fehilderi.
lukken zag men ommegangen , toebereidfelen ter feest
uitgedeeld aan de armen ven verfchei--houding,evfl
denerlei Natien, (derzelver verfehiIlende kleederdragt wees
zulks uit) : voorts waren .er, ,de bedrijven en _gewoonten
der menfchen in lhet dadelijk leven op afgebeeld. Een
groote witte Olifant maakte een in 't oogloopend en zeer
onderfcheiden beeld in de meeste. dezer ftukken.
De ftijl of liet Costume van alle deze Schilde ijen verfehilde geheel en al van dien der Itnekis gt Schiereiland, en behoorde zeker tot een ander Vo&, fchoon ons
betwistbaar tian ons voorftellende dien der Ctz galeten- en
der volgeren van soovxoo. — In deze afbeeldingen
waarnemende ftoelen, tafels, metalen .laid en veríre'vene zitplaatfen , hoedanige in gebruik zijn onder het tegenwoordig geflacht op de kust van het Eurrp ifche gedeelte van Ceylon, welke ik eerst veronderftefd had dat zij
ontleend hadden van hui ne tegenwoordige meesters, ontdekte ik thans dat eene vetbindtenis aanduidden: met de
Volken oostwaarts gelegen, bij welke zij nog in gebruik
zijn, en dat eene gewoonte, zoo wijd verfchillende valt
die der Hindus, die altoos zitten op carpetten. of kleedere
vp den grond uitgefpreid, uit China, Siam of Pegu, met
hts
,

6o BESCHRIJVING EENS `TEMPELS VAN BOODH00.
hunne andere gewoonten en godsdienst , zou zijn inge«
voerd.
Buiten den Tempel, maar in deszelfs omheining, ftond
een hecht gebouw met een koepelvormig dak: wij kregen
onderrigt, dat BOODHOO, of liever de Heilige. Olifant,
daar begraven was.

EERIGT WEGENS DE LEERINGEN VAN BHOODDHA,
UIT DE BOEKEN DER SINGHALAIS. Door Kapitein
11IAHONV.

VV

(Uit diatic Refearches.)

leeschwordingen der Godheid, en hervormingen der
wereld, maken" een zeer wezenlijk gedeelte uit van de
4ziatifche Godsdienftige Leerftelfels.
Volgens de Mythologie, welke heerscht onder de Secle der Singhalais,
op het Eiland Ceylon, was BHOODDHA (*), de Schenker
eener Openbaringe, welke hun geloof en wandel regelt,
een God, vóór dat' hij zich als Mensch vertoonde, en,
op het verzoek van velen der Goden, op aarde nederdaal=
de. Men wil, dat hij door zijne Moeder gebaard is, na
tien maanden dragens. Eenendertig jaren lang leefde hij
met zijne Koningin en 40,000 Bijwijven; terwijl hij nogtans vermeld wordt, eene zeerr groote zelfverloochening,
ten opzigte van dit verbazend aantal Bijwijven, uitgeoefend te hebben.
Zes volgende jaren bragt hij door in de wildernis, om
zich tot een BHOODDHA te bekwamen: deze zes jaren verftreken zijnde, openbaarde hij zich in die hoedanigheid;
en de verrigtingen, aan die waardigheid verknocht, vijf
rtig jaren lang volbragt hebbende, ftierf hij op den-env
i5den van Mei , wanneer de Bhooddhafche Tijdrekening
Benen aanvang neemt, welke thans (A. C. 1r97) tot 2339
jaren opklimt.
Vertellingen van het Paradijs , wonderwerken, geestverfchijningen, en ontzettend vreemde voorvallen, 'maken
de
--

(*) Iet woord Bhooddha beteekent Algemeene Kennis en
Iieiligheid; een Heilig boven alle Heiligen, en zelfs boven
den God MzefA sKAciiMMA.
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de Mythologie van de Secte dcr Singhalais uit; -- alle
vertellingen, die van ecncn en denzelfden aard zijn met die
van andere Godsdienstleeringen in het Oosten. Het betrachtcnd gedeelte dier Godsdienstleere is eene eenvoudige
en goedhartigheid inboezemende Zedekunde, haren invloed
uitílrekkende tot gedachten , woorden en werken , begrepen in tien Geboden.
Vier dagen in elke maand zijn tot den openbaren Eer
alle de Godsdienstbedrijven worden-dienstbflm,
gerigt aan BIIOODDHA. -- De Hindoos, echter, merken
de Aanhangers van BIIOODDHA , ondanks derzelver zuiver
en voorbeeldelijk zedelijk gedrag, aan als Scheurmakers.
In het Oosten kan even min , als in andere wereldoorden ,
iets het gebrek aan 't geen men voor het regtzi'nnig geloof houdt vergoeden.

IVIERRWAARDIGE BIJZONDERHEDEN, BETREFFENDE DE
PAYAGUAS, EENE NATIE VAN WILDEN IN ZUID AMERIRA.

(Overgenomen uit Don F:1.IX D'AZARA , 17oage dans
l'zhnerique iJIeridiolale.)

e Payaguas zijn cene zeer magtige natie, naar Wier
naam de rivier Paraguay genoemd wordt. Nagenoeg
D
dezelfde zijn hunne zeden , gewoonten, levenswijze , wo

als die der overige volken van de oe -nigekld,
Parana en de Urs.guay,, en met name der-versand
Char; uas. Eene noemens*aardige afwijking van de laatlien bellaat er niet , dan ten opzigte van de taal, welke
zij zoodanig door de keel fpreken, dat de klank met onze
letters niet kan worden uitgedrukt. Daarenboven hebben
zij eenige bijzondere inrigtin gen, welke men elders niet
ontmoet.
Vooreerst hebben zij verfclleiden dronkenfchapsfeesten,
welke zij met groote drift vieren, als zijnde bij lien, even
als bij vele andere Indifche natien , de dronkenfchap het
grootfte en dierbaarfte van alle vermakelijkheden.
Op den dag, beftemd om zich dronken te drinken, flaan
zij Bene ontzettende hoeveelheid brandewijns te lijve, zon
iets te eten ; de gewoonte , omn bij het drinken te-der
KENG. 1810. lbo. 2.
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eten , dunkt hun zeer belagchelijk, omdat er, zeggen zij i
alsdan geene plaats voor den drank in liet lichaam kart
overblijven. De ongetrouwde jonge mansperfonen mogen
geen brandewijn drinken, en ook de getrouwde vrouwen
niet. De dronken elan wordt altijd verzeld van zijne
vrouw of eenen vriend, en wanneer hij niet meer (taan
kan , brengt men hem naar zijne but, alwaar men heir:
doet vederzitten. Nu begint de dronken.nan een krijgslied te zingen, nagenoeg op den volgenden zin tredevk&.Inende:
-

-

W e durft mij onder de oogen zien?
Lat er een komen, twee of meer,

Ik ben vol moed en dapper;
Ik zal hem in flttkken bouwen.

Na dit couplet verfcheiden malen herhaald te hebber-,
ílaat hij niet zijne vuisten in de lucht, even alsof hij
vocht. Dit verhaast zijnen tlaap. Zoo dra de zanger
is' in flaap gevallen , laat men hem rusten in zijne hut, eir
het feest neemt voor hem een einde, Men zoude kunnen
vreezen ; dat de dronkenschap onder deze Wilden zeer
gevaarlijk is, en hen tot gewelddadigheden aanzette ; en
evenvel is -er geen voorbeeld, dat zij in dezen toeland
iemand eenig het geringCte leed gedaan hebben, even inin
als aan hunne vrouwen , n:ettegenílaande deze er haar
werk van fcbijnen te maken , om op zulke dagen hare
inaiu en zoo veel te tàrren als haar doenlijk is.
Behalve deze bijzondere feesten , waarvan elk naar
goedvinden het getal kan vermeerderen en den dag bepalen, vieren zij een feest in de maand Junij , hetwelk zeer
flateliik en bloedig is. De geheele natie neemt er deel
aan, behalve de mannen en vrouwen, dire nog geene kinderen hebben.
's Daags te Voren befchilderetr de mannen hun aangezigt en geheele ligchaam, zoo fraai als zij kunnen, ca
tooijen het hoofd met vederen, zoo ongemeen in kleur eit
.gedaante, dat zij zich niet laten befchrijven, en men niet
zonder verbaasdheid dezelve kan .aanfchouwen. Ook bedlekken zij drie of vier aarden potten met vellen, peat
slaan daar langzaam op met ftokjes , kleiner dan de kleine fclfrij etn , zoodat men vijftien fc'hreden van daar liet
luid naauwelliks kan hooren. 's Anderendaags morgens
aan zij al den brandewijn, welken zij hebben, te lijve ,

en
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en wanneet zij ftomdronken zijn , knijpen zij elkander in ar
dijen en beenen, vattende met hunne vingers zoo veel-men,
vlcesch als zij kunnen , prikkende voorts in het geknepene
deel gaatjes tiet een fcherp houtje ot eene zeer groote
roggengraat. Van tijd tot tijd herhalen zij dit bedrijf,
tot dat de avond valt; in voege dat zij allen zich geheel geprikt bevinden , op de beide dijen , beenen en armen , van de vingers tot aan de fchouders. Daar de
Payaguas dit feest zelfs in de ftad lsfumption, de hoofdftad van Paraguay , vieren, en rvcl in het openbaar,
gaat al de wereld het zien ; maar wanneer men bemerkt ,
dat het prikken tot het boven vermelde zich niet bepaalt,
en zij elkander over en weder ook elders aan de tong en
den penis grieven , loopen de dames heen met groot ge
terwijl de Indiaan the vrouwen , die er per--áchreuw,
foonlijk, belang bij hebben, in koelen bloedt dit toonel
blijven aatifchoutiven.
liet bloed, welk uit de tong loopt, vangen zij :uit de
viand, en beftriiken er voorts hunne tronien mede; hetgeen uit het ander lid druipt , vangen zij in een klein
gaatje , welk zij met den vinger in den grond maken.
Geen werk maken zij van het bloed, welk uit de overige
leden loopt.
Verlcheiden jaren achtereen heb ik deze plegtigheid bij
nabij, dat ik den lijder aanraakte;-gcwond,evaz
cn ik kan ten fterkfte verzekeren , dat ik niemand hoorde
geluid flaan of klagen, en dat ik op hun gelaat, noch in
hunne ligchaamsbewegingen , het minfte bewijs van pijn ,
zelfs niet van gevoel, befpeurde; in één woord, men zou
gezegd hebben , dat de bedrijvers niets anders dan zoo
vele houten poppen waren. Geenerlei reden geven zij van
deze gewoonte , en zeggen r'ondborftig, dat zij geen andere weten, dan de zucht om te doen blitn dat zij mannen van moed zijn. Zij verbinden hunne wonden niet,
die lang duren en vol etter loopen, welken zij er f Becht$
uit drukken ; fomniigen zelfs baden zich in dezen toeftand.
Het veríiáat zich van zelf, dat het ligchaam geheel ge
zwollen wordt , en de likteekens al hun leven zigtbaar blij
Naardien zoo lang het feest du ut rineinand voor te,-ven.
vensonderhoud kan zorgen, en foininigen gedurende eenige dagen daartoe geene gelegenheid hebben , moeten hunne
huisgezinnen groot gebrek lijden. De kridianen in het algemeen kunnen inderdaad beter dan wij honger lijden.,
*
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doch zij gebruiken tevens in eens sneer fpijze ; gefijkerii
hierin naar de roofvogels en vele vleeschetende dieren.
De Payaguas hebben geen denkbeeld van eene Godheid, en bewonen derzelve geenerlei eerdienst. Ik ontmoette er echter eenigen , die van een toekoniend leven
een algemeen denkbeeld hadden; fommigen geloofden
dat zij na hunnen dood overgevoerd zouden worden naar
eene plaats, opgevuld met ketels en vuur; anderen, dat
zij hun verblijf zouden hebben tusfchen waterplanten, en
aldaar van visch leven. Doch geen van allen geloorle in
liet Paradijs der Spanjaarden, welk zij dachten niet te
kunnen. bewon:.n, omdat zij van onderfcheiden oorfprong
waren. Gevraagd zijnde naar dezen eerften oorfprong,
gaven zij tot antwoord , dat zij dien niet wisten. Twee
van hun, kundiger dan de overigen, trachtten, echter ,
dien te verklaren; zij zelden . „- Onze eerfte vader was
de visch , welken wij pacu noemen; de uwe was de visch{,
welken gij dorade (goudvisch) noemt ; en die der Guara-ssys was een pad. Van hier dat uwe kleur fraaijer en heIdcrder is;- doch dit is ook het eenige voordeel, welk gij
boven ons bezit: want voor het overige overtreilen wij u
in alles. , Even zoo zijn de Cuaranys belágehelj t en ver
als de padden."
-aehtlik,vn
Blijkbaar is het, dat men onder de Payaguas meer artfen dan onder de overige natien van Paraguay ontmoet;
niet omdat dit volk minder ílerk en gezond is dan de nar
buren, maar omdat het groot vertrouwen in zijne genees
dezulken, welke dit beroep oefenen',-mestrlick,n
in groot aanzien zijn; van hier ook, dat velen onder hen
geneesmeesters worden , om op kosten van anderen te kung ijen leven, met name de luiaards en doenieten, van wel,
lee men in deze gehuchten , zoo wel als in. de groote fletien van Europa, velen aantreft.
Zeer vreemd en belagehelijk, is de wijze, op welke deze
gewaande artfen hunne kunst oefenen, en de toebereid,
t 1s , van welke zij dezelve doen voorafgaan. De arts,
geheel naakt , het ligchaani met fchilderingen bedekt, en
dragende om den hals eerie lange das van vlas , die tot den
middel nederhangt, neemt eerie pijp en fteekt die aan. Deze
pijp is een (tok van een voet lang , van de dikte van het ge.
wricht der hand, in de lengte doorboord, en aan een der einden van een mondíluk voorzien , om den rook uit te blazen.
in de andc;re hand houdt hij eerie holle kalbas, twee voeten
lang %
-

-
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lang , gemaakt van de zamenvoeging van twee kalbasfen,
in de lengte. Zij heeft twee gaten, een aan elk einde,
liet grootste van drie duimen middellijns. De arts blaast
daarin, door liet kleinste gat, tabaksrook, en befproeit
voorts de kalbas, drie of vierenaal de bewerking herhalende.
Thans brengt hij den tand van het groote gat aan de bovenlip digt bij den neus-, zoodat hij te midden vin dit gat
den mond onbelemmerd kan openen. Nu verheft hij zijne
f em , zoodat hij verfcheiden en zeer vreemde geluiden
.loet hoeren ; doch man verflaater niets van, en de arts
zegt, dat dit dingen zijn, die de ziekte eersen fchrik aan
dit bedrijf gaat hij eenigen tijd voort, fomtijds-jagen.I
,vel twee uren, dampende met den regter voet en op
de plaat , zich regts en links wringende, en zich naar
den kranken buigende , die op den rug en naakt op den
grond ligt. Eindelijk gaat hij naast hem zitten, wrijft hein
3net de hand de borst eenige oogenblikken , zuigt vervolc,eris met ongemeene kracht, -en fpuwt zich fomtijds in de
hand, vertoonende daarin Bene kleine vischgeaat., een fteenxje , of Benig <bloed. Alle deze dingen had hij voorshands
in den mond genomen, om te doen denken, dat hij de
.ziekte uit des lijders ligchaam had getrokken.
In liet algemeen zijn de Payaguas , zoo wel als alle andere Indianen, overtuigd, of willen althans gaarne geloo-.
ven, dat de arts alle ziekten kent en kan genezen, en dat
-niemand zoude Pterven, -indien de arts hem wilde helpen,;
.^« artfen veríterken dit denkbeeld, om -ziel) dies te beter
te doen ,betalen , en te meer aanziens in de zamenleving te
ge;;ieten.; dit gelukt hun; zelfs heeft men mij verzel erd.,
.dat liet aanzicnlijkfte meisje ten hunnen dieiif c is. Om
.eze kunst te oefenen, is het genoeg, te doen gclooven,
dat men daartoe de nodige bekwaamheid bezit; de beste
arts is veelal de grootfte dronkaard en luiaard.
In iveerwli van liet groot getal zoogenoemde genees
praktijken, in weerwil van-ircestndzlv,ige
hun onmatig drinken van brandewijn, bereiken de Pa^yaguas , zoo wel als de wilde natien in het algemeen, een
hopgen ouderdom. Ik zag er twee van honderdtwintig
jaren, en mij is een geval bekend dan eerie Negerin, die
in haar honderdtachtigftc jaar ftierf. Dc Venusziekte is
'hij hen niet bekend. Eenige fporen daarvan ontmoet men
bij de Guaranys , omdat zij meer omgang hebben met de
Spanjaarden dan de andere Paraguavfche volken.
Zeer eenvoudig zijn de lijkplegtigheden der Pavagurrs.
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Niet lang verleden begroeven zii nog hunne lijken in eend
zittende geftalte , met het hoofd boven den grond , maar met

Bene groote klok of gebakken aarden pot bedekt. Van de

Spanjaards hebben zij geleerd, hen geheel liggende te begraven. Zij zijn gewoon, de graf teden van gras en kruiden
te zuiveren, dezelve te vegen, niet hutten te bedekken,
gelijk aan die zij bewonen, en op het graf van geliefde
vrienden eene menigte befchilderde klokken of aarden potten te plaatfen, boven elkander, niet de opening omlaag.
Nimmer dragen de mannen rouw; die der vrouwen beflaat
in een twee of drie dagen beicïlreijen van haren vader of
man; langer duurt hare rouw, indien hij door den viiand
gedood is ; nacht en dag loopen zij alsdan íchreijend

rond.
Geenerlei akkerbouw is bij de Payaguas bekend; zij
leven alleen van de visfcherij. Zij bedienen zich, van
kanoes of fchuitjes , van tien tot twintig voeten lang,
wier voor- en achterlieven zeer fcherp zijn. Zij roei
jen , flaande aan den achteríleven ; maar als zij vis
hengel zitten zij midden in de kanoe, zich-fchenmtd
met den Eiroom latende afdrijven. Somtijds flaat de kanoe
om , vooral wanneer men groote visfchen daar binlien haalt , die veel fbartelen. Met verbaasdheid ziet
zeen alsdan deze Indianen, niet verder dan tot aan de borst
in het water, hoewel de rivier zes-en-dertig en meer voeten diep is , hunne kanoe befturen even als een wever
zijne fpoel, binnen de drie minuten het water er uithoozen, en er wederom plaats in nemen, zonder immer hengel, visch, riem, boog, pijlen, noch iets anders te ver
-liezn.

IETS OVER DEN OORSPRONG EN HET ONDERSCHEID
DER TALEN.

W

elke is de oorfprong der talen? Eene eenigzins ijdele vraag, gelijk zoo• vele andere , doch die men
met meer of minder vernufts , met meer of minder fchranderheids heeft uitgepluisd, en waaruit vernuftiglijk nutteboze boeken zijn voortgekomen.
J. J. ROUSSEAU doet de Nea#dfche talen uit de dringende behoeften, en de Zuidelijke uit de zachte driften
ontílaan ; volgens hein heeft het eerfte woord in de koucde
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landen moeten zijn: help mij! en in de warme lauden
bemin mij! Het behaagde hem inzonderheid, de vroegste
tooneelen vn het herderlijke leven der zuidelijke Volken,
de verzamelplaetfen der jongelingen en meisjes te plaatfen
l)ij de putten der woestijne, waarheen zij hunne kameelen leidden +om te drinken ; en het geheele hoofdituk aver
dg vorming der talen in het Zuiden is een zeer aardig herderslied. Dit belet niet, dat er geene weldoordachte
en zeer neauwkeurige denkbeelden voorkomen in het
werk, waaraan de Schrijver den zedigen titel heeft gegeven van Proeve over den oord rong der talen.
CONDILLAC doet de meiifchen in den aanvang (preken
3n eerie taal van werking, dat is ,'door enkele gebaren,
door Bene pantomime ; naderhand voegden zij er nevens
,ongearticuileerde uitroepingen en klanken; op de natuur
volgden de kunstmatige teekens, of de teekens vol-lijke
behoeften, de omftandigheden,-gensafprk,dio
xle waarnemingen -, en eindelijk het gebruik, werden vast-

ie

gefteld.

In eerre 'Verhandeling over het zelfde onderwerp, onlangs in het licht gegeven , ontmoet men den vernuftigen inval, dat het de uitvinder der talen vats, die hei
eerst op het denkbeeld viel, om, bij afwezigheid van een
voorwerp, zich den naam te herinneren, die aan hetzel
ve volgens affpraak, of toevallig, was gegeven, terwiij
het voorwerp tegenwoordig was. Na dezen eedeen flip
viel het niet moeijelijk op te merken, dat de namen dien
afwezige voorwerpen, en dat-dentrhimgva
men diensvolgens , door middel van eenen naam of teeken voor ieder onderwerp , zichzelven en anderen het
denkbeeld daarvan naar goedvinden zoude herinneren.
Slechts had men vervolgens eenen naam aan elk voorwerp
te geven; zoo als gefchiedde : van hier de talen.
Hetgene men op zijn meest uit alle deze gisfingen
kan beíluiten , is zekerlijk het genoegen niet , uit de
ontdekking van eene bewezene waarheid ontflaande; het
is slechts het genoegen , uit het opmerken van eene we beredeneerde waarfchijnlijkhcid voortvloeijende. Vanhie
dat de wijze CONDILLAC zijn ftelfel aangaande de vorming der talen niet als zeker opgeeft: „ Als ik van eerre
„ eerfle taal (preek ," zegt hij, „ tracht ik niet te beweren, dat de menghen dezelve gemaakt hebben ; ik
„ meen alleen , dat zij dezelve hebben kunnen maken."
Om den oorfprong der talen niet zekerheid te weten,
„
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zonde men vooraf den oorfprong der menfchen met zeker.
heid moeten weten.
In wat tijd en op welke plaats heeft het geflacht eeneri
aanvang genomen , welk zich het menfchelijk geflacht
noemt? Is het geheel van Genen eeïíten mensch voortgekomen? Of zijn er verfcheiden geflachten geweest, in
verfchillende oorden des aardbodems gefchapen en geplaatst? Waren deze eerlte menfchen redelooze wilde dieren , hoedanig de meeste ftelfelmakers ons dezelve vertoonen? Den mensch door zijnen aard en bewerktuiging voor
de zamenleving en befchaving fchijnende te zijn gefchapen, wat verhindert ons te denken, dat de eerfte wezens van ons geflacht befchaafd geweest zijn? Waren
de mieren en de bijen wild, voordat zij republieken en
monarchien ítichtten? Wie weet, of de wilde menfchen
geene ontaarde en verbasterde menfchen zijn ? Zoude
men niet kunnen beweren , dat hunne voorouders menfchen waren, - die een gezellig leven leidden, even zoo
wel als men beweert , dat onze voorouders Wilden
waren ?
Wanneer men bedenkt, dat onze wclbevestigde Gefchiedenis niet hooger dan tot drieduizend jaren klimt, en
tot drie of vier generatien in eend eeuw, te zamen bedragende niet naeer dan honderdtwintig generatien, bevindt men, dat deze oudheid, welke van ons zoo afgelegen fchijnt en in de duisternis der vroegere eeuwen zoo
diep bedolven, echter niets anders dan de tijd is, in wclken onze hondcrdtwintigfle grootvader leefde. En neen
verwondert zich, hoe weinig de overleveringen and houden, en hoe fpoedig zij onder de menfchen verdwijnen!
Wij weten derhalve niet, en zullen, bij het licht der
Rede alleen, nimmer vv eten , hoe de menfchen op de aar
zijn , en in welk Benen trap van op zich--deontfla
zelve leven of van befchaafihcid zij aldaar geplaatst
werden.
Niet beter kunnen wij weten, hoe de talen onder de
inertfchen geformeerd werden; niet vreemd was vandaar de
gedachte van dezen en genen wijsgeer, dat de menfchen
nimmer onder elkander erne vastgeflelde taal zonden gehad hebben, indien God hun dezelve niet onmiddellijk
had gegeven.
Wij denken, en wij zijn verzekerd dat wij denken; dit
is eene daadzaak, waarvan wij bewustheid hebben; maar
wie heeft ooit, en wie zal immer kunnen verklaren, hoe
wij
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svij denken ? Want te zeggen, dat onze gedachten door
onze gewaarwordingen in ons ont[Iaan, is niet genoeg;
dit is klaarblijkelijk: maar . dit is flechts zoo veel, als de
aanleidende oorzaak onzer gedachten aan te wijzen; want
waar is de werkende oorzaak ? Welk is liet werkende
wezen , hetwelk onze gwwaarwordingen tot gedachten
maakt, of onze gedachten ter gelegenheid onzer gewaar
voortbrengt? Dit is hetgene niemand, hij íáa-wordinge
dan in het gevoelen van de onftotfelijkheid of van de ftoffelijkheid der ziele, duidelijk kan verklaren (*). LEnBNITZ , niet zijne voorafbepaalde overeenftemming (harmonia psreflabilita) , MALLE BRANCnn met zijne gelegen
(cnufe occafionales), zullen er niet beter in-1iedsorzakn
slagen dan derzelver voorgangers met hunne dierlijke
geesten (fpir ittts anisnales).
Daarenboven (preken wij; dit is cene daadzaak, en onze woorden zijn de afbeelding onzer gedachten; maar op
hoedanig eene -,vi9ze zijn deze betrekkingen tusfchen de
gedachten en derzelver verbeeldende teekens vastgefteld?
Waarom heeft men dit woord liever dan een ander verkozen, om zulk of zulk een denkbeeld uit te drukken
Onmogelijk kan van deze , keuze reden worden gegeven,.
dan alleen niet opzigt tot een klein getal woorden, die
tot een zeker punt door derzelver klank nabootfen, en die
daarom ànornatopee genoemd worden; van dien aard zijn
koekoek, kievit en andere.
Is er cene oorfpronkelijke taal geweest? en welke was
die taal ? In weerwil van het vertelfeltje, door HERODOfi os verhaald, rakende den Egyptifchen Koning, die in
erenee toren twee kleine kinderen deed opvoeden, welke
met
-

(*) Zij, die van ftofdrijverij (inater•ielismus) befehuldigen
aiwic met ARISTOTELES en LOCKE beweert, dat, indien wij
geene gewaarwordingen hadden , wij geene gedachten of
denkbeelden zouden hebben, toonen daarmede, dat zij niet
verftaan wat zij zeggen. Want dit gevoelen beflist voor noch
tegen het gefchil omtrent de onflolfelijkheid der ziele. Inderdaad, daar de gewaarwording flechts de gelegenheid of
aanleiding, of, indien gij wilt, de kiem der gedachte, en
niet de gedachte zelve is, moet men altijd een werkend wezen vinden, hetwelk denkt. Welke is die werkende oor
zij de ziel, of is zij het ligehaam? Hierover loopt-zak?Is
?.et gefchií.

L
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spet geen mensch fpraken , en die, twee jaren and zijn
zekeren dag begonnen te roepen: beccos ! bec--de,op
cos! (een Phrygisch woord, hetwelk brood beteekent) zal
Dietnand gelooven, dat wij Phrygisch zouden (preken, indien wij die taal niet van onze i linnen leerden.
„ Even weinig," zeg t VOLTAIRE 3 „ is er eerre oor„ fpronkelijke taal geweest , als er een oorfpronkelijke
eikenboom of oorfpronkelijk gras geweest is." Mis
hij gelijk; maar het verliandigfle is, niets vast-fchienad
te fellen.
Voormaals hielden de Geleerden zich met het onderzoek
onledig , welke de oorfpronkelijke -taal geweest zij; men
twijfelt, of zij die wel gevonden hebben, en het is waar
dat tien met foortgelijke nafporingen zich niet-twhijnlk,
sneer zal belnoeijen.
indien het niet bekend is, hoe de talen ontf}aan zijn,
even min zal men reden geven van de oneindige verfcheidenheid, die tusfchen deze3ve wordt opgemerkt, en van de
veranderingen, die in dezelfde taal worden waargenomen,
in niet wijd van elkander afgelegene tijdperken. Waarom
(preken niet alle menfchen dezelfde taal ? Vanwaar die
verbazende verfeheidenheid van fpraakbuigingen, tongvalJen , verwarde klanken, over den aardbodem verí'preid ?
Van waar komt het, dat, op zulke korte afflanden, de
inenfchen , door eenen zeeboezem, door eene bergketen
van elkander gefcheiden,, en zonder dat er dikmaals tusfehen hen eene natuurlijke grensfcheiding plaats i,ebbe,
door middel der tale onderling geene gemeenfchap kunnén
bonden?
Nog meer: waarom verflaan de nakomelingen de taal
niet meer, welke hunne voorouders gefproken hebben ? en
zulks wel, zonder dat men tot eene zeer hooge oudheid
behoeve op te klimmen. Het Latijn van VIRGILIUS ver
dat van L UCRETIUS en CATULLUS; en nog-fehiltvan
sneer verfehilt het Latijn der twee laatstgenoemde Dichte ren van het Latijn van ENNIUS (*).
,

In

(*) 1VIet msfcher fchreden is de Latijnfche taal tot hare volmaaktheid genaderd dan de onze (de Fra^fche) jen wij mogen er wel nevens voegen de Nederduitfcje.] Geene twee
eeuwen leefde VIRGn.IUS na ENNIUS; terwijl onze fiNNWUS,
GUILLAUM$ bE LORRIS (zoo als MAROT heirs noemt) meer
dan drie eeuwen vroeger dan roILEAU en RAcU z leefde.
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In de negende eeuw was de Frt nfehe taal nog niet aanwez'ig: langzaam is zij voortgekomen ; merkbaar zijn evenwel
hare afwvisfelingen. Reeds bevond MOULINuT , dat de
Roman van de Roos noodig had om vertaald te worden;
eveneens dacht MAROT over het Fransch van VILLON , die
evenwel nog gecne eeuw vóór hem geleefd had. Onze
hedendaagfche mannen en vrouwen, die niet geftudeerd
zijn, verftaan AMYOT en MONTAGNE gebrekkig, en kun
lezen. VIGNERE heeft het Fransch-nehauwlijks
van VILLEHARDOUIN in het Fransch vertaald, eI1 VIGI NERE zoude in onze dagen naauwelijks verftaan worden (*).
Met dit alles verflaat elk onzer zeer wel de taal zijns vaders , die wederom met zijnen vader heeft gefproken. Vanwaar komt het dan, dat, ondanks deze onafgebrokene
overlevering , onze taal bijkans niets van de taal onzer voor
heeft behouden ? Vanwaar is deze zoo onmerk--vadern
bare verandering in haren voortgang ontflaan , zoo in het
oog loopende , wanneer de twee uiterilen bij elkander geplaatst worden ?
Vragen zijn deze, waarmede de Geleerden zich onledig
houden , en omtrent welke zij geene voldoende oplosfing
geven.
Beter ware het geweest, zich onkundig te houden, dan
te wanen dat men iets weet en tevens ongerijmd is.
Bijvoorbeeld:: een Geleerde van het einde der zestiende
eeuw, de Prefident FAUCHET, vindt geene zwarigheid in
het verklaren van het wederzijdfche onderfeheid der talen ; zie
hier zijne oplosfing: „ God wilde ons hierdoor beletten,
„ dat wij al te geleerd zouden worden. Want (gaat hij
voort) indien er, gelijk de Rede aan alle mnenfchelr
„ gemeen is, flechts éáne taal geweest ware, zouden wij
te veel van de verborgenheden der natuur behouden
„ hebben , zoo wel door dc overleveringen onzer vaderen ,
„ als door de gemakkelijke gemcenfchap door de geheele
wereld; en de tijd, welken wij befleden om de taal te
leergin, zoude befteed zijn geworden aan de wetenfchap
der
(*) Iietgene hier aangaande liet aloude en hedendaagfche
Fransch gezegd wordt, geldt omtrent dc meeste, zoo niet alle talen. Welk gewoon Nederihiitsch lezer verftaat thans
itr6LIS STOKE en onze overige aloude Schrijvers? Velen zelfs
hebben moeite , om den Drosfaard HOOFT te verftaan.
rert.
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„ der dingen , welke wij trachten te kennen." -- Aldus
i;edeneerde, te Parijs, in den jare 158o, een Prefident
van de 1VI<untkamer', een der geleerdite en beste koppen
van zijnen tijd.

BRIEF VAN LENEN VADER AAN ZIJNEN ZOON.
EEN WENK VOOR OUDERS.

H

et vaderlijk gezag wordt thans zoo zeer in de waag
gefield , zoo kleine hulp ontmoet het in de-fchal
1 edendaagfche zoo openbare als bijzondere opvoeding,
dat liet bezwaarlijk te voorzien is, waar de onondergeichiktheid tiler kinderen zal eindigen, en tot hoe verre de
wanorde in de huisgezinnen kan doordringen, niet behulp
van de ongodsdienífige en verwoestende beginfelen, welke
de zamerleving ontrust hebben. Men mag zeggen, dat
cie Vaders zelve de eerfte begunftigers dezer omkeeringe
Lijn, en dat zij over het algemeen heden tets dage Bene
zwakheid en zorgeloosheid bezitten, die der natuurlijke
geneigdheid hunner kinderen tot wederfpannigheid en onaf
verwonderlijk wel in de hand werkt. Zeer-nakelijhd
opmerkelijk is het, hoe voorzigtig men heden ten dage
te werk gaat , om eenen kleinen deugniet tot zijnen
pligt te doen terugkeeren ; men moet lagclien , wanneer men hoort , op welk een fuikerzoeten en befchaafden toon- hem wordt onder het oog gebragt, dat hij
eeneb misfag of eene zotternij begaan heeft. Ik kets
Benen Vader, die nimmer op zijnen Zoon durft knorren,
en tot zijne vrienden zegt; „ Gij moest mijnen Zoon
„ raden , wijzer en omzigtiger te zijn." Ligt begrijpt
nietl, dat de raad van vrienden niet baat, en een bedorven kind niet kan te regt brengen, dat achter het geheim
van 's Vaders dwaze zwakheid is, en alle de voordeelen ,
welke dezelve hem verfchaft, ten zijnen nutte weet aan
tawe eden. Wij zullen hier het uittrekfel van eenen Brief
x.lasfchen, aan Bellen jongeling gefchreven door een ongelukkig n Vader, te laat overtuigd van de verwijten,
welke hij zichzelven te doen had, en wien geen ander redmiddel dan dat van het belagchelijke was overgebleven ,
toen hij een geheel miskend gezag niet meer kon te baat
nemen.
„ Dui-
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„ Duidelijk zie ik het, mijn waarde Zoon! ik moet mij
geluk wvenfchen met u het licht te hebben doen aanfi hou1t^en. Volgens dc gewone wetten der zamenlevinge zonde
liet kunnen fchijnen, dat gij mij eerbied en onderwerping
íchuldig zijt; maai'kiles is veranderd , en het is nu mijne
zaak, u te eerbiedigen en u nederig onderdanig te zijn.
Gij zijt, dit blijkt klaar, opgevoed in de bewondering tata
liet fi;elíel der Volmaakbaarheid, zijnde van eene hedendaagfclie vinding; maar wat zeg ik? de \Tolmaakbaarliekt
is geen ílcl('cl. Niets is waarachtiger, dan deze gefteldheid der menfchelijke nature, dat zij tot de volmaaktheicL
kan konen. Gij bezit het voorregt boven mij, dat gij eert
geflacht ouder zijt; diensvolgens zijt gij veel voortreffelijker dan uw Vader, gelijk uwe kinders voortreffelijker
zullen zijn dan gij, en zoo vervolgens. Ziet is duidelijk,
bij voorbeeld, dat gij veel wijzer en sneer verlicht zijt dart
ik, indien men moge oordeelen uit den beílisfenden toon,
op welken gij over alles (preekt , zonder u te bedenken,
en zonder ooit te vreezen dat gij ongelijk hebt; terwijl Ic
eerie belagchelijke achterhoudendheid en befchroomdheid
bezit , en er ontelbare dingen zijn , over welke ik geenerlei oordeel durve vellen, uit vrees van kwalijk te zullen
oordeelen en mijne zwakheid en onkunde verraden. Hierom moet ik mij niet verwonderen en beklagen over de
verfmadende wijze , op welke gij bij duizend gelegenheden
mij behandelt, als hebbende die manier haren grvndfag in
uwe meerdere voortre!fehijkheid. Intusfchen moet ik op
geringe vcipligtingen, welke gij aan mij hebt, mij iets lar
ten voorftaan , en kunt gij niet nalaten te bekennen, dat
ik Benig regt op uwe dankbaarheid heb. Uwe opvoeding
heb ik aan vreemde handen vertrouwd, aan onderwijzers,
die u op den goeden weg gebraót , en van u gemaakt
hebben hetgene gij zijt, door middel van wijsgeerige heginfelen , welke zij u al vroeg hebben ingeprent. Tot
mijne fchande beken ik, indien ik zelf voor uwe opvoeding had gezorgd, en indien ik uwe letteroefeningen had
kunnen regelen, gij de tegenwoordige hoogte van vordering en volmaaktheid niet zoudt bereikt hebben , en ik riet
zonde hebben kunnen nalaten, de Gothifihe beginfels aan
u over te leveren, welke ik van uwen Grootvader had
ontvangen. Gelukkig zijt gij daaryoor bewaard gebleven,
door mijne voorzorge om mij daaromtrent blindelings op
anderen te verlaten. Thans ben ik daarvoor rijkelijk fchadeloos gesteld, en zie u toegerust met eerie menigte tar
len•
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letitenn en hoedanigheden, die zoo tivel u^ve familie gelukkig maken, als zij haar tot roem verllrekkén. Ga voort,
mijn Zoon! en blijf niet ílaau op den weg der volmaaktheid, op welken gij u bevindt. Naar ik hoor hebt gij reeds
een boek laten drukken; gij hebt liet mij niet laten zien,
en ik bedank u, dat gij mijne kuniigheden en mijn oordeel mistrouwd hebt. Alleenlijk weet ik, dat men, in
verfcheiden Maandwerken , met u den fpot heeft gedreven; maar het is bekend, dat de Maandwerken de geefels
der Litteratuur zijn , en dat zij een kwaadaardig vermaak
_fcheppen in het ontmoedigen van opkomende talenten.
Laat daarom den moed niet zakken; ga voort met fchrijven. Draai zorg om in uwe fclirifcen alles te vcrfnijden,
het;ene naar gezond verd:and riekt ; het gezond verfland
is de dood der volmaakbaarheid; aan liet gezond verfland
het oor leenende, vordert men nimmer; dwaasfeliik blijft
men altijd op dezelfde hoogte. Met het vernuft alleen
kan men op zijnen weg vorderen. Maar liet vernuft is
niet eenerlei, gelijk de takkebosfen niet eenerlei zijn. IIet
vernuft van vroegeré dagen was eerie foort van vernuftige
Rede , volgens eene bekende bepaling; heden ten dage,
integendeel , moet het niets anders dan eerie vernuftige
Dwaasheid zijn. Geen vernuft is er, overal daar men iets
van dat grove gezond verfland ontmoet , hetwelk onder het bereik der gemeenífe lieden valt. Hetgene waarlijk vernuftig mag heeten , is in het wilde te redeneren ,
zonder zich aan cenige tegels van Redeneerkunde te onderwerpen , en in zijne redekavelingen allerlei foort van geregelden en methodifchen loop te vermijden, die tot ernilige gevolgtrekkingen zoude kunnen leiden. Vernuftig te
zijn heet het, met woorden te fpelen, en uit deze woordfpelingen die dubbelzinnige ipreekivanieren te doen voortkomen , de dus genoemde Calembourgs uitmakende. Iii
weet dat gij daarin reeds uitmunt , en meermalen was ik in
de gelegenheid om uwe verdieníte in dit flag op te mer
ken. Daarenboven heeft men mij gezegd , dat gij een
vaudeville hebt genaakt , hetwelk van het begin tot aan het
einde van vernuft krielt; maar men heeft mij ook gezegd,
dat gij genoodzaakt waart geweest , tot dit fraaije werk
drie of vier vrienden in den arm te nemen , die met
-

hun vernuft en hunne kundigheden u geholpen hebben.

Maar ik moet u zeggen , dat ik om deze tehulproeping
eeti weinig boos op u ben, als welke mijne achting voor

et eetti ;zits doet dain. Wel hoe ! hadt gif dan geen vex
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tufts genoeg om alléén een liedje te maken? Moest neen
dan met zijn vieren aan het werk gaan om gezangen te naaken,
terwiíl één alleen genoegzaam in ifaat was tot het vervaardigen van neer dan een meesterftuk , welke ons bekend zijn?
Merk op, mijn Zoon! vele zotternijen zijn, er uit de ver
pennen van fraaije vernuften voortgekomen ; de-cenigd
mannen, die gezamenlijk fchrijven en overleggen , hebben
niet altijd groote eèr behaald met hunne fchriften en overIeggingen; en ik geloof dat er iets kwaads fteekt in het geineenlchappelijk maken van ftraatliedjes , zoo wel als in
het verzamelen van eene oproerige menigte inenfcheii
om wetten te maken. Maar ik beroep mij op u en op
alwe vrienden: ,ik denk niet dat gij uwe eeuw zoudt in de
waagfchaal willen dellen en doen achteruitgaan , in plaats
van haar met reuzenflappen voorwaarts te doen treden.
„ Maar hetgene u vooral in mijne oogen zeer aanprijzenswaardig maakt, en meer waardig is clan een fraatliedje, indien zulks mogelijk zij, is de fterke, en wel zeer
f erke geest, welken gij uit Parijs hebt medegebragt. Ik
bewonder de fierkte , met -welke gij niet den Godsdienst
uiver Vaderen den fpot drijft, de kloekheid van vernuft ett
karakter, niet weke gij u boven een Geloof verheft, hetwelk beleden werd door de grootfie mannen der fchooníte
eeuw, op welke het menfchelijk verfland kan roemen; ik
verwonder mij, hoe een man van twintig jaren hun reeds
zoo verre boven het hoofd is gewasfen, en ontdekt heeft,
flat deze groote mannen niets anders waren dan oude wij
goede luid/es, die zich boven de vooroor--yzn,dweprs
deden hunner eeuwe niet lebben weten te verheffen;
maar gij alleen hebt ongetwijfeld dit niet ontdekt, en het is
klaar, dat gij gevoed zijt door het lezen van die groott
vernuften, die de pogingen van liet Ongeloof voorberei&
en gemakkelijk gemaakt hebben. Verder fpijt het mij, dat
gij in dezen niet de eer der uitvindinge geniet, eis dat gij
niets anders doet, dan de tivijsgeerige fpotternijen der voor
herhalen. Maar met dat alles hebt gij in-gandeuw
allen gevalle hier eenige verdienfte : want er zijn toch altijd
luiden , welke deze fpotternijen en derzelver uitvinders
verachten, en die de ftoutheid hebben om op dezelve te
antwoorden. Het Raat in allen gevaile zeer fraai,, op uwen
ouderdom , niets te gelooven. Zeer fclirander overleid en
heilzaam is het inzonderheid, zijn best te doen om -die
godsdienflige denkbeelden in minachting te brengen,
ale volken an hunne pligten verbonden , en de p ea
,
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veiligheid der landen verzekerden. Veel vernuftiger erg
heilzamer is het, hen bekend te maken met liet denkbeeld
van vernietiging, die lien in den rang der dieren plaatst,
en hun het regt geeft, eveneens als zij te handelen. birat
iI aangaat, mijn Zoon! indien gij dat refit ten teven opzigte
op de volkomenf'te wijze doet gelden, zal het mij aangenaam zijn te bedenken, dat, bij mangel aan geluk, ongetwijfeld zeer groote roem vandaar op mij zal nederdalen."

DE GEZONDHEID.

Eene Xlegorie.
(Uit liet Eagelsch van Dr.

M

coTTON.)

en wil, dat de Gezondheid eene Dochter is der ï,Iatigheid, in de Gouden Eeuw geboren. Eenigen
zijn van gevoelen, dat zij, van de mannelijke zijde, van
Ligchaamsarbeid afítamde. Doch, naar het beste licht,
't geen ik heb kunnen bekomen in eene zaak van die
hooge oudheid en met zoo veel duisternis omgeven, kan
ik niet nalaten te denken, dat deze opgave der herkomíle
niet zeer te vertrouwen, of liever valsch is. Er doet
zich alle reden op om vast te (tellen , dat Matigheid
eigenlijk niet hare Moeder, maar hare Minne was, en lier
opzigt had over hare opvoeding, en naderhand bij haar
een hoogeren post bekleedde.
Dan, welk eene duisterheid er ook more hangen over
Gezondheids afkomst, komen alle oude befcheiden daarin
overeen , dat hare geboorte met groote pracht gevierd
werd: want de Bevalligheden kwamen haar in perfoon bezoeken , en elk dezer wilde haar voor Dochter erkennen.
Deze fchoone Jongedochter was, hoewel zij alle volmaakt
bezat, er niet op gefield om op openbare plaatfen-hedn
te verfchijnen. Zij fchiep het grootíle vermaak in velden
en bosfchen te bewonen, waar FLORA haar met de fraaie bloemen verfierde; DIANA nam haar dikwijls niet zich
op de jagt.
Eene Nimf, die meer dan menfchelijke fchoonheid en
alle bekoorlijkheden in de hoogffe mate bezat , was geregtigd om een Troon te beklimmen; en leed het niet
lange , . of haar werd , door de algemeene Volksftean ,, de
fchep•
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fciíep.er in handen gegeven. Hare Regering duurde lang,
was vooripoedig , en hare Onderdanen leefden hoogst ge
anders ook ftond te wachten van eene Ko--lukig.Nts
31íI1 ^nine, die haar Ri;ksbeftuur grondvestte op de onihallare wetten kier Nature , welke even verbindend wvn voor Haar als voor baar Volk; 'en kon het Koninklijk
gezag haar- nimmer ontflaan van liet heilig houden en opvoleen dier oorfpronkelijke voorfchriften.
Deugd was de eer{le Staatsdienaresfe dier Monarchinne , en had op haar een overmeesterenden invloed. Behalve deze bevond zich gef'adig bij de Koningin Vrolijk
doorgaans was zij in 't groen gekleed, Riad een-heid;
bevallig voorkomen , en een aardige grimlach fpeelde op
haar vergenoegd gelaat. Vele andere Maagden bevonden
zich in den (toet der Gezondheid ; als daar was Onfchuld, in. 't wit gedost, met een bevalligen blos op 't
gelaat. Zij had menigmgal op hare zijde Voorzigtigheid,
wie de bezorgdheid ten ooge uitzag, terwijl zij hare treden rnet alle voorzorge deed. Zij was eene Gczellinne ,
die (neer ífrengheidg dan zachtheids in have gelaatstrek
vertoonde. — Dan ook deed zich eene allerfehool--ken
(te Hofgezellinne voor, .lie meestal der Onfchuld op zijde ging, zeer zeldzaam zich- van haar affcheidende; Vrede was haar naam : eene hoogstbeminnelijke helderheid
en bedaardheid ftraalde rit haar- oog, en zette aan haar gelaat eene onbefchrijflijke zachtheid bij; geheel engelachtig was haar verrukkend voorkomen. Hoewel zij hoogst
4)ewonderd wierd door de toekijkende menigte , fcliecn
zij echter haar geluk niet te ontleenen van derzelver toejuiching en aanbidding. - Men wil, dat deze, hoezeer
getleld óín ten Hove der Gezondheid te verkeercn , zich
zeldzaam vertoonde in de Hoven en Paleizen van andere Monarchen: voor reden hiervan gaf uien op , hare
onaffcheidbare verbindtenis niet de in 't zuiver wit gedoste
Onfchuld.
Ongeítoord bleef de vreugd en het genoegen dezes Hofgezins niet. Eerlang florid er eene inagtíge Vijandin tegen de Gezondheid op. Weelde , een Volftrckten en aldwvingenden fchepter zwaaijende, verklaarde den Oorlob
aan Gezondheid. Hare Legerbende befl:ond grootendeels
uit 4ziatisch Krijgsvolk, en was zeer talrijk. De heer
xERxES, van eenen ALEXANDER, in de-Tuagtvne
efchiedenis der Wereldvermeesteraren zoo berucht ,
kwam er niet bi; m vergelijking,
Dan 5
4ENG. 13ío. £'W. 2,
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Dan, ondanks dat aantal, ondanks die raagt, zou je
Gezondheid nooit te ondergebragt zijn, indien hare Onderdanen het oor niet geleend hadden aan vredesvoor
hagen van den vijand , welke den weg baanden tot
ontbinding van het gelukkig Rijksbewind der Gezond
-heid.
Buitenfporigheid brags de krijgsmagt der Weelde te
velde, en voerde het bevé.l over de voorhoedè ; Ziekte
en Pijn waren in liet midden geplaatst ; Armoede en
Trotschheid hadden 'het bevel over de beide vleugels; Berouw en Dood maakten de achterhoede uit.
Gezondheid ftond aan de (pits 'harer eigene bende; zij
werd onderfe-hraagd en geholpen door twee •be~tnde
Amazonen, Kloek Beraad en Voorzigtigheid. Daatstge:.
melde voerde hare benden aan” Inët zulk een tinijs beleid,
dat dezelve ondoordringbaar waren voor den vijand.. De.
helmen en gemaliede kolders waren zoo ftevig, dat alle
de pijlen des vijands '-daarop, zonder te befchadigen , af-.
íchampten. Ook liep het Leger der Gezondl1eid -geen ge
verrast te worden door een ' fchielljk (uutrek--varn
ken : want de Voorzigtigheid had allerwegen wachttorensdoen oprigten , van welke á11e de bewegingen tier vijan delf
konden gadegeflagen worden.
De ftrijd duurde lang, en de uitdfag ftond ttviifelaclïtig , tot dat de vijand , geen kans ziende om gelukkig te
!lagen door het voortzetten der openbare vijandelijkheden,
de toevlugt nam tot Bene krijgslist.
De Weelde vaardiode Vermaak af als hare Gezante, om
den zoen te treffen tnsfchen de firijdende partijen. Deze
hoogstlistige beleester wist zich dermate in de gunst vair
de Onderdanen der Gezondheid in te dringen y en de zaden van teonvredenheid in hunne harten te zaaijen•, dat
zij langzamerhand werden overgehaald door hare' vleijerijen en treken. In 't eerst begonnen zij te morren wegens de ftreng- en ftiptheid der wetten hunner Kotïut inne ; voorts verminderde hunne gehechtheid en trouwe,
tot dat zij in 't einde openlijk opft onden en tot de WVicelde overliepen.
Gezondheid, in dezer voege door hare Vijandin overwonnen, of liever laaghartig verlaten door de verraderij
harer eigene Onderdanen , verliet deze Aarde, en werd,
ten Hemel opgeftegen , in den rang der Godinnen geplaatst. Van daar blijft zij nog -hare weldaden uitftorten op de weinige uitgelezenen , die wijsfek> bun Ie-

-
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ven regelen volgens hare gulden vo'orfchriFtcn, en geene ;emeenfcltap altoos houden met de Welde, of die

an dezen fnooden en verderfekjken aanhang zijn.

DE BEVALLIGE LANDMANS DOCHTER.

(Vervolg en Plot ran bl. 39.)

Landman FALLOW had, bij het gelukkig Hagen in zijne
D eberoepsbezigheden,
zoodanige denkbeelden ingCzogen,

als niet zeiden' bij zulk 'eene gelggenliek4 n den geest der
niet alles dooreténkenden opwe ll en. Eten '1 int^as van eigen
baarde een aanwas van hoo moed: 'den zelfden tijde-dom
zich verheffende op de bevallig- en begaafdheden zijner geliefde LUCINDE, koesterde hij de hope, dat hij haar zou uit
aan een aanzienlijk Heer; 't welk hem en zijne:-htwelijkn
Familie zou opheffen uit de onbekendheid' waarin dezelve
tot nog toe geleefd had. -- Zijne Vrouw , -met deelfden
geest des hoogmoeds als, haar echtgenoot bezield, dewijl hij
haar dikwijls fprak van zijne uitzigten in.dit.11uk, wilde'desgelijks niet hooren dan van een Meer, dén aanfaanden
Man harer geliefde Dochter. Menig een uur hadden Valier
-en Moeder, als de Landman zijn avondpijpje rookte, beíieed
met befchouwingen in de toékomst, cn voor elkander tafereelen van dat geluk en die verheffing opg haen. Zij befchouwden bij opklimming hun nu nederig en onbekend geslacht tot hooger en hooger eereposten verheven, en ver
-makten
zich bij vervroeging over tint heil..
De verlosfing, door ORLANDO tc wege , gebrast, werd door
Vader en Moeder hartelijk erkend; dewiji•, zonder diens g elukkige tusfchenkomst, de denkbeeldige _grootheid harer it3CINDE te eenemaal zou zijn verijdeld geweest'. Doch, wanneer deze, vrijmoediger geworden door de' herhaalde dankbetuigingen; van verre te vcrttann gaf, dat her in der Oude ren raagt flond , om hun gevoel voor den dienst , hun bewe
zen, op eene wijze, hem veel aangenamer, te erkennen',
terwijl hij intusfehen een oog vol teederheid op iuc1NDÈ
Hoeg, betoonden de Ouders eene blijkbare ongerustheid, en
eene verbiedende koelheid was kennelijk op beider gelaat fe
lezen; zoo dat ORLANDO zich genoodzaakt vond te vertrek=
ken, zonder eenig voldoenend antwoord xe dezen aanzien
bekomen te hebben. — Deze afwijzing was echter, Aver
het geheel, hem van geen ondienst: want de belaiigftelting,
welke bij de Ouders ontbrak, werd door de Dochter -vergoed. Iet gevoel der veFp Iigtinge , tcraaronder zij =aan l fti
-
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lag, werkte op haar hart, op eene veel krachtdadiger tvijze,
dan op dat van Vader of Moeder: de vatbaarheid daarvoor,
reeds door zijne verdienflen ingeplant, groeide aan, en rijpte tot liefde.
Zints dit gevoel het hart van LUCINDE vermeesterde, begon
zij zich min achterhoudend ten opzigte van ORLANDO te gedragen. Zij ontmoette hem, zoo dikwijls zij het doen kon
zonder door hare Ouders ontdekt te worden, in een afgelegen boschje, aan den verflen buitenkant des Dorps. Zij ontving nu en dan een klein gefchenk van hein, en luisterde
naar zijne Iiefdesverklaringen. Een gedrag, zoo geheel en al
zonder behoedzaamheid, was in LUCINDE te wraken: zij zou
daardoor ligtelijk een flagtotler hebben kunnen worden van t
geenzij zoo onlangs gelukkig ontkomen was. Maar ORLANDO
bezat , ten haren gelukke , ondanks de loszinnigheid der
jeugd , een diep gevoel van eer. Eene zuivere en eerbare liefde was wederzijds de uittag dier herhaalde ontmoetingen.
Om tot den fleer THOMAS rIARuu weder te keuren. Lou
denkbceid, eenmaal geworteld in eeu boos hart, wordt zeldzaam tíitgerooid, maar te meermalen gekoesterd, to het vervulling' erlange., , lit was het geval van den heer H RLE.
Eens botgevierd hebbende aan eene ongeoorlofde drift tot
LUCINDE, was hij niet in fleas dezelve te onderdrukken. Tijd
en afwezigheid, in Rede van zijne heftig ontiloken drift te
doen bekoelen, haddeh die vlam eangéblazen. liet ouierl.ijk
huis, werwaarts zij geweken en waarin zij geborgen teas,
niet verre van zijn Landgoed afgelegen zijnde, kreeg hij van
tijd tot tijd kennis van 't geen er in het Dorp omging. Zooras hij iets , te weten kwant van LUCIND.E's genegenheid tot
ORLANDO, alsmede van de herhaalde zamenkoniten dier Gelieven, hefloot hij, haar in zijn geweld te krijgen, en ziele
op hem te wreken. •— Met dit denkbeeld vervuld, keerde
hij in S flute naar Hanle - hall tertzgge, en pleegde raad met
een' zijner knechts, die he in meermalen in minnaaijen had
ten dienfle géflaàn , over de wijze , om aan liefdeciift en
wraakzucht beide te voldpen. Men kwam overeen, dat deze
met drie of vier anderen , op wier getrouwen dienst hij ílaat
kon maken, de Gelieven zouden overvallen , ten tijde van
eene dier gellolene zamenkomften. Terwijl oenigen LUCINDR
zouden wegvoeren naar eene niet wijd afgelegene boerenwo
waar de Heer HARLE haar zou afwachten, moesten de-nig,
anderen ORLANDO naar ecne naburige find brengen, en daar
mengen tijd houden • onder voorwendfel dat zij hem om eene
fchuldvordering daar bragten.
De nacht na deze beraadflaging was de nacht der volvoering. De maan 'fch een flaauw door het geboomte, en vormde eerie fchgduw, avereenkomftjg met de hoop en vrees der
Ge-
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Gelieven. Diepe f'ilte heerschte in het boschje; alleen werd

dezelve afgebroken door het zacht gefluister van het minnend
paar, zittende onder de uitgebreide hakken eens ouden eikenbooms, getuige van de wederzijdfche Iiefdesverklaringen. —
Te midden hiervan vonden zij zich overvallen en aangegrepen. De verfchrikte LUCINDE werd naar het verblijf van den
belager harer eere weggevoerd , en ORLANDO een andere weg
heen gebragt, dewijl zijn moed en flerkte tegen de overmagt
niet heiland waren.
Toen het laat in den avond -werd , begon LUCINDE'S uitblijven ongerustheid te baren; en wanneer zij niet wedergekeerd
was op het gewone uur dat het Huisgezin ter roste ging,
werd èr naar haar gezocht tot in den morgenstond. De Landman FALLOW, weder huiswaarts keerende door het boschje,
waar zijne Dochter en haar Minnaar zulk eene,ftoornis in de
anders gelukkige uren ondervonden hadden , zag een lint op
den grond liggen, 't geen hij zich herinnerde dat LUCINDE'S
boezem den voorgaanden dag verfierde. Deze ontdekking
vermeerderde zijne reeds opgevatte ongunstige vermoedens.
Welhaast een zijner buren ontmoetende, verhaalde deze, dat
hij , gister avond later dan gewoonlijk naar huis keerende ,
liet gillen eener vroiiweftem hoorde, 't welk voortkwam uit
een veld, westwaarts van liet boschje, niet verre van een huis,
bewoond door een perfoon, die onlangs bij den Heere IIARL
gediend had.
Zoo ras de Landhan FALLOW dien naam hoorde, fchoot
leem de aanflag te binnen, door dezen onlangs op de eer
zijner Dochter gemaakt, en hij twijfelde geen oogenblik, of
LUCINDE'S afwezen was het gevolg eener nieuwe poging van
tten Baronet. Door dit denkbeeld in vuur en vlam ontftoken, zette hij zich aan 't hoofd van zijn eigen mannelijk gezin, en van zoo vele geburen, als hij op dat oogenblik in
Zijne belangen kon overhalen; en met deze niet geringe meEigte name hij den weg naar het verdachte Landgoed.
De mannen , uitgezonden om LUCINDE weg te voeren , hadden hunnen hatelijken last met zoo veel vaardigheids entrouwe volbragt , dat zij hunnen Meester in 't bezit Relden van
zijne prooi , bijkans zoo fchielijk als hij gereed was om die
te ontvangen. Maar, ten befteinden huize gebragt, was LUCINDE dermate afgemat en uitgeput van krachten door liet
febreeuwen en tegenfpartelen, dat de Heer HARLK het noot'ig oordeelde , haar aan de zorge van de vrouw des huizes
aan te bevelen, en zich uit haar oog te houden, tot dat zij
van dien fchrik en ontfleltenisfe meer bekomen zou zijn.
Deze vrouw , fchoon overgegeven aan den dienst van haren heer, en ten allen tijde gereed, om den weldoener
van haren man , in gevallen van dien aard, te helpen, kon
niet nalaten ílerk getroffen en bewogen te zijn over de
i
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fchoonheid en den angst van LircINDE. -- De vraag , hoe
zij zou wenfch.en dat een ander zou handelen , indien bare
Dochter zich in Bene dergelijke omilandigheid bevond, rees
op in haren geest, en deed eerre volkomene werking. Zia
befloot terflond dien gulden regel te volgen, en het ot er
Landmeisje aan hare Ouders terag te bezorgen, in--weldig
dien zij liet doen kon, zonder te veel gevaars te loopen van
de wraakneming des Baronets. Zij haalde dien Heer over,
om ecnige weinige uren rust te nemen, belovende, dat zij,
in dien tusfch'entijd , LUCINDE zou voorbereiden om hem te
zien en te fpreken, nadat hij zou ontwaakt zijn. Hij volgde
dien raad, na bevolen te hebben, dat zijn rijtuig, met het
aanbreken van den dag , voor de deur zou wezen, om LU
-CINDE
naar eerre veiliger plaats weg te voeren.
Zoo ffonden de zaken daar, toen de Landman FALLOW en
die hein vergezelden, nadere kundfchap gekregen hebbende
van haar verblijf , de boeren^voning naderden. Hij kwam in
volle drift, en met het vast befluit om de deur op te breken, indien hij geen gereeden toegang verwierf. — De
Baronet ontving het berigt van de aannaderende manfchap
niet, of hij fprong, in volle' bewustheid van de flechtheid
zijns gedrags, ten bedde uit, en wierp zich in zijn rijtuig,
't geen gelukkig voor de deur kwam. Zoo groot was zijn
fchrik, dat hij benen ging, zonder zelfs eenige poging aan
te wenden , om het voorwerp var- zijnen aanílag mede
te nemen ; of eenige zorg te dragen voor de veiligheid zijner
medeftanderen in dit bedrijf. Zij oordeelden het raadzaamst
en veiligst, het voorbeeld van hunnen Heer te volgen; zij
diamen, alsmede de bewoner der Landhoeve, de vlugt.
Wanneer FALLOW, bij de deur komende , geen tegenhand
altoos ontmoette, trad hij voort tot in Gene binneukamer, waar
hij zijne Dochter aantrof, liggende op een bedde, en zwemmende
in tranen. De vrouw des huizes zat bij haar. Terflond volg
eerre ontwikkeling van liet voorgevallene. De vrouw-de
trachtte zich te verontfchuldigen, zeggende, dat zij voorgenomen had, hem kennis van het gebeurde te geven, zoo ras
zij liet met veiligheid kon doen. De, Landman, na een aan
vervloekingen over dep Baronet en alle zijne deelgenooten-tal
in dit bedrijf uitgeboezemd te hebben,.nam LUCINDE mede,
en bragt haar in de armen van hare diepbedroefde Moeder.
Gedurende alle deze bedrijven was ORLANDO , door he:
aantal overmand, naar eene niet wijd afgelegene ftad gevoerd, waar hij, volgens de beltelling van den Heere EARLE,
moest in hechtenis genomen en gehouden worden, tot dat
I.jJc;NDE kon weggevoerd zijn buiten het bereik van diens of
paars Vaders kennisneming. En, daar • het beraamd was, dat
zulks binnen twee dagen kon gefchieden, moest hij alsdan op
voeten geheid worden, met eerie verfchooningvraging .
dat
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dat her gevangen zetten, uit een mistlag ontflaan was. Uit
hoofde van toevallige hindernisfen order weg was de zon
reeds op; eer zij de herberg bereikten, waarin zij gelast waren , ORLANDO, voor eenigea tijd , gevangen te honden. Dit
alles gefchiedde door tusfchenwerking eens perfoons te dier
fled ^ , door den Baronet omgekocht. Bij dit uitgekozen ver
zijnde, kwam een Heer te paard aanrijden, die onmid--blijf
dellijk ORLANDO kende, en de reden onderzocht, waarom hij
zich in dien Raat bevond. De geleiders gaven onbefchaamd
te kennen, dat zij hem om fchuld gevangen genomen hadden . ORLANDO ontkende zulks. En daar cie Heer genegen
fcheen, om aangaande dit Pluk naauwkeuriger onderzoek te
doen dan het kon verdragen, voelden zij zich terftond aan
een dergelijken fchrik als hun Heer ondervon--gerpnva
den had, en zij oordeelden het raadzaamst, eene verhaastte
vlugt te nemen.
De Perfoon, die door ORLANDO'S gelukffar zoo refit tijdig te
zijner verlosfing opdaagde, was de Heer GERARD POMEROY,
die in deze (reken uitgebreide landgoederen bezat. £ene
der landhoeven was verhuurd aan ORLANDO'S Vader, en, uit
achting voor dezen man, had de Heer POMEROY wel over den
doop van ORLANDO willen staan. Hierdoor aangedreven, deed
hij met deelneming onderzoek naar alles, wat aanleiding gaf
tot deze vreemde gebeurtenis. Deswege , zonder eenige
achterhouding, door ORLANDO onderrigt, verzekerde hij. dezen van zijnen onmiddellitjken bijfland, om hein alle vergoe
ding, welke in zijn vermogen fond, te bezorgen. Zoo ras
ORLANDO Benige verfrisfching genomen had , bezorgde POMEROY
voor hem een p.ard, en reed met hem naar het buis zijns
Vaders.
Naardemaal de jonge knapen op het land wei eens een
nacht over uitblijven., had zijne afwezigheid geene onrust
verwekt. Dan, zijn Vader was niet onderrigt van de mishan
zijnen Zoon aangedaan , of hij boezeinde de ver -deling,
vervloekingen uit over den Heere UARLE. —*y-fchrikelj
Eene beraadflaging over de flappen, die genomen moestex
worden om zulk eene mishandeling te fhaffen,, werd onmiddellijk gehouden. Doch, 't geen voor OOLANDO van oneindig meer aanbelangs was, de Baronet, diens gezindheid tot
en gehechtheid aan LUCINDE vernomen hebbende , vergezelde
heil gaarne naar het huis van den Landwan FALLOW, 01n,
indien mogelijk , dezen te bewegen tot het Huwelijk vart
diens Dochter met ORLANDO.
Bij hunne komst aldaar vonden zij LUCINDE, tot onuitfprekelijke vreugde van ORLANDO, niet alleen aan hare Ouders
wedergegeven, maar zoo bedaard en gerust ,als hare bezorgdheid, wat er van ORLANDO geworden ware, toeliet. De vol
dat zij elkander gezond weder aantroffen, was voor-doenig,
,
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aller oog zigtbaar. In deur voege verzekerd van hunne we•
derzijdfclle genegenheid, helde de waardige Baronet onverwijld de Huwelijksverbindtenis voor aan den Vader van LU
en bood als een beweegmiddel aan, om liet jeugdig-CINDE,
paar op eerie voordeelige Landhoeve van hem te laten wonen, op welke hij het noodige zou bezorgen.
Vader FALLOW dit hoorende, en in ernst denkende op- de
gevaren, aan welke de fchoonheid zijner Dochter haar fleeds
blootítclde, en te,`fens overwegende de onzekerheid van die
hoogvliegende eerzuchtige verwachtingen , waaraan hij had bot
gevoegd bij den voordeeligen (land, waarin zijne ge--gevird,
liefde Dochter zou geplaatst worden — dit alles overwegende
en zamenvoegende , gaf hij zijne toeflemming tot het Huwelijk.
Dan hij kon het niet doen, zonder op zijn boersch er bij te
voegen, „ dat de Dochter van Landman FALLOW, zoo als
„ zij was ,de Vrouw zou hebben mogen wezen van den eer„ Eten Lord des Lands!"
ORLANDO en LUCINDE trouwden kort daarop, en zetten zich
neder op de beloofde Landhoeve. Door dezelve wel te
bebouwen, waren zij in ílaat om ruim te leven in den zaligen ilaat des landbouws. — De gunflige omflandigheden,
waarin LUCINDE zich bevond, voldeden eenigermate aan het
verlangen van Landman FALLOW om haar in hooger Raat te
zien; hij herkreeg zijne vorige opgeruimdheid van geest en
a angeborene'hartelijkheid, waarvan de herhaalde nanflagen des
Heeren HARLE op de deugd 'zijner Dochter hem voor een tijd
beroofd hadden, en hij leefde een aantal jaren in dat gezegend genot.
]Vat den Heer HARLE betreft. De eerfte kundfchap, wel
bij ontving van 't geen ten huize_ van FALLOW gebeurd-ke
was, en van de maatregelen tegen hem beraamd, deden hem
het beluit nemen en volvoeren, om zich met zijne Dochters
naar Londen té begeven , waar hij , bewust van de laagheid
zijns gedrags, Benige jaren verbleef. En niettegenflaande de
Baronet roMERoY aan ORLANDO had aangeboden hem te zullen
onderíteunen in alle de flappen, welke hij vermeende te moe
doen, om vergoeding en voldoening te krijgen voor de-ten
verongelijkingen, hem en zijner LUCINDE aangedaan, floegen
zij beiden deze aanbieding af, daar deze verongelijkingen
geëindigd waren in hun den wensch hunner harten te fchenken; liever verkiezende, met eene prijsfelijke gematigdheid,
hem over te laten aan de zelfverwijten, welke hij zich op
den halze geladen had.

IíET

HET KLOOSTER OTROTCH.

25

IHET KLOOSTER OTROTCH.

Eerie Rusj?ic^ie Oves•leves•isag.

'ibis den mond van de Tveyzra verheft,. op ene fcnilderachtige plek gronds, het KloosterOtrotch zijne kruin; aan
eene rampzalige liefde is het zijn oorfprong verl'ehuldigd.
Zie hier liet verhaal, welk daarvan de Overlevering doet.
GRICOR', een weeskind van adelijke geboorte, was opgevoed aan het hof val] YAROSLOW, Prins van Tyer. Bij zijnen
wieester hond hij in blakende gunst. Niet minder zich onderfcheidende door de bevalligheden van zijn perfoon dan doof
zijnen rangen goederen, konde hij , onder de bekoorlijke dochters der Grootera, te keur gaan, en bij haar aanzoek doen, wel
hij, door haar zijne hand te bieden, wvilde-gciukMg mallen.-ke
GRIGOR bevond zich in den leeftijd dor driften ,,en van rile de driften had de Liefde meest de overhand aan hea hof van
Prinfe YAROSLOw; de Vorst zelf zuchtte aan de v eten van
meer dan eene zijner fchoone onderdanen. Gaicor, was de
vertrouweling van zijns Meesters teedere zwakheden. Geene
dezer fchoonheden, echter, had zijn hart kunneii boeijen:
zijn lot wachtte op hein in het dorp edia;aar.óro, waarvan lI€Irt
de Prins tot IIeer had nangeuleld; hier was het, •dzato hij XENIA,
de fchoone X:NIA, dochter eens asinca Kerkbewlaldcrs, ontinOette.
Ingevolge van een nationaal gebruik in Ru,land, was deze
fchoonneid in de Tverza zich gaan bad'èn met enige harer
medgczcllWnnen. Op Gene eenzanie plaats nazich,behieel ontkleed en alle bedekf is te hebben afgeleid , vermaakten zich
deze jonge meisjes in de klare golven, •tiie hare bekoorlijk beden terugkaatilen. XENIA muntte niet uit in deze vermoeijende ligchaainsoefening; fcl}roorn allig on zachtjes zette zij
;

-

hare kleine voetjes in liet water, en, zich vasthoudende aan den
tak eens booms, aarzelde zij om zich ren liet trouweloozc clement te vertrouwen. In dat oogenblik ging GruGoR daar voor
bij in liet bosdl verdwaald; ijlings week-bij;opdeagtws
hij vandaar, om deze jeugdige Nimfen in hare onfchuldige
vermaken niet te íloren. Maar hij had XENIA gezien; haar te
zien en te beminnen , was liet werk van een oogenblik. Zij was
liet, welke hij zijne hand en zijn hart aanbood. Dc Vorst,
onbekwaam om zijnen gunuleling iets te weigeren, gaf zijne
toeflemming tot dezen echt.
Alles was tot de bruiloft gereed. Met eerie Vorilelijke
pracht had men de hut des Kerkbezorgers in eene bruiloftszaal

Iierfchapen. Het geluid der blokken noodigde het gelukkige
paar
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paar naar den voet des altaars. Met eene waskaars in de• hand. en
door haren vader geleid, naderde XENIA 2 met langzame fcllreden, den tempel ,in welken zij haren minnaar eeuwige trouw
moest zweren. Eensflags gaat de menigte uit elkander; men
zag iemand verfchijnen -- en wien? —. Prins YAROSLO\.
Zijn jagtvalk, op liet kruis van den kerktoren zijnde gaan zitten , had hem den weg naar het dorp 7edinsos;ovo doen infaan.
De Prins had de dprpelingen, in feestgewaad uitgedost,
zich kerkwaarts zien fpoeden; de reden daarvan had hij gegist,
en haastte zich •, om door zijne tegenwoordigheid het huwelijksfeest zins-gunftelings te vereeren.
XENIA floeg hare fchoone oogen 'neder; een blos verfde
ijlings haar beminnelijk gelaat; hare bevende hand liet die van
GRI6OR los . Dé Vorst laat op haar een oog vallen, waarin ontZ•etting, verwondering, vrees en de dronkenfchap eener opko.
mende drift beurtelings te lezen honden. Vermeesterd door
de alvermogende kracht'Sler bevalligheden, over den perfoon
dezer jeugdige 'dorpelinge verf reid , nadert hij Tiaar grijpt
hare nog bevende hand; en, den eerbied en het iiilzwijgen,
welke zijn hoogé-rang biboezemde wvreedelijk misbruikende,
vraagt hij haar , of zij heir den eed van eeuwige liefde wil
zweren ? Niet m8eijelijk zonde' het antwoord— eehêr ver
zijn gevallen; maar had- XENIA tijd gehad om GRIGOR-liefd
te beminnen ? Of had deze jonge Edelman het voordeel
van grooten rijkdom te baat genomen, om haar eene toefiemniing •af te perfen , , waarmede haar hart niets gemeen had?
DC Rusfifche Historíefchrijver laat'zith niet uit' over deze kie
bijzonderheden; flechts verhaalt hij den uitllag van dit-fche
buitengewoon tooneel. Verfchrikt of verleid, vervoerd of
tiouwelobs dit Wordt in het midden gelaten; XE' nA laat
zich door den Prins- naar liet altaar leiden; , een Priester legt
tusfcher' heli een ónlosmakelijken knoop, en, te midden der
-blijde toejuichingen eener ontelbare menigte, voert YARos1.ow zijne féliootie gemalin naar cle hoofdflad.
Wat wordt er van den ongelukkigen GRICOR, nadat deze
blikfemllra:al, voórtgefchoten uit eenen onbewoikten hemel,
hem vane het toppunt des geluks had doen nederploffen?
Bewegingloos was hij de aanfchouwer gebleven van deze
onvoorziene ontknooping ; indien de liefde zijnen arm met
een wrekend zwaard wapende , de dankbaarheid en trouwe
omtrent zijnen weldoener wederhielden en boeiden zijne regtvaardige verontwaardiging. Daarenboven dacht niemand aan
hem; zijne vrienden, die hem ter bruiloft gevolgd waren,
verdrongen elkander rondom don Vorst; flechts eenige geringe lieden beklaagden hem. Hij -verfchool zich onder de metligte; hij vértvisfelde zijn bruiloftskleed met eene boerenVU ; de dotfkerf e bos€chen werden de wijkplaats zijner
anhoop3 ritedt ligg^ttde in woeste 'fpelonkesl, *etseten op
,

;
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den top van rotfen , wachtte hij dat een verhaaste dood eea
einde zonde maken aan zijne onherf elb. re rampen.
Nadat de eerlle dronkenfchap -des geluks was geweken, begon vA;osLOw zijn dwingelandisch gedrag te bepeinzen; te
laat, gelijk het dikmaals den Vorften gaat,'beronwde hem
zijn bedrijf ; hij gedacht aan den zoo wreedaardig opgeofferden gunfleling. Nu eens loofde hij Bene aanzienlijke belboning uit aan dein genen , die GRIGOR wederom tot hein kbndc brengen; dtn wederom, van een klein gévolg verzeld,
zwierf hij door bosfchen eii wilderni í'en, om den ongelukkigen jongeling te 'zoekeg. - Vruchteloos waren álle deze na
algemeen werd geloofd, dat GKacor. overleden-fporinge;
was. De hovelingen deden eI wat zij konden , om de gedachten van den jongen Vorst van dit tre^urtg dtitlëf'vv^rp te
verwijderen: en wie weet, of dit hun niet zoude geluk zijn?
Maar op zekeren dag was YAROSLOW, van XEINIA- verteld, ter
jagt gegaan in de nabijheid van Ilet dorp Ye&fnonoi'o; eene
plaats, zoo dierbaar aan hun Bart. 's Prinfefl valk zette zich
neder op het- kruis van den kerktoren, en wilde' niet van daar
terugkeeren. Men ging in het dorp ; men naderde-deia lande lijken tempel. Op de trappen der kerk lag en pelgrim ge
zijne hemelwaarts génagene ooggin befpeurd-en de me--knield;
nigte niet ; die rondom hem stond; doch naanwel jks waren
de trekken van zijn verbleekt en misvormd gelaat door de
Prinfes opgemerkt, of zij• viel onmagtig in de armen haas
Gemaals, en hare bevende lippen flamelden den"haám kan ciri«oR ! — En , inderdaad, het was GRIGax ;'hij s- gékomen om den hemel te bidde-ii on een 'eihdeIjnerreni én;
reeds gevoelde •hij , dat zijne ligchaam`sbaadé Fhslïeten; et!
diat,zijne ziel vlugt nam naar eeiie betere wereld. 'Een -oogflág
vin :tENI I hergaf hein ,, o daz l;s. zicl^zelven,,., liet. - Leve ;
n nieuws opende hij zijne oogent en zag, met leedwezen,
het licht weder. Alzoo herleeft Gene flervende..bloem voor
eenige oogenblikken, wanneer een zonneflraal en een droppel waters hate verdorde bladeren kooien verkwikken.
YAROSLOw. bood hem aan, alwat het berou)v eens magtigen
kan aanbieden. Maar wat konde hij een doodekijk gekwetst
hart aanbieden? GRIGOR wees alle de eerambten eii fchatteu
van de hand, met welke herb de Vorst wilde overladen. Als
de eenige gunst verzocht hij verlof , eene Cel _aan den zamenvloed van de Theeza te mogen nichten. Na zich tot
lnedgezel eenen gevoeligen Kluizenaar te hebben verkozen,
floot zich GRIGOR in deze eenzame, plaats op, en Heet aldaar
bet kleine overfcllot zijner dagen in de oefeningen eenerlirenge godsvrucht. YAROSLOW fiichtte op zijn graf.Iet klooster
Otrotc?z; intusfchen ftrekt heden geen Reen of apfebrift ter
,

,
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ene beroemde Ttcaliaanfche Danferesfe, ten oogmerk heb
E
aanzienlijke Stad hare begaafdheden te-bendi
vertoonen, fchreef tuin iemand daar ter liede,

om haar eelt
verblijf te, bezorgen, voegende aan haren ílaat en beroemdheid. Bij hare komst zag de Dame, die dit bezorgd had,
niets clan haren Perfoon en twee Dienstboden, en vroeg daarop , wanneer zij haar goed verwachttte•? -Zij antwoordde
lagchende: „ Indien gij morgen bij mij wilt komen ontbijten, zult gij en alien, die gij verkiest mede te brengen,,
„ het zien; en ik beloof u, het is waardig om gezien te
,,, worden! het is Bene Poort van waar, die zeer wel aan
„ den man wil."
Nieuwsgierigheid bragt een aantal ten ontbijte; dit genut
hebbende ,danfte zij voor het gezelfchap op eene aller -tigd
wijze. „ Dit," (prak zij, op hare beenen wii--verukndl
Y,ende, „-is- al het goed, 't welk ik medegenomen heb ; al
„ het overige heb.ik in de Alpen moeten achterlaten."
Met de daad was haar, op den weg, alles ontnomen, en
zij bezat niets dan hare begaafdheid in het danfen. Zij vond
•zich in hare verwachting niet bedrogen : want hare onnavolgbaar fchoone uitvoering , gepaard met de opgeruimdheid,
waarmede zij haar verlies droeg, volmaakt in den finaak van
den ouden Wijsgeer, die zich beroemde al het zijne met
zich te dragen, verfcllafte haar Bene menigte bepunPiigers,
wier edelmoedigheid haar weldra in Plaat stelde om als voor
te ,tomen.
-hen,tvorfcij
;

JACOBUS , HIERTOG VN YORK, EN MILTON.
nog Hertog van fork zijnde, gaf een bezoek
aan den blinden Dichter MILTON. In den loop des gefpreks
vroeg de Hertog, „ of hij niet dacht -, dat het derven zijns
,, gezigts eene flraf van den Hemel was ,hem overgekomen,
„ van wege 't geen hij tegen zijnen Vader 'gefchreven
„ hadt?" -- MILTON antwoordde met rustigheid: „ Indien
„ uwe Hoogheid denkt, dat de Onheilen, welke ons hier op
„ aarde treffen, blijken zijn van 's Hemels wraak, op welk
„ eene wijze zal men dan reden geven van liet lot uws Va„ ders ? 's Hemels ongenade moet, naar die veronderftclling,
„ veel grooter óp hem dan op mij geweest zijn: ik verloot
„ alleen mijne Oogen, hij zijn Hoofd!"
ACOBUS DE I,

In het vorige No. Meng. bl. zo. reg. zs v. o. itaa c ilMaye nc e, lees Mentz.

ME N G EL WERK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, KUNSTEN EN WETEN'
SCHAPPEN, BETREKKELIJK.

PROEVE
OVER DE AANDOENLIJKHEID
VAN I-IART.

andoenlijkheid van hart bellaat iii die bijzondere gefteltenis of hebbelijkheid der ziele , waardoor eei^
nlensch gefchikt.is om ligtelijk bewogen en aangedaan te
worden door de voorwerpen, welke hem omringen, en
door de lotgevallen, die hein of anderen overkomen. 01Iderfcheidene perfonen bezitten die hoedanigheid in zeer
verfchillende trappen.
Men treft menfehen aan, wier zintuigelijk geftel van
zulke ruwe floWe fchijnt gevormd , en wier vochten met
zulk Bene traagheid omloopen , dat zij geene andere aandoeningen dan die van dierlijke begeerte gevoelen. Zoodanige menfchen ., om zoo te fpreken alleen uit vleesch eis
bloed zamengefteld, leven met geen ander oogmerk, dan om
de vruchten der .aarde te genieten;, zij kwijnen hun door
traag- en logheid, beheerscht leven weg, zonder eenig genot , 't geen honger, is te fchatten dan dat van dieren in
liet veld of in de ítálten , en in 't laatst hunner dagen leggen
zij, genoeg ten levensonderhoud bezittende, zich geheel
ter ruste neder.
In tegenoveríieIling dezer loggen en onaandoenlijken ,
treft men menfchen aan, door de ratuur in een' zoo teederen vorm gegoten, dat zij hoogst vatbaar zijn voor e1l en indruk, 't zij van vreugde of van.finerte, dermate,
dat er, als 't ware, geen oogenblik 1iun$ levens voorbij
zonder vermaak of finerte. Voor menfchen van zult-fnelt
Gene geileltenisfe is niet alleen elk wëzenlijk toeval des levens belangrijk, maar hutule level4ige en ligt opgewek•
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te verbeeldingskracht fchept ontelbare gelegenheden vats
kwelling of geneugte.
Tusfchen deze beide uiterflen treft men vele fchakeringen van gelteltenis cn karakter aan, welke nader aan dc
eerstgemelde, of digter tij de laatstbefciuevene komen,
naar gelange de hand der nature hen onderlcheiden gevormd, of de opvoeding daaraan eene wijziging gegeven
hebbe.
Dat de opvoeding zoo wel als de natuur deel hebbe in
het vormen van dezen trek des menfchelijken karakters,
zal niemand, die de taal der ondervinding voor de taal zijner leermeesteresfe neemt , ontkennen. Hoewel Benige
zaden der Aandoenlijkheid in elk menfchelijk gemoed gczaaid zijn, moeten er gunftige omílandigheden zamenloopen, om de teedere plant tot rijpheid te brengen.. Kinderen, wier natuurlijke geaardheden te dezen opzigte bijkans gelijk zijn, zullen in eene meerdere of mindere mate
deze hoedanigheid aan den dag leggen, naar gelange van
de verbindtenisfen, waarin zij zich geplaatst vinden, en
naar de mate van zorge , beíieed om hun verfland op te
klaren en hun hart te vormen. — Ten aanzien van menfclien in verder gevorderden leeftijd ontwaart men, dat
eenige beroepsbezigheden gunfliger zijn oni Aandoenlijkheid
te kweeken dan andere, en dat de zoodanigen , die dagelijks geroepen worden , om. de zachte aandoeningen,
welke tot het huisfelijk en gezellig leven behoorcn , uit
te oefenen, doorgaans eene grooter teederheid van geffeltenisfe toonen te bezitten, dan zij, die zich aan een ar
gezonderd en eenzaam leven gewennen.
Dewijl dan de Aandoenlijkheid niet enkel Bene gaaf der
Nature is , maar vatbaar voor vermeerdering en vermindering, zal het befluur des harten , in deze bijzonderheid ,
een deel van 's Menfchen grooten pligt des Zelfbeftuuri
worden. Desgelijks zal men voor een belangrijk vraag
mogen houden, of wij, zoo veel mogelijk, onze tee--fluk
dere Aandoeningen moeten onderdrukken, dan of wijsheid
en deugd ons aanraden, dezelve aan te kweeken en te
verfterken ?
Raadplegen wij, op dit ftuk , de Wijzen der Oudheid,
men vindt het eene der hooldleerflellingen van de Secce der
Stoicijnen, (onder welke zich mannen van den beroemden naam bevonden, zoo in Griekenland als in Rome) dat
een wijs man zijne ziel moet verheffen tot een' ftaat van
!Meerderheid boven alle indrukken, die van buiten aankomen
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then; dat hij niet gedoogt, dat zijn geluk geftoord worde
door eenige van die verdrietelijkheden of vermaken, welke
uit de zinnen ontftaan; of de verbeelding tot moeder hebben; dat hij, om genot te fmaken , in zichzelven zal treden en hetzelve vinden in die bedaardheid, welke
ontftaat uit het verfmaden van de zoogenaamde geluksgoederen dezes levens en de zelfbewustheid van eigen
wijsheid en deugd; en gevolgelijk, dat het in--domelijk
volgen der teedere aandoeningen van toegenegenheid en
der zachte bewegingen des medelijdens zwakheden zijn ,
welke de Wijsbegeerte vordert dat wij moeten te onder
brengen.
Onder de Zedeleeraars van lateren tijde treft men er
fommigen aan, die hetzelfde gevoelloos ftelfel omhelzen,
doch op een' eenigzins lager toon fpreeken. Zij willen,
dat de driften het lagere gedeelte onzer gefteltenisfe uit-maken , -en mnisfchien , in den tegenwoordiger ftaat der
dingen, van eenigen dienst zijn mogen, om ons tot noodige werkzaamheden aan te zetten; maar dat wij, naar
gelange wij in zedelijke verdienften vorderen, ons ook zuilen verheffen boven de aanprikkelingen van lust, drift of
gevoel, en altoos handelen volgens de algemeene beginfelen van wijsheid en eene bedaarde overtuiging van 't geet^
regt is.
Doch dit ftelfel, beide in de oude en nieuwe gedaante,
welke fieraden het dan ook moge ontvangen hebben van
de welfprekendheid, waarmede men het aanprees, of hoezeer het onzen hoogmoed ftreele door het denkbeeld van
de menfchelijke natuur te verheffen en te veredelen — dit
ftelfel loopt aan tegen het gezond verftand en de onder
Altoos heeft men gezien, dat de treffelijkfte en-vindg.
verhevenfte karakters in de zoodanigen werden aangetroffen , die, bij kloekheid van verftand , eene geestdrift en
eenen gloed van gevoel bezaten, welke hen aandreef tot
roote ten edelmoedige daden. Daarenboven is het openaar voor elk, die de menfchelijke natuur befchouwt, zoo
als dezelve zich voordoet in het dadelijk leven, dat de
mensch een wezen is, dat, om gelukkig te zijn, in eene
zeer groote mate van uitwendige voorwerpen afhangt; en
dat de menfchen in ftaat zijn tot genot en werkzaamheid,
naar gelange van de kracht des indruks, welken deze op
hunne gevoelige aandoeningen maken. Wat toch is het
wezen des genots anders , dan eene aangename gewaar-

wording of indruk op onze ligchamelijke zoo wel als gees•
Ga

te.

92

PROEVE

teliike zintuigen ? Niemand is gelukkig omdat hij eene
zaak weet of eerie waarheid gelooft , maar omdat lij
bewust is van het,gevoel eener aangename gewvaarw rdiiig.
Indien, derhalve, geluk het wezenlijk voorwerp is cnizer
najaging, dan is- het de zaak eens wijzen mans, die Aan
aan te kweeken , welke de onmiddellijke bron-cloenijkhd
des genots is.
Door redekavelingen vane dezen and 'zou het gemakkelijk vallen de drogredenkunst te wederleggen van de zoodanigen, die door afgetrokkene befpiegelingen hunne Aan
verloren hebben, of gevoelloos geworden' zijn-doenlijkh
door eenzaamheid en werkeloosheid, en gevolgelijk laag
(preken van genietingen , voor welke zij niet langer vatbaar zijn. Maar valfche Wijsbegeerte is de éénige vijandin niet van de zuivere geneugten des harten: deze -ont .
moeten een nog veel. fterker , tegenftand van die dwinge,landesfe, aan welke al de wereld zoo zeer gereed- is eene
ingewikkelde gehoorzaamheid te betoonen -- .LJIode
Uit oorzake eener gemaakte aglimatiging van hoogere
wijsheid , of misfchien uit nijdigheid ten opzigte van ver.
maken, . welke -hunne zielen, vernederd en verftompt door
misdadige botviering, niet langer kunnen genieten, hebben eengen , die zich eerfte Vernuften waanden ,1 het als
ten blijk van onnoozelheid en eerie lage opvoeding willen
doen doorgaan, dat men zich getroffen toonde door het
verhaal eener wezenlijk treurige- gefehiedenis -, -of zich
aan eenige der eigenaardige uitdrukkingen van deelnemende droefheid overgaf. De volgers van de Mode, die,
om zichzelven de moeite van denken- te befparen , en
liet ongunftig oordeel van zonderling te wezen te ontgaan,
de begrippen van den dag even als een kleed aantrekken,
gingen terftond van het eene iaa het andere . uiterfte over,
en dus van eene valfche kieschheid'tot Bene gemaakte onaandoenlijkheid. Thans is het de heerfchende tinaak, l ij de
allerernftigfte en aandoenlijkfte gelegenheden, eeg voorkor
aneii van volílagene onverfchilligheid aan te nemen; een
zweem van teederhartigheid zelfs wordt befppt; die ira
uitdrukkingen van Aandoenlijkheid , welke der-turlijke
fchoonheid zulk eenera luister bijzetten , worden bedekt
of ontveinsd; in 't kort, de natuur wordt uitgebannen,
om eene foort van Stoicisme in te voeren, waarover de
Vader diens wijsgeerigen Aanhangs zelf zich zou gefchaamd hebben. Deze dwaasheid , befcliouwd als eeue
foort van ge3naaktheid, is eel] regtinatig voprwe^p voor
liet
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liet belagchelijke; dan dezelve verdient de fcherpfte be.
4lrafling, wanneer men ze aanmerkt als gefchikt om men•
4rheliikheid en deugd te vei^voesten.
Dan men late de gevoelens van zijn hart, als 't ware,
sliet wcgrcdcnercn door de fcherpzmnigheden van gewaande Wijsgeeren ; m'en late ze niet weglagchen door hen,
tiie cie begoochelingen van valsch vernuft en mode vol
neme de natuur en ondervinding tot leermees -gen.M
zij zullen de groote waarheid verkondigen,-tersfu,n
dat wij de .Aandoenlijkheid moeten aankweeken , als eerre
bron van genot, als eene befchernmfter der onfchuld, en
een prikkel tot menschlievende en edelaardige bedrijven.
Wie is de bcstgefchikte man, om de werken der Nature niet genoegen te befchouwen? Zekerlijk hij, wiens
ziel het vatbaarst is voor de aandoeningen van bewondering en genoegen, uit de befchouwing van grootheid en
ichoonhcid te fchelppen. --- Wie is bekwaam, om in vol
te genieten de geneugten van deugdzame v riend--l.oinehd
fchap, dc zaligheden van huisfelijk geluk, fpruitende uit
cie betrekkingen van echtgenoot, vader en broeder, dan
de man, wiens boezem gloeit van alle edele gevoelens,
en openftaat voor elke aandrift van goedwilligheid? —
Wie zal de Goddelijke vertroostingen ondervinden van
zuivere Godsvrucht, dan hij, die, hij de redelijke begrip pen wegens GODS Natuur, verhevene bevattingen vormt
van de wijsheid des Scheppers, een diepgaand gevoel weens de .afhankelijkheid van diens voorzienigheid , en wanne
aandoeningen van dankbaarheid voor zijne gzuistbetoonir.'rcn, in erne ziel, die, nederig en wilvaardig, alles aan
-dien wijzen , goeden en magtigen aanbeveelt ? — Waar
zal wezenlijk genot huisvesten , dan in het hart, 't welk
de zetel is van alle edelaardige en verhevene aandoe
-nige?
Moet, in den tegenwoordigen (laat der dingen, waar
goed en kwaad onaf cheidelijk ondereen gemengd-in
zijn, het teergevoelig hart dikwijls bloeden van wege
ellenden, welke het niet kan verligten; zijn, in vele gevallen, de finertvolle aandoeningen eerier gevoelige ziele
gelijk aan een wezenlijk lijden, — dat de man van gevoel deswege over zijn lot geenen klaagtoon aanheffe, of
het hard vinde , dat de Hemel hens geroepen hebbe , oio
.zoo wel zijns Broeders als zijne eigene lasten te dragen :
want, te midden van het grievendst medelijden, laat zich
een firaal van deugdzame zelfgoedkeuring zien — de bewustG3
,
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wustheid, dat wij gevoelen, zoo als wij behooren te ge+
voelen 't geen voldoening fchenkt voor allen boezem.
leed. De tranen, die een braaf man flort over een broeder in onheil gedompeld, zijn dierbare druppels, welke
het befchreide voorwerp met dankbare toegenegenheid ontvangt , welke de medelijdende weener niet wenscht terugge
te houden, en waarop de con aller ontferminge met wel•
gevallen nederziet. Wie zou niet liever geweest zijn de
teederhartige Samaritaan, die medelijden betoonde met den
gewonden reiziger, dan de onbarmhartige Leviet, die hem
zag en hulpeloos liet liggen? — Heeft het teergevoelig hart
bekommernisfen, aan hetzelve bijzonder eigen, het heeft
desgelijks zijne genietingen , ' en fmaakt Bene vreugde,
,; waarmede een vreemde zich niet vermengt."
Doch Aandoenlijkheid heeft niet alleen waardije als eene
bron van Genot , maar tevens als een hulpmiddel ter
Deugd.
Eigenaardig ílaan wij de vroegfile verfchijnfelen dier beminnelijke gefleltenisfe in Kinderen gade , als de eeruie
flikkeringen van een braaf en uitnemend karakter. Wanneer een liefhebbend Vader waarneemt, dat zijn Kind een
gevoelig hart aan den dag Iegt, niet in vreesbetooningen
oen angstvalligheden bij het naderen van ingebeelde gevaren , maar door een' van zelf opwellenden traan te ftorten
bij het verhaal eens dadelijken onheils; door met drift deel
te nemen in de aandoeningen en belangen zijner medemak
door vaardig met eene aalmoes gereed te zijn bij de-kern;
hem aanfchreijende armoede, en door de dieren, zelfs de
kleinfte infe&n, met zachtheid te behandelen, en nimmer
onverfchillig een worm onder zijne voeten te verpletteren — ziet hij deze kenteekens van een' edelaardigen
geest met onuitfprekelijk genoegen — uit deze verfchijnfelen fchept hij de fireelendde hope, en vormt de gunBigfte vooruitzigten. Bij hem komt geen twijfel op, of
deze plant zal, onder zijne zorge voorts gelukkig aangekweekt en geleid, eerlang de heerlijkfte en overvloedige
vruchten dragen.
Hebt gij immer een Jongeling gezien, die vol liefderijkheid alle pligten omtrent eenen ouden Vader volbragt,
met de teederfl deelneming diens zorgen hielp dragen ,
diens fmerten en zwakheden door allen mogelijk liefde betoon verligtte, en zelfs de ongemakkelijkheden, veelal
aan den ouden dag vast, zonder morren verdroeg; --hebt gij ooit eene Dochter gezien, die, zonder wederzin,
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tin, de tooneclen van vermaak en ijdelheid verliet, om te
gaan zitten in de íiille ziekenkamer, en de laatiie pligten
van genegenheid te vervullen bij eene (ervende Moeder,
wakende en veenende bij hare edfponde, hare behoeftera
met de aanhoudendf d volíiandigheid vervullende, het hart
der lijdende íierkende door de zachte ftem der kinderlief
hoofd in de laatfile oogenblikkeit-de,nhtrag'
^ler bezwijkende natuur onderfteunende: dan moet gij,
bij tooneelen als deze, prijs hebben leeren ftellen op echte en ongemaakte Aandoenlijkheid van hart; -- dan moet
gij overtuigd geworden zijn, dat het eerfte en voornaamffte
inmengfel, om een volkomen huisfelijk karakter te vormen, een teeder hart is.
Met welk Bene verfmáding de losbandige en wufte zich
moge gelaten deze zielshoedánigheid te bejegenen , de
waardij van dezelve is bekend, en wordt beleden door
allen, die zoo gelukkig geweest zijn, om van de openbare woelige wandelwegen des vermaaks in het ftil verblijf
van huisfelijk geluk terug te keergin. Wat anders dan deze kan de vlam van Echtelijke toegenegenheid brandende
houden, in alle de lotverwisfelingen dezes levens, en temidden van alle de onvolmaaktheden, aan het menfche.
lijk leven verbonden? -- Wat anders dan deze kan de Va
koesteren, te midden van al zijn-derlifonchag
arbeid en zorgen, en die der Moeder voor bezwijken hoeden, bij zoo vele en verlerlei bekommerriisfen ? — Wat
anders dan deze kan tusfchen Broeders en Zusters eens

band van genegenheid firengelen, welke hunne jaren van
kinds chheid cn jeugd veraangenaamt met duizend geneugten,
en welke geene verandering van omftandigheden en betrek
vervolgens kan verbreken? — Wat, eindelijk , be--kinge
halve de tooverkracht der gevoeligheid, een vermogen heb
genoeg, om alle de vlagen van verdrietelijkheid-ben,ftrk
en zwaarmoedigheid te verdrijven, en over alle de bewolk
dagen, die ons in dit leven zullen ontmoeten, een-te
glans van genoegen te doen fchitteren, door de wolken
van huisfelijke zorgen heen brekende?
Zelfs in de ftulp en in de wildernisfe wordt deze overkostelijke parel fomtijds gevonden , en zij verfchaft aan den
armen en ongeletterden Landman geneugten, welke vele
Vorften en Wijsgeeren hem zouden mogen benijden.
„ Een gedeelte van dezen fchat wordt fomtijds gegeven ," zegt een Schrijver, die wist, hoe de teederfte

iiiaren van het gevoelig hart te roeren, „ aan den ruwen
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„ Landman, die de afzigtigfte bergen bewoont, . en
„ gelukkig is uwe hut, gelukkig uw medegenoot in de„ zelve, gelukkig het vee, dat rondsom u dartelt!"
Sta mij toe te vragen, of, in de belangriil fte en zorgelijkfte omftandigheden dezes levens, de man, die een aandoenlijk hart bezit, de man niet is, op wien gij uw vertrouwen ftelt, en bij wien gij om vertroosting en onder
aanhoudt? Zoudt gij wenfchen, n, in zaken, te-fteunig
verbinden aan een man, wiens ongevoeligheid hem tocliet , den weg van zelfzoekendheid ftrikt te bewandelen , zonder acht te flaan op de eifchen van eer of edel
wiens aandoeningen hem-moedigh,—ftnma
aanzetteden, om de belangen zijns naasten zoo wel, als
zijne eigene, te bevorderen? -- Indien gij verlangdet Benen
Vriend te hebben, aan welken gij den gewigtigen last,
om den eigendom en de onfehuld van uwe kinderen te bewaken, en liet toevoorzigt te hebben ov de opvoeding
uwer achtergelatene weezen, kondt toevertrouwen, zoudt
ij dan niet, indien het in uwe keuze ftond , eenen
roan verkiezen, wiens hart hein zou neigen om dien post
met teederheid en edelmoedigheid op zich te nemen? In
liet uur der vernederinge , wanneer ramp op ramp u
In de valleije der armoede sleepte , zoudt gij dan een
Vriend wenfchen, die ,• door ongevoeligheid of gemaakte
wijsheid , u verzocht te lagchen over de nukken der fortuin, en hare grimmigheden te verfmaden, -- of iemand,
wiens teeder medelijden uw geval zijn eigen maakte,
en door daden van toegenegenheid , volvoerd met die
kicschheid, welke regtíchapene deelneming altoos voor
bood in het dragen van den last des-fchrit,ubjand
onheils ? Wanneer gij door hartbrekende droefheid
overladen zijt, wegens liet verlies vain een Vader, Moeder , Vrouw, Kind of Vriend , zoudt gij dan ten medegenoot in tnv lijden den man verkiezen , die, uit zijnen
aard, of door liet ftelfel, 't geen hij aankleeft, tot u van
het leven fpreekt als een fpcl, en van die verknochtheden
als kinderachtige en vrouwelijke zwakheden , en die in
(laat is om den ftillen weedom der ziele te befpotten met
ontijdige aardigheden, of den man, die hartelijk in uwen
Touw deelde, als eene echo uwe zuchten terugkaatfie,
een ernfcig oor leende aan uwe klagten, en den balfem
der vertroostinge in uw gewond harte fFoitte? Einde
wanneer ziekte of zwakheid u op den rand des grafs-hjk,
brengt, wat is er dan, 't geen, behalve uwe eigene gerust
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rustitellende gevoelens en vertrouwen op GOD ,u zulk eerre
vertroosting zal aanbrengenn, , als dc tegenwoordigheid van
een,.n Vriend, wiens teeder hart hem aanzet, om met
deelnemende aandacht te luisteren naar de taal des kranken,
wiens zachte hand u het bed des doods min finertelijk
maakt, en wiens meewarige ftem vrede verkondigt aan
uwe reisvaardige ziele?
is dit de waardij van een teeder , aandoenlijk hart,
ten aanzien van alle de belangrijklte voorvallen des menfchelijken levens, dan kan het aankweeken daarvan, ter
geluksbevordering, nikt te flerk worden aangeprezen.
Men beware, om dit pand te blijven behouden, het
hart, met alle zorgvuldigheid, tegen liet inkruipen van
eigenbaat, en den geheelen nafleep van lage driften, wel
deze in haren trein omvoert, ten einde het harte niet-ke
verhard worde door de bedriegelijkheid der zonde. Men
verwoeste de aangeborene gevoeligheid niet, door zich
aan woest vermaak over te geven; men verítikke hare
kracht niet , door de vuige najagnigen der gierigheid;
men ofl'ere dezelve niet op voor den afgod der eerzucht:
want voorzeker laat een boezem , waarin zondige begeerten woelen, geene plaats open voor zachtaardige aan
-doenig.
Niet alleen zullen vii , door deze lesfen heilig op te
volgen, veel doen om de teergevoeligheid onzes harte te
bewaren, maar wij behooren , om in dit goede verilcrkt
te worden, het oog te vestigen op de voorbeelden van
deugdzame Aandoenlijkheid: -- Men misduide dezen mijnen
raad niet, alsof ik daarmede voorbad, het veelvuldig en
niet onderfcheidend lezen van hedendaagfche Romans van
eenen fentimenteelen Rempel aan te prijzen : want, fchoon
Lenige weinige Romans niet minder zich aanprijzen door
derzelver zedelijke llrekkina, dan door derzelver letterkundige verdienften, lesren zij, over 't algemeen, niets, of
iets erger dan niets, daar zij flrekken om den finaak te
bederven, de ziel te verzwakken, liet hart te verpesten,
of, ten beste genomen, de jeugd bezig houden, om
de kostelijkf e oogenblikken huns levens te verkwisten
in een beuzelachtig en geen voordeel aanbrengend bedrill.
be bladeren der Gefchiedenisfe leveren ons vele leerzame en hoogst belangvolle voorbeelden op van Menschliefde
en Edelmoedigheid, Tweelingzusters van Aandoenlijkheid.
Onze gewilde Boeken vloeiiep over van verhalen , zoo
G5
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van verzierde als van wezenlijke gebeurtenisfen, gefchikt
om jeugdige gemoederen alle teedere en edele gevoelens in
te boezeroen. Als van een uitífekenden aard mag ik hier
vermelden het verdichtfel van het Ooilam door welks
voordragt Profeet NATHAN Koning DAVID zoo krachtdadig
vermaande, en de Gelijkenisfen van den Verloren Zoon en
den Barmhartigen Samaritaan. Van de verhalen, op wezenlijke gebeurtenisfen gegrond, is er, onder alle de overblijffelen der oudheid , te dezen opzigte , belangrijker,
dan de Gefchiedenis van IozEF en. diens Broederen ? —
Wil men mannelijke en edelaardige Aandoeplijkheid des
harte aankweeken, men fla het oog op dat groote Voor
alle zedelijke volkomenheid, onzen Heer JEZUS-beldvan
CHRISTUS! Men zie Hem, uit de verhevene beginfelen
van medelijden en vaderlandsliefde , teederlijk bedroefd
over de zedelijke bedorvenheid zijner Land- en Tijdges
3iooten, en hoore Hem, den aanflaanden val der Hoofd
Dat gij in dezen-fladbewn,uitozm:„d
„ uwen dag bedacht hadt, 't geen tot uwen vrede dient!
„ maar nu wordt het verborgen voor uwe oogen. " —
Met welk eene teedere gehechtheid was JEZUS verknocht
aan het huisgezin van LAZARUS! Hoe nam Hij op het
gevoeligst deel in MARIA'S en M/RTHA's lot, als dit Zus
dood van haren Broeder vermeldde , en de-terpaHmdn
graffiede , waarin hij gelegd was , toont e ! „ JEzus
„ weende." — In zijn jongst en 'finertvol uur, wanneer
eene ziel, min met de zachte aandoeningen van medelij
vervuld, geheel ingenomen en als verzwolgen zou ge--den
tweest zijn in eigen gruwzaam leed, ftortte Hij eene bede
uit om vergiffenis voor zijne beulen : „ Vader, vergeef
„ het hun; zij weten niet , wat zij doen ! " — IThe aan
beval Hij zijne .fchreijende Moeder, die bij het-doenlijk
kruis Rond , aan de zorge zijns geliefden Leerlings
„ Vrouwe ; .zie uwen Zoon! -- Zie uwe Moeder!"
Wenscht gij, te dezen opzigte, bezield te worden met
denzelfden geest, die in uwen Goddelijken Meester woonde , volgt zijn heerlijk voorbeeld. Leert een teeder belang Rellen in het welvaren uwer bloedverwanten, uwer
vrienden, uwer landgenooten , uwer medemenfehen. Houdt
uwen boezem altoos open voor de indrukfelen van edel
Een lach van genoegelijke goedkeuring -en-moedigh.
deelneming zij op uwe aangezigten , bij elk gunítig wedervaren van uwen naasten, en nooit hapere het aan een'
zucht voor eiken broeder in nood, of aan een' traan voor
den
,
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den vriend in druk. „ Verblijdt u met de blijden, weent
„ met de weenenden." Gedoogt nimmer, dat uwe teer
zich uitputte in zuchten, iet tranen, in klag•-gevolihd
ten : maar dat deze u tot daden van milddadigheid en
gunstbetoon aanzette. Betoont de opregtheid uwer toe.
genegene Aandoeningen, door ze dagelijks uit te oefenen
in uwe huisfèlijke betrekkingen,; „ door weezen en wedu„ wen te bezoeken in hunnen druk; door de zwakken te
„ onderteunen en de gebrokenen van harte te belnoedi„ gen; door den blinden tot oogen, den lammen tot voe.
„ ten te ftrekken ; door uwe vijanden te beminnen en hun
„ hunne misdaden te vergeven ; door medelijdend en
„ teederhartig te wezen, en elkander de misdaden kwijt
te fchelden , gelijk GOD in CHRISTUS ons vergiffenis
„ fchonk."

IETS OVER DEN INVLOED DER ZIELE OP DE GEZOND HEID DES LIGCHAAMS EN DE DUURZAAMHEID
DES LEVENS. Door Sir JOHN SHVCLAIR,

Baronet.

H

et is eerre thans algemeen aangenomene waarheid, dat
noch het ftelfel van STAHL , die' alle ziekten aan
eenige ongefteldheid der ziele toefchreef, noch dat van
HOFFMAN, die ze allen aanmerkte als het gevolg van eenige
onvolkomenheid in het ligchaanelijk geftel, bij uitsluiting
gegrond zijn , of liever dat beiden in zeker opzigt gegrond zijn, aangemerkt de invloed dezer twee telffandigheden op elkander altijd wederkeerig is; zoodat het dikmaals moeijelik is, te onderfcheiden, aan welke van beiden oorfpronkelijk eene ziekte moet worden toegefchreven.
Zoo veel is zeker, dat onder de wijzigingen, voor welke
de ziel vatbaar is, verfcheidene zijn, die de oorzaken van
hevige en dikmaals doodelijke ziekten worden (*). Van
be(*) In eene aanteekening hierop lezen prij het volgende:
Twee mijner Vrienden heb ik onder eene koorts zien bezwijken, die in het eerst niets befinettelijks vertoonde, of
zelfs iet hevigs, doch die door een zwaar hartzeer welhaast
kwaadaardig werd. Dikmaals gebeurt dit. Van de menigvuldige voorbeelden , welke ik zoude kunnen aanhalen, is her
t.*ei%ndite, welk ik gezien heb, dat van een jongen Neger,
wel-
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belang is het derhalve te onderzoeken, hoedanig de in.
vloed van den toeftand der ziele zij, zoo wel met opzigt
op de meer of minder fchitterende vermogens, die haar
onderfcheiden , als tot de ouderfcheidene hartstogten , door
welke zij beroerd wordt.
i. De invloed der verfiandelijke vermogens. De werkzaamheden van den geest, wanneer zij overdreven zijn,
putten niet minder uit dan die van liet ligchaam. Houd
n., om ar u van te overtuigen, verfcheiden uren achtereen en zonder tusfehenpoozen, met eenige ernflige oefening -bezig, en gij zult u even vermoeid bevinden, alsof
gij eene lange wandeling hadt gedaan , hoewel gij niet vain
uwe plaats gegaan waart. — Ook heeft men opgemerkt,
dat Bene vroegtijdige ontwikkeling der verftandsvermogens
even fchadelijk voor de gezondheid is als een te fpoedige
groei van liet ligchaam. __Bezwaarlijk zoude men een eenig
voorbeeld van kinderen aanhalen, die voor wonderen van
verfland werden gehouden , hetwelk zeer lang geleefd
heeft. Laat mij er nevens voegen , dat zeer weinige menfchen, niet groote talenten begaafd, een zeer hoogera ouderdom bereikt hebben. Van• meer dan zeventienhonderd
grijsaards van honderd jaren, die zints den aanvang der
Christelijke Jaartellinge bekend zijn, is FONTENELLE d^
Benige, die door zijn verfland zich onderfcheidcn heeft,
alle de overigen hadden niets merkwaardigs dan hun lang
leven. En dit is niet vreemd. Want de talenten van lieden van vernuft, de nijd en naijver, welken zij gaande
maken, de ligtgeraaktheid, die bijkans altijd hun lot is,
en die hen zeer gevoelig maakt voor de algemeene vergetelheid, en voor de geringe achting, welke hun gemeenlijk bij hun leven wordt bewezen, in vergelijking van die
zij verwachtten , houden hen in eenen ftaat van aanhoudende gemoedsbeweging en teleurftelling, zeer gcfchikt
om hen vroegtijdig ten grave te doen dalen; te meer,
naardien zeer algemeen de uitflekende verflandsvermogens

door

welken ik nu veertig jaren geleden in liet IIospitaal te Edinb,urg

gezien heb. Hij had de kinderziekte van Bene zeer goe-

de foort. Onvoorzigtig had men hem berigt, dat zijn Mees
aan wien hij zeer verknocht was, en die insgelijks de-ter,
kinderpokjes. had, er aan geflorven was. Zulk eenen indruk
naakte dit berigt op hein, dat zijne ziekte van dat oogcnblik
af veranderde, en zeer faocdig doodelijk werd.
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door eenige ligchaamsniismaaktheid worden opgewogel^,
die uit haren aard ter verkortinge van het leven dient (*).
De meeste zwaarlijvige, masfive menfchen en die in het
voorkomen van een kloek en fterlt geftel zijn, bezitten geringe talenten. En hoewel er eenige uitzonderingen op dezen regel kunnen worden aangevoerd, als DAVID IILrnIF ,
;

SAMUEL JOHNSON, CHARLES JAMES Fox is het, ech-

ter, niet minder waar, dat in het algemeen hct vernuft
doorgaans broze, teedere, dikmaals mismaakte ligchameni
bezielt, en van Gene gesteldheid, dat zij niet lang kunnen

leven. Set zijn het gezond v^rftand en de vaste begaafd heden van den geest, meer dal! de groote talenten en de
fchitterende gaven der verbeeldinge , aan welke dit vo orzegt bijkans bij uitsluiting behoort.
2. De invloed der hnrtstogten. Veel geringer, nogtans,
is liet getal der menfehen, die hunne gezondheid door
eerre onmatige oefening van hunne verílandelijke vermogens, dan door de hevigheid hunner driften, verwoesten.
Nutteloos zonde het zijn, hier te herhalen, hetgene we
dikmaals gezegd en gefchreven is. Elk kent de, heillop7e
gevolgen, welke bij voorbeeld, eerre hevige gramtCha ->
kan te voege -brengen. Groot is het getal van menfchen,
\volken zij van het .verftand heeft beroofd; anderen heeft
zij In hevige ziekten gedompeld, anderen 1 uuedig doen
fterven. Wanneer de verwachtingen der liefde, der eerzucht of der gierigheid vvgrden teleurgefteld, is het hartzeer , welk daaruit ontftaat, niet tuinder vcrderfcliil., en
dompelt dikmaals de ongelukkige ílagtofli:rs dezer driften
in eene diepe zwaarmoedigheid, die niet kan nalaten, hun
leC) let zeldzaaips is het , dat lieden , die door hnmle
fehoonheid en bevalligheid van geftalre uitmunten, iets van
het gene men een groot veriitift zonde kunnen roemen ,
bezitten. Zoo zeldzaam is dit, dat fonnnige Sehryvers het
als ene ziekte befchontvcn. Menfchen, daarmede egaafd',
hebben doorgaans een veel gr Toter hoofd', in,vergelijking van
het overige des ligchaams, dan het zonde moeten zijn iii de
evenredigheden, die de fehoonheid kennserken. Bekend i^
het daarenboven; dat er n:tatiwe verwantf'chalp is tusfchen hert
vernuft en de verbijstering íraii' den geest. Gelukkig is het
derhalve voor de zamenlevk ;•; dat er in iedei geflicht hechts
eon klein getal voorbeelden voorhanden is vivo die groote
volmaaktheid van veriiandelijke vermogens, ia 1it- er-

nuft kenmerkt.
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leven te verkorten, indien zij niet tot zelfmoord dervoere. En gebeurt het al dat hunne wenfchen vervuld worden, de zorgen en de geftadige , gemoedsbeweging, wel
deze driften veroorzaken, laten niet toe, dat zij die-ke
rust der ziele , die inwendige zelfvoldoening genieten ,
welke in een gevorderden ouderdom zoo noodzakelijk is.
Geene drift is er , welker vroegtijdige onderdrukking
voor de gezondheid zoo belangrijk Is, als de vreeze. Met
reden heeft men haar genoemd eene lage drift, en die den
menseh alle zijne waardigheid doet verliezen, door hem te
berooven van het vermogen van te redeneren , over de
voorwerpen bondig te oordeelen, in moeijelijke gevallen
een befluit te nemen, in één woord, van alle de voor
welke hem de Natuur boven de overige-treflijkhd,
dieren had gegeven. Zij geeft eene gefchiktheid tot
ziekten , verzwaart dezelve , verandert haren loop, ver
(cri (s), voor welke-hindertvolgfchidne
zij vatbaar zijn. Dikmaals heeft men opgemerkt, dat de
heerfchende ziekten en befinettingen bij voorkeuze`vreesachtige en lafhartige lieden aantasten , en voor hun altijd
meest gevaarlijk zijn.
Eene der zonderlingíle ziekten, uit de hartstogten ontllaande , is de ziekte , aan welke de Zwit,/èrs en de
Be chotten, verre van hun vaderland verwijderd, inzonderheid onderhevig zijn , en die onder den naam van
Landziekte (*) bekend is. Dezelve ontffaat bij hen door de
her(*) De Zwitfers noemen haar Heimwee, en de Heer SAUmaakt er eene foort van Ziekte van , onder den
naam van Nostalgia, Nofol. Method. in 4to. Vol. II. p. 22I,
Volgens ZWINGER vermeldt hij verfcheiden voorbeelden van
deze zonderlinge ziekte in de Zwitferfche Regimenten
in Franfchen dienst. Men heeft opgemerkt, zegt hij, dat zij
veroorzaakt werd door een vermaarden zang (le Ranz des Vadies), welken de foldaten onder malkander zongen, en die
hunne bergen hun levendig herinnerde. Dit liedje werd op
doodfiraffe verboden, en de ziekte werd minder algemeen.
í$AUVAGES voegt er nevens , dat zich deze ziekte dikmaals
net andere Chronifche ziekten vereenigt, en dat alsdan een
der zekerfe geneesmiddelen is, den kranken naar zijn Lanci
te zenden. Te Geneve, alwaar men zeer vele Zwitferfc, e
.huisbedienden heeft, heb ik dikmaals hetzelfde opgemerkt,
en er velen van zware ziekten aangetast gezien, , welke ik
voor ongeneesbaar hield, en die evenwel volkomen herhel
den, door eenigen tijd hun verblijf to houden iu hun ge•
boomeland.
YAGES
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herinnering van de vermaken hunner jeugd, door de fpijt
van daarvan beroofd te zijn, en door het íierke verlangen
om dezelve van nieuws te genieten. Zij begint met eene
hevige zwaarmoedigheid, verzeld van begeerte naar een
niet het verlies van eetlust en krach--zamheidnlt,
ten , en eindelijk gevolgd van eene 'fluipkoorts , die
hen allengskens verzwakt en ten grave doet dalen , althans indien zij geen verlof bekomen om naar hun land terug te keeren; een vermaak, waarop de-hop alleen ge
om hun firaks, groote verli;ting te beven.
-noegis,
Te noodiger is het, de uitwerkl`els der hartstogten op
de gezondheid niet uit het oog te verliezen naargelang
er grond is om te gelooven, dat 'de ziekten, welke zij
doen ontslaan, hardnekkiger en gevaarlijker zijn dan dezulke , die de gevolgen zijn van íferke ligehaamsbewegingen, en dat zij, zelfs wanneer zij onmiddellijk 'geen gevaarlijk gevolg hebben, altoos meer of min de doorwvafeming, den flaap en de fpijsverter ng belemmeren. Vanhier
dat Lord BACON met reden heeft aangeprezen, dat mat
nimmer aan tafel gaan of zich' ter ruste moet begeven,
onmiddellijk na eene hevige gemoedsbewening, maar afwachten tot dat dezelve eenigzins bedaard is (*).
Indien derhalve de invloed der driften op de gezondheid
en den levensduur zoo verderfelijk zij, is het van ht
uitèr(*) BACON voegt er, echter, nevens, dat vooral aan ma'
fiere lieden de hartstogten nadeel doen, en hij meent, dat
zwaarlijvige menfchén geen beogen ouderdom•ku èn bereiken, indien hunne werkzaamheid niet gestadig onderteund
worde door een levendig, en eenigzins tot oploopendhe I
overhellend karakter. — Te dezen opzigte ,zegt de Schrijver
van deze beden$ingen , heeft een • mijner Korrespondenten mij
het geval van eene zijner iVIoeijen medegedeeld, die, hoewel blind, zeer zwaarlijvig, en federt bijkans dertig jaren
met eene ftuipachtige hoofdfchudding gekweld, den ouderdom van negentig jaren had bereikt ; hetwelk hij toefchreef
aan de gemoedsbeweging , uit een aanhoudend kwaad humeur ontilaan, aangezet daarenboven door een 'lang verf d ii
voorval, welk haar zwaar op het hart lag, en zij voor: haren
echtgenoot en het publiek vruchteloos zocht te verbergen.
Nooit, zegt hij, was er een knorriger en onaangenamer- karakter. Alt4d misnoegd, wat men ook deed om haar genoegen te geven,- knorde zij onophoudelijk, en- fcheen geen
ander vermaak te kennen, dan allen, die haar:oiuringden,

xe plagen.
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uiterfle belang, dezelve al vroeg te keer te gaan, niet
door den kinderen eene gevoellooze onverfchilligheid in te
prenten, die hen van eene menigte aangename gewaar
zon berooven, maar door hun te leeren, hecr--wordinge
fchappij genoeg over zichzelve te oefenenom hunne
driften altijd binnen de vereischte palen te, hiouden , en
zich nimmer door haar tot fchandelijke en fcliadelijke bedrijven te laten wegliepen. Eene ziel , met moed en
kracht begaafd, onbekwaam om onder de ontberingen en
zwakheden te bezwijken, aan welke de ouderdom nood
onderhevig is, is, in allen geval, het uitítekend--wendig
íle voordeel, welk men van eene goede opvoeding kan
ontleenen; terwijl de ellendeling , die zich door vrees;
gramfchap , wanhoop , of . eenige andere geweldige drift ,
beurtelings laat overheeren , geene volkomene gezondheld kan genieten, noch Benig genoegen van liet levert
(maken.

BEKNOPTE GESCHIEDE IS VAN HET RUSSISCITE

TO0NEt ..

Doordat eenige Natie vatbaar is om in Tooneelvertoo♦ hingen vermaal, te fcheppen , moet zij een zekeren
trap van befchaafdhcid bereikt hebben ; haar uit den aard
krijgshaftige geest moet door vreedzame kunflen verzacht
zijn; de vruchtbaarheid en rijkdom des gronds moet haar
in (laat Rellen om rust te genieten, en haar van middelen
ter verfraaijinge voorzien. Aan dien gelukkigen fraud der
dingen was het Griekfche Tooneel zijn' oorfprong ver
gezangen werden ter eere van BAC--fchuldig.Dert
vrolijkheid, door dien God ingegede
aangeheven;,
CHUS
ven, verfpreidde. zich wijd en zijd; de jeugd werd daarvan
verrukt, on gaf door dans en'gézang leven aan de feesten , die in den voorfpoed des lands hunnen grond hadden. De reiziger mogt zijnen weg niet vervolgen, maar
werd gedwongen, deel te nemen aan de algemeen-- ver
vreugde opende het hart des gelukki--inakeljhd;
gen huisvaders , en blijmoedig deelde hij dé rijkdommen zij
velden met hem , die geene druiven te plukken of geen-ner
koorn had te verzamelen. Vreemd kan het niet fchijnen,
dat de Dichter die feesten opmerkzaam gadefloeg ; de
nood leerde hem, de zegeningen der Godheid, die over

a
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dén Wijnoogst het bewind voerde, onder verfcheiden gedaanten te vertoonen. Hij wist, hoe hij den levendigen
kring der Wijnoogfters moest innemen , die zelven fpelers
werden op de Bacclianalifche tooneelen. Hoe nieuwer en
vermakelijker deze waren, hoe de deelneming algemeener
was en de hulpmiddelen overvloediger.
TfiEspIs, die 't eerst van deze vertooningen gezet werk
maakte , was autheur en acteur tevens. Lofzangen aan de
Goden en helden waren het onderwerp zijner, ruwe opitellen , zijnde niets anders dan vertellingen , wier levendige
zetten , vrijheid en grappigheid onder het landvolk onbeperkte vrolijkheid verwekten. De íteden , welke THESPIS met
zijne kar en fpelers bezocht, droegen getuigenis van derzelver genoegen, en toejuiching diende allerwegen ten onderpand van krachtdadiger dankbetooningen. IESCHYLUS
vervolgde den weg, door THESPIS gebaand, doch met
meer deftigheids. Hij voerde verfcheiden fprekers en fpeIers ten tooneele , en zijne Rukken waren de grond der oprigtinge van het eerfile Tooneel te Athene.
Geene Natie bijkans beítaat er, wier Gefchiedenis geene meerdere of mindere bijzonderheden van dezen aard oplevert in den voortgang en uitbreiding van hare dichterlijke begaafdheden. De eerfle vruchten der dichtkunde
waren allerwegen lofzangen aan de helden , en de Rhapfodisten, of dezulken, die verzen ter eere der helden
zongen, waren de vroe fle tooneelfpelers. De Rusfelt
bezaten dichtftukken en zangers van dien aard , reeds
voordat het Christendom onder hen werd gepredikt, of
zij kennis hadden aan de Grieken en Romeinen. In weerwil des mangels aan historifche blijkbaarheid, is de krijgshaftige geest en de natuurlijke vrolijkheid der Rusfen genoeg toereikende om ons te doen gelooven, dat zij, in
zeer vroege eeuwen , zoo vele dichtftukken ter eere der
helden, en zoo vele zegezangen bezaten, als zij in 't ver
hadden, die door het-volghanswrftepmks
land zworven , en met hunne grappen en kwinkslagen het
volk vermaakten. Deze nieuwe wedijveraars van -rxusris
werden allerwegen op het gunftigst ontvangen , en de
vreugde, wanneer zij begonnen, door het volk betoond,
geleek eenigzins naar dolzinnigheid. De landman liet alles (taan, om hunne kluchten te kunnen bijwonen; fomtijds , in vermaak verzonken , waren alle de vermogens
zijner ziele naauwelijks toereikende om hein in ftaat te
(tellen naar hunne ftemtnen te luisteren , door welke
B
MENG. I$IO. NO. 3,
hij

rob

BEI NOPTE GESCHIEDENIS

hij betooverd werd; fomtijds, van vreugde opgetogen,
drukte hij op de onfluimigíle wijze zijne verrukking uit..
In den tusfchentijd van Kerstijd tot Maria Lichtmis werden gemeenlijk deze ílukkerr vertoond:. Een dichterlijk
vuur ontbrandde fpoedig bij hen, die aldus hunne talenten te werk fielden om de lange winteravonden te kor
gebaren, veel buitenfporig--ten.Vlugbfprakhid,te
heids in het ontwerp der. vertellinge, en groote omílab
tigheid in de voordragt,. `varen onmisbare hoedanigheden
bij hen , die vermaken wilden; en indien zij geile geba„
ren en vuile uitdrukkingen daar nevens paarden, dan had
het werk zijli vol beflag, en de algemeene toejuiching
kon niet uitblijven. Aan Bene vaste plaats-waren= deze
vertooningen niet. verbonden ; eene papieren lantaarn , aan
den zolder hangende ,, en de harmonie van twee walthoornen waren, het fern voor{' de voorbijgangers , dat zij
voor eenige weinige kopeken het vermaak konden genieten om eene klucht te zien , die, zoo dra zij wilden, zou
beginnen. Dit flag van aankondiginge is heden ten dage
uit het Rusfifche Rijk niet geheel verbannen.
Tooneelvertooningen, intusfchen, waren in Rusland,,
zoo wel als in Duitschland , onbekend vóór de tijden van
PETER DEN GROOTEN. Die toenmaals in zwang gingen,
bepaalden zich tot Rhetorifche oefeningen , in de gedaante
van Drama's en Blijfpelen, in het uitvoeren van welke de
leermeesters der kweekfcholen hunne kweekelingen onder
onderwerpen dier fpelen werden doorgaans-wezn.D
uit de gewijde Gefehiedenis ontleend, even -gelijk die der
'1 reurfgelen , welke de Jefuiten erf andere geestelijke Orden, die met de opvoeding der jeugd zich bemoeiden, aan.
liet einde van een School-- oi gewoon jaar, gemeenlijf
hunne kweekelingen leerden vertoonen. Als volkomen te
verdedigen oordeelden zij het, wat den vorm aangaat, de
1eidenen , bij voorbeeld',. EURIPIDES, SOPHOCLES ent
PLAUTUS, als modellen te gebruiken; doch verre van te
denken, dat het hoofdoogmerk der Tooneelvertooningen
was, het hart der jeugd te vormen, en dezelve met haar
vaderland bekend te maken, door het vertoonen van de
zeden en begaafdheden van deszelfs groote mannen , (het
doel, waaraan het Tooneel door de Grieken was toegewijd) bragt bijgeloof en onkunde hen in den waan, dat
het hun niet vrij frond, onderwerpen van elders, behalve
.itit den Bijbel, te verkiezen.
Weinig bekommerde zij zich over de wijze der behan*
,
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delinge van deze onderwerpen. De ongerijnmdfle en belagchelijkíte tooneelen en de walgelijkfte laagheid werden
daarin gebragt. De heiligfte verborgenheden van den Godsdienst werden op de vullíle manier daarin vertoond; en
zoo zeer waren de Geestelijken overtuigd van de eenvoudigheid hunner kweekelingen en de rest der Geestelijkheid,
dat zij zich niet verbeeldden , dat. zij eenige nadeelige indruk.
fels zouden ontvangen. Waren de kweek- en lagere fcholen der kloosters van DWoscoai, Kiow, Novogorod en andere op eersen beter voet ingerigt geweest , zij zouden
Richtingen van de hoogfie nuttigheid hebben kunnen worden, ter voortplantinge van kennisfe in Rusland; maar de
Monniken dier tijden vergenoegden zich met hunner eeuwe
op zijde te blijven, in Rede van haar vooruit te loopen,
't zij omdat zij daartoe onbekwaam waren, bij gebrek aan
middelen, of omdat zij het onvoegzaam oordeelden, dat
liet volk te zeer verlicht wierd. Indien de Bisfchop DE.
METRIUS ROSTOWSKY, in plaats van godsdien'tige fpelen van zijne eigen uitvinding in zijn Bisfchoppelijk paleis
te Rostow ten tooneele te voeren , een fink over eenig
onderwerp , uit de ongewijde Gefchiedenis ontleend, had
vervaardigd, zoude ongetwijfeld zijne Natie , door zijn
voorbeeld onderrigt , welhaast de kiem harer gefchiktheid
voor de Tooneelkunst ontwikkeld , en in die loopbane
hebben uitgemunt, zonder op Benen fchok van buitens
te wachten. De meest vermaarde van ROSTOWSKY's-lands
ílukken waren: de boetvaardige Zondaar; Esther en Ihafueros; de Geboorte van Christus, zijne Opflanding, en de
J-Iemelvaart der Maagd Mania. Van allegorWche uitwei
waren zij doorzaaid. WOLKOW, de eerfle tooneel--dinge
fpeler, op welken Rusland mogt roem dragen, fpeelde
daarin met veel opgangs. Bisfchop ROSTOWSKY overleed
in den jare 1709. De tooneelkunst was in Rusland nog
in hare kindschheid , toen Frankrijk reeds de meesterftukken
Van CORNEILLE, RACINE en MOLIERE bezat, en VOL FAIRE reeds den dageraad zijner toekomende grootheid ver
Rusfi ehe Tooneel--tonde.Dfukrvogte
dichters werden in het midden der naastvoorgaande eeuwe
vertoond, niet slechts in de kweekkfcholen, maar WOLRow's troep hervormde voorts dezelve , met eenes goedcn uitflag, op het Keizerlijk Tooneel.
De .•anrchen, die , gedurende de regering van Czaar
ALEXIS, zich naar Moscou begaven, verfpreidden in Rus land den fmaak voor het Drama. De befchaafde zeden ea
de
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de meer verfijnde fmaak dier uitlanderen bezorgden Mitt
een gunftig onthaal ten hove. De meeste Blijfpelen van
MOLIERE werden in het Rus1isch vertaald, en nevens de
voorgaande godsdienftige ftukken vertoond, niet flechrs
door de kweekelingen in het klooster van iconospaskor,
maar ook ten hove-, op een tooncel, door Benige jonge
liefhebbers vervaardigd, aan het hoofd van welke I•infes
sopilí•AA, Zuster van PETER DEN GROOTEN, zich be
vond. De beroerten,- welke de tronnbeklimming diere
Monarchs vooraf gingen en volgden, fchenen den lust tot
Tooneelvertooningen in Rusland verdoofd t hebben. Gec
ne andere tooneelt eters waren er te Moscou , dan eenige jonge wondheelers', welke , door middel van toeflaande
schermen, de groote zaal van het Hospitaal in een Tooneel veranderden , en zich vermaakten toet het uitvoeren
der belagchelijkffte Rusfifche- ftukken, zoo= wel gewijde als
ongewijde. Doch naauwelijks had PETER DE GROOTL
zijne nieuwe hoofdflad an de oevers van de News gefcha.
pen, of dezelve werd door een troep Durtfche Komedianten bezocht, die Bene groote menigte aanfehouwers
lokten, hoewel zij slechts de ellendigfe Hukken uitvoerden'.
STIHLIN verhaalt,- dat zij, op zelreren dag, bij aanplal
king, aankondigden, dat zij dien• avond een verwonder
lijk en wel zienswaardig ftuk voornemens wmen ten tooneele te voerCn. Door die belofte uitgelokt , verzamelde
een groot getal aanfehouwers; doch zoo als de Acteurs
zouden beginnen, werden zij genoodzaakt, door een Kei
te verlaten , zonder hunnen-zerlikbv,hton
mond te openen. Het gordijn werd opgehaald onder het
welluidend fpelen van het gelieele Orchest-, en de aan
zagen eersen helder verlichten witten muur , waar--fehouwrs
op deze woorden te lezen flonden : Heden is het de eer?
,April. Deze troep werd welhaast verftrooid, en Petersburg , zoo wel als- Mgsc&u , was wederom- zander
Tooneel.
Intusfchen was het mangel aan Tooneelvermaken zoo>
dringend geworden, dat eenigen van de bedienden en het
volk, tot des Czaars ftallingen behooreirde, onder elkander
een gezelfchap van liefhebbers oprigtten, en hunne too.
neelbekwaamheden oefenden op Bene foort van hooizolder,
welken zij opgelierd en roet ftrootuatten bezet hadden
Onder de regering van Keizerin ANNA verfchenen er eenige Italianen, die blijípeleu en balletten vertoonden; doch
de troep was zoo zwak, dat op zekeren dag., eeue Ac,
tri,

,

-

,

-

VA?( BIET P US919CHE TOONBEL 4

log

t`re'e donor hare verre gevorderde zwangerhéid 'belet wordende ten tooneele te verfchijnen, hare rol door een' der
Ateurs gefpeeld werd: eene verwisfeling, die aan het publiek geen klein vermaak deed. Eindelijk werd, in den jare
X737, de eerfteItaliaanfche Opera geopend. Twee jaren
daarna •werd een troep Duitfche Komedianten genoodigd;
doch na .den dood der Keizerinne, in het volgend jaar,
vertrok dezelve. Eenige Fr•anfche Tooncelfpelers werden
hans in dienst .genomen, om zich naar Rusland te begewen; doch de fnelle en menigvuldige veranderingen, die
in het Rusf/èhe Rijk plaats grepen, waren oorzaak, dat
zij niet vroeger dan na de krooning van Keizerinne ELIzAjEni de reize derwaarts aannamen. Omtrent dezen
rijd werd liet -Operahuis te Moscou gebouwd, onder opgigt van STaH-L1N ; doch liet -gebrek aan Mteurs werd
daar zoo wel als te Petersburg gevoeld : de jonge Heeren van het Kadettenfchool fpeelden de rol van Stommen,
de zangers van de Keizerlijke kapel zongen in de Koren, en de kinderen der bedienden dansten.
SUMAROKOW, die door zijne lierzangen en leerdichten reeds bekend was , kwam ten laatfte als Tooneeldichter ten voorfchijn. Eenige Kadetten, met oogmerk
om zich in het declarneeren te oefenen, hadden zijn eerfte
Treurfpel, Choi cw genoemd, beftudeerd. De Keizerin,
.daarvan onderrigt, betuigde hare begeerte om de jonge
zien. Zij fpeelden voor haar op een klein Too.-lingex
noel, en behaalden algemeene toejuiching.
Ondanks de zucht, welke het Hof voor deze vermakelijkheden betoonde, had men nog geenen inval gehad omtrent liet oprigten van een Rusfschz I'ooneel in de hoofdtad, wanneer er, in den fare 1750, een ate Yar•oslaw gefticht werd. De Duiifcl;e troep, in den jare 1748 te Petersburg gekomen , gaf daartoe de aanleiding. FEDOR
woLc€Iow, -Zoon eens Koopplans te aroslaw, had in
deze vertooniiigen het grootfte vermaak gefchept. Deze
,zucht was in heili verfterkt geworden door liet houden van
verkeering niet de Duit fche Spelers ; zoodat hij, bij zijne
thuiskomst, eene groote zaal in zijns Vaders huis tot een
T-ooneel vervaardigde, en met eigen handen befchilderde;
vervolgens een kleinen troep verzamelende, beftaande uit
zijne vier Broeders en oenige andere jonge lieden, ver
hij nu eens de gewijde ftukken van Bisfchop DE--tonde
Nn rRIUS , dan de Treurfpelen van SUMAROKOW en LOnzeNOssow, onlangs in 't licht gekomen, en op andere
tij '
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tijden Blijfpelen en Kluchten van zijn eigen maakfel. WOLF.
cuow's onderneming vond de fterkfle aanmoediging. Niet
te vrede met hem met toejuiching te overladen , voor
naburige Adel, in den fare 1750, an de noo--zaghemd
dige penningen tot het oprigten van eenen Schouwburg,
tot welken de toegang voor geld openftond. Het gerucht
dier nieuwigheid waaide over naar Petersburg, en in den
fare 17 2 ontbood de Keizerin WOLCHOW met zijn troep.
3VIet verfcheiden zijner jonge Aé}eurs werd hij in het Kadettenfchool geplaatst , om er zich in de Rusfifche taal
verder te oefenen, en in 't bijzonder zich op het declameeren toe te leggen.
Eindelijk werd, in den jare 176, het eerfle Rusffcht
Tooneel tot Rand gebragt , door de riledewerl:ing van su:
-B1AROKOW, en de Aleurs werden door het Hof betaald.
Een Duitfche troep verfcheen in den jare 1757, doch
ging uiteen, na de , komst der Italiaanfche Opera. Niet
meer opgangs maakte de Opera Buffa te Moscou, in den
jare 1759; haar ondergang werkte ten voordeele van die
nog te Petersburg beftond, en veel meer aanmoediginge
genoot. De vuurwerken, na het fpel, op het tooneel
afgeftoken,verfchaften groot vermaak aan het publiek, en
trokken meer volks dan de Muzilk. Bij de krooning van
CATfARINA verzelde haar het Rusf/èhe Hoftooneel naar'
Moscou, doch keerde fpoedig naar Petersburg terug, alwaar het zich federt gevestigd heeft. De fmaàk voor
Tooneelvermaken was, ten dezen tijde, zoo algemeen ge'worden , dat dé aanzienlijkíte leden van het Hof in de
beide hoofdfteden niet Hechts Rusfifche tooneelfpelen vertoonden, maar ook Italiaanfche , Franfche , Duit /èhe , en
zelfs Engelfche Tooneelen geopend werden, en langer of
korter Rand hielden . CATHARINA DE GROOTE, begeerende dat ook het volk in dit yermaak zou deden, beval
dat er een Schouwburg zou gé licht worden op het groote plein in het bosch van Brumberg: zoo wel de Acteurs
als de Spelen waren hier volmaakt berekend naar het
graauw, welk dezelve kwam hooren. Vreemd mag "het
fchi"men , at deze inrigting fonitijds, lieden van meer
fma ks lokte; en 't is, misfchien, het éénige Tooneel,
waarheen men aanfchouwers zich zag begeven in rijtuige n met vier of zes paarden befpannen. Nog meer ver
echter, verdient het, dat men Acteurs tot den-rvondeig,
Adelfland zag verheven worden, tot loon voor hunne talenten; dit gebeulde, in den jare 17 6^, ten aanzien van
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tie Broeders FEDOR en

cn. ooRIuS WOLCHOw. De- eerl}e
Bierf in 't volgende jaar, nog zeer jong. Zijne vermaardheid, als een voortreffelijk Aéeur in het Treur- en BlijfpeI , zal, misfchien , ten eenigen dage, merkelijk dalen:
niet dankbaarheid evenwel zullen zich fteeds de Rusfe
herinneren, dat hij de eigenlijke Stichter van het Rusfifclie
Tooneel was.
Desgelijks zullen zij gedachtig zijn aan de verdienften
van suMAROKOW, den Trcurfpeldichter. Hij was de eerfte, die bewees, waarvoor de Rusfifche taal, tot nog Coe
verwaarloosd, vatbaar ware. In den jare 1727 te Mo,cou geboren van edele ouderen, vii dde hij zich met kloeken ijver aan de beoefening der aloude JUasfifche Schrijvers en Franreke Dichters. Dit deed zijn dichtvermogen
ontwaken. Zijne vroegfte opftellen liepen allen over de
Liefde. Zijne landgenooten bewonderden zijne zangen,
en zij waren welhaast in eens ieders iuond. Door dien
opgang bemoedigd, gaf SUMAROKOW, van tijd tot tijd,
zijne andere dichtwerken in het licht. Treurfpelen, Blij*
fpeleu, :Psalmen, Opera's,. Grafchriften, Straatliedjes
Lierzangen , Raadfels , Treurzangen , Satiren, in één
-voord, allerlei opfteflen, voor welke de Dichtkunde vatbaar is, vloeiden in overvloed uit zijne pen, en vulden
niet minder dan tien dikke deélen in octavo. Zijn Treur.
fpel Chorew was het eeríte ftuk in de Ràsf fche taal, welt
goed loogt heeten. Het is, in Alexanc rijnCche verzen,
op ruim gefchreven, even gelijk zijne andere Treurfpëlen y
als Hamlet, Sinaw en Truwor, Artiftona , Semnira, Yaropolk en Ditnifa , de valfche Deinetrius, enz. en de eer
ire frikken toonden, dat hij in het plan, de ontwikkeling, karakter en ftijl, CORNEILLE, RACINE en VOLTAInE tot modellen had gekozen., Hoewel sumARoxow geen
zeer fchitterend vernuft bezat, was hij, echter, met een
zeer gelukkig talent begaafd , om aan zijne Treurfpelen
eene zekere o rfpronkelijkheid te geven , welke dezelve van
lie taan andere Natien onderfcheidt. Hij verwierf de on
bevoegde goedkeuring zijner. landgenooten , ddor de keuze
zijner onderwerpen , die hij meest allen tilt de Rtts/lfche
Gefchiedeniss ontleende, en door de ktacht en ftoutheid,
welke hij aan zijne karakters leende. Doch die opgang
maakte hem'zoo hoogmoedig en opgeblazen, dat hij de
zachtfte beoordeeling niet kon verdragen. Naijverig van
Oen roem., door LOMoNOSsnw , een'' ander' £usrrch'
H4
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Dichter, behaald , was hij op elke gelegenheid bedacht,
om hem dcn voet te ligten; en 't was eend groote zege
voor SUMAROKOW, op te merken, dat het gemeen-pral
naauwelijks Benige kennis nam van de eerfte Tooneelproeven diens Schrijvers , en dat zij welhaast der vergetelheid
werden overgegeven.
Wijders heeft SUMAROKOW een groot getal Blijfpelen
efchreven , waarin de fchrljfwijze van MOLIERE dooraalt. In weerwil van hunne oorfpronkelijkheid, en fomtijtis laagheid , maakten zij niet veel opgangs. De voor
zijn : de Moeder Medevrijster van hare Dochter;-namfte
de gewaande Hoorndrager; c e booze Man enz. Hij heeft:
Benige Opera's gefchreven, onder andere Cephalus en Procris, op muzijk gebragt dooi D'ARAJA, Keizerlijken Ka.
pelmeester, en voor 't eerst te Petersburg vertoond in de
Vaste van 175. De vertooners van beiderlei fekfe waren
kinderen beneden de veertien jaren.
Misfchien zal het den Lezer niet onaangenaam zijn,
bier de namen te vinden van eemge Rusffche Treur- en
Blijfpel - dichters , en de titels van hunne voornaamfte
Werken.
Aan KNIASCHIN zijn de Rusten het Blijfpel de Boasfer
verfchuldigd. Het is in verzen, in een zuiveren flijl, geCchreven, en Wordt nog heden met toejuiching vertoond.
Intusfchen heeft deze Schrijver alle zijne vermaardheid dank
tee weten aan zijne Opera's ; de voornaamfte van welke
zijn de Sbitenfchtfchik (de koopman in Herken drank,
fbiten genaamd;) het ongeluk van een Rijtuig, de Trek,
eilz. Niet lang geleden is er eene nieuwe uitgave van
zijne werken" in 't licht verlchenen.
DENIS VAN WIESEN zou een volmaakt Blijfpeldichter
geweest zijn`; indien hij aan zijne opffiellen fechts,wat meer
moeite had gedaan.. Zijn Blijfpel het geroofde Kind levert
een voldoend bewijs op van zijn vernuft en talenten; nog
heden geeft het groot genoegen. De bedoeling is hoogstzedelijk; eh het karakter van een jongen lichtmis, IuITROPAN genaamd, die in 't geheel geene opvoeding heeft gchad, wordt er met zoo veel geests en- waarheids geteekend, dat het in Rusland tot een fpreekwoord is geworden; wordende een jongeling van dat hag nu aldaar een
i1TROFAN genaamd. De Brigadier is insgelijks een der goede flukken van het Rus(lfche Tooneel. VAN WIESEN
bezat een verwonderlijk talent , om de ongerijmdheid
van
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van verfcheiden gewoonten te gevoelen en ten toon te
Rellen.
Ten aanzien van de waarheid der karakters behoeft
xopiEw voor hein niet onder te doen. Zijn Lebedifche
.Kermis wordt ,- gedurende de Vaste , met genoegen
ontvangen. De karakters fchijnen op het tooneel des bedrijfs te zijn geteekend; derzelver grappige manieren en
taal behalen luidruftige toejuiching bij het gemeen. De
Schrijver leeft nog.
ABLESIMIOW was de eerfte, die in den fmaak der voor
Zijne flukken zijn opge--gandeTolichtrsf.
vuld met kluchtige invallen en een fpottenden geest; de
voornaamfle zijn : de Schrijvers Winkel; Vertrek uit de
Winterkwartieren , en Geluk in de Loterij; doch zijne
Opera, de Molenaar , heeft hem meer roems doen behalen,
dan alle zijne overige f}ukken. Het is een der geliefde
flukken der Rusten ; en voor . zoo veel het de zeden des
Inds fchildert, zal het altijd met genoegen gezien worden. In den jare 1799 werd het aan 't Hof vertoond, en
zevenëntwintig achtervolgende keeren op. het Tooneel van
Kniepeg-; en het bleek uit de toejuiching der toehoorderen, dat zij het nog niet moede waren.
De omkoopbare Man is het Benig- Blijfpel , door nimiww
gefchreven; het wordt voor een der beste 'ílukken van het
Ruspfche Tooneel gehouden , - en veel beter dan dat van
SUMAROKow, 't welk denzelfden titel voert.
ALEXIS WOLCxow fchreef twee fraaije Blijfpelen:
derliefde, en de bedrogene Eigenliefde.
De be!luitelooze lllan; Democrittts, en de I;flhoofdige,
zijn van IWAN DMITREWSKY , die den tegenwoordiger
tinaak zeer nabij gevat, en insgelijks het Engelsch Treur
Bei erley in 't Rusfisch vertaald heeft. Met zijne ta--fpel
lenten van Schrijver paarde hij die van voortreffelijkAéteur.
Hij was een kweekeling van den vermaarden GARRICK.
Met leedwezen zag het publiek dien grijsaard voor de
laatfile reize op liet tooneel verfchijiien in den illbert, in
den fare 1797.
JELAGIN heeft verfcheiden Fran/he Treur- en Blijfpelen
vertaald, en , fean de Molld ten tooneele gevoerd, op eene
wijze , zeer leerzaam voor ouders.
liet Blijfpel, dc Minnaar niet Schulden, vloeide uit de
pen van Prinfe FEDOR ALEXI0 ITZ KOLowsK . De dood
verhinderde hein, de laatfle hand te leggen aan het TreurH5
fpel
-
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fpel Sumb€ka , waarvan het onderwerp uit de Histori&
van Cafan is ontleend.
De prils KOLOWSKY beminde de fraaije kunflen, was
een opregt vriend en dapper krijgsman. In den jare 1769
werd hij, als kourier, naar Itàlie gezonden aan den Grave
ALEXIS ORLOW. Bij deze gelegenheid .ging hij 'VOLTAIRZ
zien. Hij Rond, in den flag van Tfchesme, op het fchip
: le S. Eu/latius , en hem trof het ongeluk van met dien
bodem in de lucht te fpringen. CHERASKOW , in een gedicht op dien flag, fpreekt dien Prins aldus aan: „ Kind
„ der Zanggodinnen ! waarom tradt gij zijlings af naar
Bellona , terwijl uw weg u naar Apollo leidde ? "
LUKIN heeft twee flut ken gefchreven: de &erkwistep
dear de Liefde verbeterd, en de dwaze Snapper.
MAGNISKY, een lijfeigene van den Grave JA?USCIilN9.
iv, werd door zijnen Meester naar Italic gezonden, om.
zijne begaafdheden tot de Muzijk verder te volmaken.
Aanmerkelijke vorderingen in die kunst gemaakt hebbende,
fchreef en Relde bij op muzijk de Herberg, eene zeer geachte Opera, welke vijftienmaal achtereen vertoond werd.
Nog vele anderen telt Rusland onder zijne TooneeldichterS; als WEREWIZIN, JELSTENANINOW, KAMN, CHERASKoW, den Schrijver van het Moscou behouden. Ook
zouden wij kunnen noemen PROKUnnx, SOKOLOW, Schrijd
ver en. A&ur, PITOW, TSCHERTKOW, TROFILNETYN 9
wiens (lukken, te Kiow vertoond, nooit gedrukt zijn.
Uitgezonderd den Majoor -Genertial KOPIEW en den Ge
CHERASKOW, zijn alle de genoemde Schrijvers
-heimrad
overleden ; verffeheiden Schrijvers , echter , arbeiden
nog aan de vermeerdering der rijkdommen van het Rusfifche Tooneel. Het Treurfpel Thamas Kuil Khan, door
GLEWILT$CjflKOW Schrijver en ALIIteur tevens, is ver
rijalen vertoond. Hij heeft insgelijks zijne krach--fcheidn
ten aan het $lijfpel beproefd. JWIN, Schrijver' van Life,
raf de zegepraal der Dankbaarheid, is een jongeling van
groote hoop; dit geldt ook omtrent FEI)EROW , wiens
Liefde en Deugd en Rusftfche Soldaten onlangs zeer gunfig zijn ontvangen.
De fmaak der .Rsrsfen wordt dagelijks befchaafder. Zij
l efchermen de kunílen en wetenfehappen , die zij , ondanks de ttrengheid van hun klimaat, onder hen weten
te vestigen. De onferfelijke CATHARINA zelve gaf er hun
een voorbeeld van. Wij behoorden die groote Voríiin aan
het
,

,
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het hoofd der Schrijveren geplaatst te hebben, op welke
Rusland roem draagt. Aan haar is de Natie de Opera
Iwan Tfarewitsch, Gore Bogatyr, en Fedul verfchuldigd;
alsmede verfcheiden Blijfpelen , onder andere, de verwaande Lk7ysgeer. CATHARINA DE GROOTS wist , hoe zij
kroongin van ivijdverfchillcnden aard op haar hoofd konde
vereenigen.

BESCHRIJVING VAN DE RAGNA OF DE HOOFU!GEVAN+
GENIS VAN RONSTANTINQPEL ; NEVENS HET
VERHAAL WEGENS EEN' ONGELUKI{IGEN GEVANGENE.

e Bagna is een gedeelte van het Arfenaal. Deze ge•
vangenis dient ter bewaringe van de kwaaddoeners,
voor de galeijen beftemd. Ook worden daar aanzienlijke
Grieken geplaatst , die ten dood zijn verwezen, of die
door hunne bloedverwanten moeten gelost worden , lomtijds ook Ttn-*en, welken men in ttilte wil van kant maken. Voorts is de Bagna de plaats, alwaar de krijgsgevangeuen, en de {laven, op Malteefche fchepen veroverd #
bewaard worden.
De Kapitein -Paeha, of Groot- Admiraal, voert het be•
vel over het Arfenaal, onder welken een Intendant en eet;
Effendi gefteld zijn, een officier van de Politie, die het
regt heeft om gevangen te nemen en te (laan , maar nier
om met den dood : te flraffen. Onder de bevelen diens
ambtenaars .{taan de Chiaous , of Wacht , en de, feherpregtersr
Alle dezen zijn Maltezen van afkomst, en gelooven, dat
zij in - het wurgen van. ,een' Tusk een verdienftelijk werk
verrigten. Hunne reusachtige grootte en gehalte zijn die
der echte afíbaa.mmelingen van UECULES. Zij werden uit
de (laven genomen i en volvoeren altijd vrijwillig dezen
hatelijken post. Zij. zijn gehuwd, hebben hwrine woningen buiten de gevangenis, en brengen aldaar hij hun gezin den nacht door.
De politie van de•Bag✓tcr,, dat wil zegger, de pijnigingen van hun, die dezelve bewonen, zijn toevertrouwd
aan Grieken, die den post van Bachis of Wachten waarnemen. Zij dragen altijd een fink in de hand, en kloppeil
naar goeddunken de gevangenen. Bij nacht doen zij de
ronde in de gevangenis, hebben het opzigt over de regtsple
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plegingen, welken de gevangenen en doen hen naar hti
Werk gaan. Eiken morgen en avond maken zij eerie naauw.
keurige lijst van de {laven: want indien er een ontbreke,,
zijn zij daarvoor aanf, rakelijk. Dikmaals ontvangen zij geld,
welk zij met den Eilcndi deden, om van deze en gene
gevangenen de boeijen te ƒlaken,
De Bagna ligt aan den oostelijken oever van de haven
of golf van Ceras. Hare gedaante is nagenoeg die van een
paralam of langwerpig vierkant, doch de- muur aa«
den waterkant volgt de bogten des oevers. De plaats ,
voor de flaven gefchikt, is eerie groote zaal, boven welke
een hangzolder loopt.. Men heeft er veldbedden, o}i- welke de gevangenen, gebocid, flapen. De officieren hebben
kleine nisfen, in welke zij 111111 •verblijf houden; zij zijn
vrij van werken, zoo wel als de zieken. Er zijn afgezonde de verblijven voor de onderfcheidene klasfen van gér
vangenen. Gedurende den jongden Turkfeiren oorlog, ver
Rusten in deze gevangenis Gene fraaije tent,-vardigen
die er nog heden wordt gezien. Ook heeft men er eene
napel, in welke een Griek/the priester alle zoindage 'dienst
doet. Op heilige dagen houdr men naar de Bagna een
ftatelijken , optogt , welke van alle Christenen , frier tegen
wordt bijgewoond. Rondom het plein van de-tivordg,
Bagna ontmoet men vele winkels, van wachten omzet,
alwaar levensmiddelen , -wijn en brandewijn- verkocht wortien.
In he laatst van ons verblijf alhier werden onze foldaten b' tël behandeld dan de overigen ; de Turken, hoe
wreed' zij ook mogen wezen, fchenen medepijden te heb
hun ongeluk. Zij zonderden hen af van de ove--bent
i ige flaven , en leiden htln geen zwaren arbeid op. Ten
«es of ' zeven ure in den morgen werden zij gewekt' ,
om in de haven aan liet toetakelen 'van fehepen te gaan
weihen; de zwakken werden. gebri ikt om op liet plein
van de Bagna hennep te pluizen. Omtrent den'. middag
werd hun eten gebragt, en ten vier ure- eindigde hun dag.
Verre van- 'hen te, mishandelen , gaver tie kapiteins der
Turk/the fchepen , voor welke zij werkten, :hun: kleine
gefchenkeri. Ten zes ure deed' menhen naar biin eq gaan,
en floot hen -in hunne kleine celletjes op. Thans liet zich
eerie ftem hooren , die, zich tot allen wendende, riep
„ Christenen ! eet en drinkt in vrede ; twist met nie„ mand. Morgen, indien het Gode behage, zult gij uwe
vrijheid. bekomen."
Na
,
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Na deze korte vermaning begonnen de wachtei, hunne
nachtdienst. Dit was het tijditip der regtsplegingen; vale vielen er voor in het ecrfte jaar van den oorlog. Drie
maanden naauwelijks waren er federt de eerfte vijandeliikheden verloopen , toen de Kapitein -Pacha eersen Griek
naar de galeijen zond, JANAKi genaamd, neef van esmGIERLi, Prins van Wallachie. Deze jongeling, begunftigde
Drogman (of Tolk) van HUSSEIN - PACHA , welken hij naar
Lidkin had verzeld, viel eensklaps van het toppunt van
aanzien en eere tot den laagften trap van vernedering et;
ellende. Zijne befchaafde opvoeding, zijne kundigheden ,
zijne onfchuld, deden welhaast elkeenen in hem belang
ftellen, en verwekten het teederfte mededoogen.
Gewillig getroostte hij zich den dood, en verwachttt,
den zelfden dag , als hij gevangen werd genomen , ten
dood te zullen gebragt worden. Ziende, echter, dat hij
zich had bedrogen , en er met hem te doen f#er«n gedraald
werd, greep hij eenigzins moed, en zocht Benige veradèming door in gefprek te treden met dc Tranfchen. In het
bijzonder wendde hij zich tot den Heer. RICIIEIuONT , eri
ontvouwde hem de listen en lagen, waarvan hij het fagXoffer was geworden, alsmede die, welke zijnen oom CANGIERLI in het bederf gebragt hadden, wiens hoofd PASSWAN OGLU had' geëischt.
IANAri's bloedverwanten fmeekten bij den Kapitein
om genade, en deden den gevangene oenige hoofs-Pach
opvatten. De wachten, even laag van ziel als wreed 3
betoonden hem eenigen eerbied, omdat zij hem als eenera
gunf±eling befchouwden, die ileclíts van eene kortflondige ongenade liet voorworp was. Eindelijk kwamen de
fineckingen der doorbedroefde familie ter bore der ech*,genoote van IIti SSEIN - PACIIA , die er door getroffen
fcheen. Men hield zich van de verzochte genade verzekerd , nadat deze vrouw , eene nicht van den regeren,
den Sultan , zich de zaak had aangetrokken. Eindelijk
gaf tiussrIN zijn woord, en beloofde zijne vrouwe, dat.
IANAuI dien zelfden avond zoude ontiTagen worden. 'laar
in hetzelfde oogenblik gat hij bevel, hem te wurgen.
De ongelukkige jongeling begreep zijn lot, toen hij cie
Bachis zag vertrekken, en de Grieken, die hem waren
toegedaan, zorgvuldig opgefloten worden. De zaak leed
beenen twijfel meer, toen hij, bij het naderen van den
nacht, in ftede van hem naar de Bagna terug te brengen,,
in be kofjhuis der gevangenisfe werd geleid, de plaats
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voor de ten dood veroordeelde gevangenen beftemd. Toen
de dag was geëindigd, werd hij gewurgd, en zijn lijk in
de haven ten toon gehangen. Zoodanig was het Ioon der
getrouwheid , met welke hij zijnen meester had gediend.
De vreeze ,'dat. hatelijke geheimen zouden wereldkundig
worden, was de ware reden zijner doodlèraffe.
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(Eene Engelfche Gefchiedenis.)
groot vermogen kwam de Heer
Ouderloos en eigenaar vanzijneentwintigfle
jaar te Londen. Des.
EDUARD PARKER Op

Zelfs luidruftige vermaken bezaten geene bekoorlijkheid voor
een hart , tot zachte en gevoelige aandoeningen uit zijnen aard
overhellende. Onvoldaan over het ledige, welk rondom hem
plaats had, gevoelde EDUARD welhaast de behoefte, wezens
te ontmoeten, die hein het vermaak der aanwezigheid van
nieuws deden gevoelen. Hij herinnerde zich, dat zijn Va
welke hij zijne jeugd zocht te-der,ingfpko
wapenen tegen de valfche betuigingen van vriendfchap, die,
bij zijne intrede in de wereld, aan hem ruimfehoots zouden
gedaan worden , telkens den eerlijken Sir HUGUES MURRAY
had genoemd, als den eenigen hartvriend, welken hij federt
zijne kindschheid had behouden. -- EDUARD befchuldigde
zichzelven , dat hij niet vroeger den inval had gehad van
zich bij een' man te vervoegen , welken hij zich voorbereid gevoelde als een tweeden Vader te beminnen. Hij ver
naar deszelfs woonplaats; hij vliegt daarheen. Weldra-nemt
verneemt hij, dat Sir HUGUES niet in Londen, maar naar bui_
ten was vertrgkken, om het fchoone faizoen door te brengen op een Landgoed, welk hij in het land van Wales bezat.
Hij fchrijft aan hem en ontvangt dit antwoord: „ De Zoon,
„ welken ik had, is te Londen gekomelp, en ik was niet
„ daar om hem te ontvangen! Kom : indien gij een oogenblilc
draalt, zal ik u komen halen." EDUARD bevochtigde dit
papier met zijne tranen; het was alsof hij in het vaderlijke
huis zoude terug keeren.
Nog fierker werd deze zoete begoocheling door het ont.
haal, welk hij op Wetshuis ontving. Sir HUGUES drukte henj
tegen zijnen boezem; zoo natuurlijk rolde de naam van Zoos
van zijne lippen , dat EDUARD geenen anderen dan dien
van Fader zoude hebben kunnen uiten. Twee jonge meisjes ontmoetten hem : „ Zie daar uwe Zusters I" zeíde de
goede grijsaard. Voor gee entte maal., Pints die oorzaken vat
zijn
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Stijn leven aan zijne teederheid ontrukt waren, voelde EDUARD

in den grond zijner ziele den troost en de hoop herboren.
worden. Hij had eene familie wedergevonden; hij fprak,
en hij werd begrepen. Zijne heimelijke genegenheden werden voorafgevoeid, zijne wenfehen werden voorkomen.
ELIZABETH was de eenige Dochter van Sir HUGUES; MARIA was zijne Nicht, of liever zijn tweede kind. De eer
zich opmerken door regelmatige trekken, eene be--fted
tooverende ge(Ialte , eene zekere deftigheid, welke haar
ganfche gedrag en alle hare gefprekken verzelde. De andere, door de gaven der natuur minder begunfigd, werd_
daarvoor fchadeloos geheid door ken gelaat, welks engel,
achtige zachtheid tot een treflenden tegenhanger diende van.
ELIZABr.TH'S majeítueuze fchoonheid. Hoe groot ook de voordeden waren,_ welke de eene boven de andere feheen te
bezitten, lang zoude de man,. die onverfchilligheids genoeg.
had kunnen behouden, om beide op den regten prijs te
fchatten, in twijfel hebben moeten hangen, voordat, hij eene
keuze deed. Maar die- keuze Rond niet meer in de magt van
den jongen PARKER. Het cerhe Bezigt van ELIZABETH had
hem te ondergebragt; geene andere verdienlie bezat MARIA
in zijne oogen, dan dat zij de Nicht der aanbiddelijke Misƒ
MURRAY was; en in de hitte zijner opkomende drift voedde
hij Hechts éénen wensch, de eene tot Echtgenoote, de andere tot Zuster te hebben. Overdenking vertterkte nog het
gewigt van een ontwerp, in het eerst door een onvrijwillig
gevoel beraamd. Met welk een zoet genoegen fprak EDUARD
telkens tot zichtelven: „ Acht vereer ik niet mijns Vaders
„ nagedachtenis, indien ik door heilige banden mij veree„ nige met de Dochter van zijnen getrouwen Vriend? Beant„ woord ik niet aan zijne oogmerken, indien ik met deze
zoo waardige familie de fehatten deele, van welke het
„ lot mij te vroeg in het bezit gefield heeft?"
Weggefleept door deze zoo verleidende denkbeelden voor
een zoo edel als vurig karakter, stelde zich, echter, EDUARD
tot eengin pligt, door de kieschheid hem opgelegd, ELIZABETH van haarzelve te verkrijgen , voordat hij Sir HUGUES
om hare hand durfde verzoeken. De koelheid, met welke
zijn eerste aanzoek werd ontvangen, bedroefde hem, zonder hem ter neder te taan; de eerbiedige hulde, welke hij
inn Nisf MURRAY deed , fpreidde een fluijer over ver
welke de geweldiger hartstogt &oude-ongelijk,vr
gemurmureerd hebben, In haar ijskoud zwijgen, in haren
trotfehen blik verpijnde hij zich niets anders te befpeuren
dan de ingetogenheid eener firenge deugd; zelfs durfde hij
in de woorden, in welke eene honende verfmading door-
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jong hart vermoeden, hetwelk, van een onbekend gTevoe
beheerscht, zichzelf tracht te begoochelen.
Niet lang konden de teedete voorkeuze , de kiefche zorg.
vuldigheden, van welke e(.IzABa•rH het behendig voorwerp
was, voor de opmerking harer Nicht verborgen blijven: wel
doorzag de gevoelige en zedige MIRUA het geluk, het--dra
welk voor de gezellin harer kindschheid werd bereid; en
wel verre van die heimelijke jaloezij op te vatten, zoo gemeen onder jonge lieden van hare fekf , dankte zij den Hemei voor de verhooring van hare vurigfle wenfchen. Aan
EDUARD's verlangens ernstig deel nemende, ftelde zij het zich
tot pligt, zijne ontwerpen te onderlleunen, — tot zoet ver
zijne beminnelijke hoedanigheden te doen gelden.
-mak,
Met even veel onverfchilligheids hoorde Illisf nMURnAY hare
NVicht , als zij omtrent den minnaar had betoond, ,wiens zaak
MARIA bepleitte. Een natuurlijke afkeer van het aangaan
van verbindtenisfen, wier gewigt en duurzaamheid elk redelijk wezen moesten affchrikken ; de deugdzame vree ze, van de telkens wederkeerende verpligtingen, welke het
huwelijk vordert, niet met alle de ílrengheid, welke haar
geweten, haar voorfchreef, te zullen kunnen vervullen : deze
waren fleeds de tegenwerpingen, met welke'ELIZABETH zich
wapende , om de meest overredende redekavelingen harer
jonge vriendin te befirijdcn. Door een even zuiveren als
kwalijk geplaatften ijver gedreven, wilde iuia hare vertoogen
verdubbelen; zij had de fmart zich te hooren antwoorden,
dat, ten tijde als Sir uucuzs zich had verwaardigd om zijne
Nicht tot zich te nemen, zijn oogmerk geweest was, eene
gezellin, en niet Bene Gouvernante te geven aan eene Doch
welke hij genoeg beminde, om haar meesteres over hare-ter,
gevoelens en hare bedrijven te laten. De goede MARIA treurde over de verblindheid harer Nicht, meer dan over den
hoon, hare vriendfchap aangedaan.
Sir HUGUES had den tijd niet verbed , dat eenige niet
dubbelzinnige verfchijnfels hem de heimelijke neigingen van
den jongen PARKER openbaar maakten, om wenfchen op te
vatten, zoo, dierbaar voor zijn Vaderhart. Het geluk van zijn
kind te vertrouwen aan den Zoon, welken zijn teeder hart
had aangenomen; in den avondflond zijns levens zich aan te
merken als het voorwerp hunner zorgen; het leven te kunnen
verlaten, zonder angftige békommernisfen omtrent het toekomende met zich ten grave te doen dalen : welk een troost
voor den besten der Vaderen ! Van uur tot uur-rijkvefcht
verwachtte hij, dat de jonge gelieven het geheim hunner wederzijdfche genegenheid hem zouden komen mededeelen,
en in fiilte verheugde hij zich, denkende aan hunne verras
als hij, hun zoude bekennen, dat bij al fints lang hun-fing,
geheim doorzien ha4.
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"Eert onverwacht voorval kwam de zoete drootnen storen,
waet welke zich de goede grijsaard flreelde. In den oord,
waarin het Landgoed van Sir IIUGUES lag , werden zeer Iieitende hekeldichten verfpreid , tegen verfcheiden Dames,
welke een feest *hadden bijgewoond, dat de Gouverneur valt
de kleine ftad St. Afaph had gegeven. Afisf MURRAY in he
bijzonder werd daarin zeer bits gehekeld. Sir HUGUES drukte
zich daarover uit met alle de hevigheid eens Vaders, gegriefd
In hetgeen hij het dierbaarfte in de wereld had. , Wat ELI2ABETI4 aangaat, haar misnoegen kende geene palen; twintig.
malen riep zij , dat, indien haar Broeder nog leefde, zij heiii
zoude oproepen om wraak tg nemen van zien baldadigen bewerker van een zoo grievender& hoon. — „ Wie is hij ?»
vraagde EDUARD zeer bedaard. —„ Geen andere kan bij zijre
dan Kapitein WICKHAM, " antwoordde ELIZABETH, maar
„ wat gaat het u aan, dat gij het weet , Mijnheer PAR,
EER? Uwe koelbloedigheid ... — „ Kapitein WICKHAM 1»
herhaalde EDUARD flilletjes. Hij geeft Alifs &MURRAY tijd, omit
harer woede in verwenfchingen lucht te 'geven , en fpraic
geen woord meer gedurende den gebeden avond.
's Anderendaags morgens zaten Sir HUGUES en de twee
jonge meisjes aan het ontbijt; EDUARD verfcheen niet. De
dienstboden werden ondervraagd; een van him had hem,. met
het aanbreken van den dag , de kleine deur van het park te
paard zien uitrijden. Men verliest zich in gisfingen, MARIA alleen
raadt de waarheid. „ Hij is uitgereden om te vechten 1" riep zij
zilt. In het zelfde oogenblik wordt de deur geopend; eeni
op eene draagbaar den ongelukkigen jon-geborn
-gelin
binnen, zwemmende in zijn bloed.
Zijne wonde , fchrikwekkende in, den eerhen opflag y,
was, echter, niet gevaarlijk. Welhaast vergat hij zelf zijne
kwetfuur, om zich alleen bezig te houden met het geluk
van zich van nieuws te bevinden in een gezin, welk hij ge=
%vroken had. „ Zie daar, ELIZABETH 1" zeide'.de goede MAkiA tot hare Nicht , „ dien dapperen EDUARD ! hij heeft
„ zijn leven voor u gewaagd." - „ Hij heeft zijn' pligt
gedaan," gaf Misf MURRAY deftig tot antwoord; en na elken morgen eenmaal naar den toef'and van haren wreker te
hebben laten vragen, verwaardigde zij zich het overige van
den dag niet, er aan te denken, dat hij met haar onder één
dak zijn verblijf had. Maar al te diep was het gevoel, welk
BDUARD van deze wreede veronachtzaming had. ELIZABETH, die zelfde ELIZABETH, vdor welke hij honderd malen den dood zoude getrotfeerd hebben , verliet hem,
ontvlugtte hem; en MARIA, de arme MARIA, met welke men
naauwelijks zich bemoeide, was onuitputtelijk in allerlei bezorgdheden der teederlievendlte Zuster. EDUARD was er
gevoelig voor; hij fchaamde zich niet , in bare tegen%£rt*. i8io. ivo. 3.
woorI
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wooidigheicl traden te horten. MARIA beklaagde lb em; Zij
fehreide met hem. -- Wees op uwe hoede, goede MARIA;
het medelijden is de weg tot liefde !
In weerwil van het fombere leed, hetwelk EDUARf's hart
drukte, namen zijne jeugd en fterkte welhaast de overhand
Steunende op MARIA'S nrm en dien van Sir HUGUES , deed
hij zijne eerlfe wa:ideling over het grasperk, welk rondom
het kasteel liep. Wanneer hij ELizABeTuI ontmoette, zeide
zij tot hem op een luchtigen toon, dat, indien hij ettelijke malen zich in de zee h adde, er welhaast geen het geringfte
fpoor van zijne wonde zoude overblijven. Zoo veel onverfchilligheids griefde de ziel des gevoeligen jongelings; in atARIA'i; fchfot ítortte hij zijne droefheid uit, ende zachtaar
Nicht, meer, inisfchien , uit deelnemjng in de gezond-dige,
haren zieke, dan om rLIZABETii te verontfchtildigen,-heidvan
deed haar best om te bewijzen, dat zij met een zoo bei?aárd voorkomen alleenlijk zich wapende, om de al te levendige gemoedsaandoening te verbergen , welke zij nier
wipte bekennen.
Te zwaar drukte EDUARD zijn toeftand, dan dat hij met
eerrel zoo beuzelachtige hoop zich zoude voeden; hij nam
het befluit om íloutmoedig den fuijer op te ligten ,welke zijn
dot bedekte, en weldra vond hij daartoe gelegenheid. Hij had
opgemerkt, rdat ELIZABETH'S wandelingen meestal langs de.zee
liepen , wier oever aan het buitenfis van het park grensde. Bij
laag water, om zich tegen de hitte des dags te befclnutten,
-begaf zij zich dikmaals niet hare boeken. of met haar teekentverk naar eene grot, die eerie natuurlijke opening had- aan
den voet van eene rots. Op zekeren dag zag EDUARD, die nu
ivéderoin begon :alleen te gaan , Mifs MURRAY naar deze
eenzame plaats zich begeven. Hij fpoedde zich , om zich, hij
haar te vervoegen; hem ziende , gaf zij een gil van verbaasd
Wees bedaard, ELIZABETH!" zeide hij, zijn best-3ied.;,
-d tiende om ee vrolijke houding aan te nemen : ,,, zal ik
„ dán altijd voor u een voorwerp van verfchrikking zijn"„ Maar waartoe; _deze gedurige vervolging , Mijnheer EDU,, ARD?" — y, Ik.,.u:vervolgen, ELIZABETH! het is, zoo, gij
vlagt voor rnii , en ik' zoek u op; maar is dit eene beleedidlging, welke gij mij niet kunt vergeven ?" — ,,.Het is
-een toeleg op mijne vrijheid:'— „ IIoe, wanneer ik niets
„ anders bedoel, •dan de mijne aan u op te offeren?" -0 1 ik weet wel- dat gij n nog mijnen faaf zoudt noe„ men , in het oogenblik dat gij mij in ketens boeidet.
— „ Uwe aantijgingen zijn wreed." — „ Zij zijn regtvaardig en onveranderlijk. Mijnheer PARKER, gij hebt mij de
gelegenheid verfchaft om eens een einde te maken aan den (gaat
van bedwang, in welken wij wederkeerig ons bevinden;
s, ik wil er -mij van bedienen; luister naar mij : grootelijks
-
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zoudt gij vergisfen , indien gij onderf}eldc , dat ik
„ zoude kunnen getrofáen of zelfs gevleid worden door de
hulde , welke het u behaagd heeft mij te bewonen, tints
„ gij onder ons woont. Elk lid van rove fekfe, dagelijks
net twee jonge meisjes verkeerende, zal zich , even als
gij, verpligt rekenen, omtrent eene van haar den verlief„ de te fpcien. Moet ik u bedanken , dat gij aan mij boven
„ mijne Nicht den voorrang hebt gegeven; dat wil zeggen,
„ mij hebt verkozen tot liet voorwerp dier verrukkende
geestvervoeringen , die , allen vóorsuands wel overlegd
zijnde, geene andere uitwerking kunnen hebben, dan de
„ verveling; te weren , die u in deze eenzaamheid mogt
vervolgen ?" _ „ Hoe!" riep EDUARD uit, „ 11Íisf MU t„ RAY heeft mij vatbaar kunnen rekenen voor die hatelijke
veinzerij , terwijl ik op niets anders dan hare toelemming
„ wachtte , om haren Vader te gaan fineeken om het leggen
„ van onverbrekelijke banden?" — „Mijne toestemming!
„ en waartoe deze ijdele fchroom? Mijn Vader ziet niet lan„ ger dan door uwe oo„en, hoort niet langer dan met uwe
„ ooren; fpreek , en hij zal gebieden. Daarenboven, door
„ u niet veel gerucits voor mijnen Ridder te verklaren ,
• door mijnen naam met een ergernisgevend gedruisch ten toon
„ te Hellen , hebt gij niet een overlleeríchend regt op mij„ nen perfoon verkregen ? Spreek een woord, Mijnheer!
„ en doe mij naar liet altaar (epen.
„ Ach ! liever
„ zoude ik zelf mij naar den dood willen laten (lepen, dan
eene uwer gewaarwordingen dwingen ! Door welk eene
„ verfchrikkelijke onregtvaardigheid vergiftigt gij alle de mijne
„ Te gering is het dan voor u, mijne liefde te verachten; gij
,, lastert daarenboven mijne oogmerken. ELIZABETH! mijnti
„ oppasfiugeu , mime Handvastigheid zullen een firaal van
licht in uwe ziel fchieten en u in de mijne doen lezen. Zeg mij
„ ten minfle , zeg mij dat liet mij geoorlofd is te hopen !” En
dit gezegd hebbende, viel hij op zijne knieën, hare eene hand
.grijpende.
„ Laat af!" zeide ELIZABETH, met een flroef
gelaat zich verwijderende; „ en laat dit de laatfte maal zijn,
dat gij het zult hebben durven bellaan, mij over ontwer„ pen te onderhouden, waarvan het denkbeeld alleen mij
tot firaffe dient." „ Wel nu dan," riep Tiaar de iongeling op den toon der wanhoop toe , „ treed nimmer in
„ deze grot , zonder u te herinneren, dat gij hier mijn
„ doodvonnis hebt geveld !"
Niet dan te duidelijk teekenden alle de trekken van EDUARD's gelaat de verfchrikkelijke wanorde , van welke hij nog
een prooi was, toen hij in het kasteel terug kwam. Ligt
viel het hein, op de vragen te antwoorden , welke Sir
IucuES hein deed : wel verre was de goede grijsaard er af
van te vermoeden, aan welk eene gemoedskwelling zijn jong
ge12
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gezin ten doel ftond. Maar was er niets ondoorgrond'efijkk
in MARIA'S oogen? EDUARD wachtte niet tot dat zij hem vraagde; hij meldde haar, dat hij voornemens was naar de Indi w
Bene reis te doen. — „ Ons verlaten!:" riep zij: „ gij,
„ EDUARD, ons verlaten! Ach! ik ongelukkige k wat zal er
van mij worden ?" — Haar geheim was haar ontvallen.
EDUARD lidderde deswege : hij had het doorzien; maar hij
wilde er nog aan twijfèlen. — „ Indien ik u verlate , MA„ RIA," zeide hij tot haar, ,,.zal ik hét herdenken aan het
„ beste, het edelmoedigf{e van alle menfchelijke fchepfelen
overal met mij iíragen." — Onvrijwillig rustte het hoofd
van het meisje op EDUARD's fchouder; in zijnen boezem ver
zij haar blozen en hare tranen. In dit oogenblik ver-bergd
ELIZABETH; dieper griefde een verachtende grim--rastehn
lach , een opflag van het oog, vol van ,twaadaardigheid, het
gevoelige hart der arme MARIA, dan de heviglle verwijten
zouden hebben kunnen doen.
De ongevoeligheid van ifs MURRAY fcheen te vertíubbelen op het gezigt der tranen, welke zij zag vlieten. Nog
dien zelfden avond gaf zij hare begeerte te kennen om een
toptje op zee te doen: hare begeerten waren zoo vele béve]en. EDUARD zocht zijne droefheid te overwinnen; hij flap.
te in de fchuit, en vatte de riemen: de beide Nichten-zaten
voor hem. Reeds meer dan eens had hij, in den avond vair
een heeten dag, aldus met haar langs den oever geroeid.
Gemeenlijk koos ELIZABETH dit uur om EDUARD IndBaanfch6
liedjes te doen zingen, met welke MARIA hare liefelijke ftenz
paarde; doch de droefheid heerschte in het binnenfee van
hunne zielen; zij hielden een diep ftilzwijgen.- De jongeling.
Boeg het gezigt neder; hij vreesde, te veel medelijdetz in de
oogen van MARIA, te veel Ílrengheid in-die van EL-. rABETH te
zullen aantreffen. De lucht was helder , het water effen;
niets anders hoorde men dan het eentoonige kletfen der rieinen en het gefchreéuw der watervogelen, die rondom he
vaartuig flodderden.. E'ensflags vertoonde zich eene- ligte
wolk aan den gezigteinder; , de • wind verheft zich , her water
wordt beroerd en begint te fchommelen; in de verte laat zich
de donder hooren. EouARD•fpoedt zich naar den wal; doch
de golven, die tegen de rotfen klotften, dreven het broze
vaartuig terug; het dobberde op het los geval af; het watet
liep er aan alle kanten binnen. Eene bleeke kleur verfprerdde zich over het gelaat der jonge lieden ;eene golf overdekt^
haar; zij geven eenen luiden gil; te gelijk vallen zij EDUARD
op het lijf; de fehuit foor .... en zinkt!'
De onverfaagde jongeling verzamelt zijne bedaardheid en
krachten; hij vat ELIZABETH bij den arm; MARIA hangt hem
aan zijn haar; driftig zwemt hij naar den oever. In het oogenblik dat hij dien fchier. bereikt had, voert hem eene golf
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gerug. Hij verdubbelt zijne pogingen; maar reeds gevoelt hij, dac
zijne krachten hem begeven. „ Neen!" roept bij met eene
klagende ten: „ neen! u beiden kan ik niet helpen!" ....
Help mij, EDUARD•! help mij?' riep ELIZADETH . Hij faar op
haar een wanhopig oog: teeder en fmeekende was huur gelaat;
haar loshangend haar golfde over haren open boezem; nooit,
xnisfchien, had zij hem verrukkelijker gefchenen. „ Help.
mij , EDUARD !" herhaalde zij. MARIA had de oogen gefloten;,
gelaten feheen zij zich aan haar Iot te onderwerpen. Nog
een oogenblik, en alle drie zullen door de golven verzwolgen worden. Ene Hechts kan gered worden ; hij moet
eene keuze doen. Wreede keuze! een frijd , te zwaar
voor de menfchelijke krachten, tusfchen de Liefde en de
Dankbaarheid!... EDUARD neemt zijn beffuit ; de Dankbaar
heeft de overhand; hij opent zijne hand, en gaar zijne-heid
oogen naar een anderen kant; ELIZABETH zinkt in den af,grond, en welhaast wordt MARIA neergezet op de punt van
eene rots. „ MARIA!" Zeide EDUARD tot haar met eene verzwakte item, „ ik heb mijne fchuld betaald; gij hebt mij
„ bemind, en haar, welke ik beminde, heb ik aan u opge„ offerd. Door Dankbaarheid wil ik mij uwer Liefde waardig
.„ maken.'

„

DE WAARDE, OUDTIJDS IN LANG IIAAR GESTELD.
(Uit ALEXANDER'S Ilijiory

of Women.)

Saxen, Deenen en andere Noordfche Volken merkten
D ehetAngloHaar aan als eene der grootfle perfoonlijke fchoonhe-

den, en wendden de uiterfre zorgvuldigheid aan, om hetzelve ten voordeeligile te vertoonen. Jongedochters droegen
het los, en lieten het in golvende lokken over hals en fchouderen zwieren. In den echt getreden, hadden zij het haai
eenigzins korter, bonden het op, en dekten het met eene
muts, gemaakt naar de mode dier tijden; doch het haar geheel of zeer kort afgefueden te hebben, was eene fchande
van zulk eenen aard, dat het affnijden des haars eene gepaste
íkraffe voor eene Overfpeelfter geacht werd.
In de middeleeuwen werd bij beide de Sekten zulk eene
waardije op het Haar, en bovenal het loshangend haar, gefield, dat de Kerkregelen liet, als een Eiuk van vernedering
en boetedoening, den Geestelijken voorfchreven, her haar
kort te dragen en de kruin te fcheren, en dat zij, ands geent
voorwendfei hoegenaamd, zouden pogen, h9; k&alg^frhoreu

deel voor 't oog der wereld te bedekken.
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Velen der Geestelijken van die dagen, zich aan die ukzonderitlg noode onderwerpende, dewijl dezelve hen zoo ligt
kenbaar maakte en ontdekte , wanneer zij Benige van die
dwaasheden of ongeregeldheden pleegden, waartoe de menIchelijke natuur zoo ligt vetalt, poogden de menfchen in 't
algemeen diets te maken, dat lang haar te dragen zonde was.
Onder deze beftrijdets van lang haar flak uit ST. wULSTAN (*). Hij bellrafte, zegt WILLIAM VAN MAL17SBURY, de
slechten van alle rangen, zonder onderfcheid; doch hij was
bijzonder flreng omtrent de zoodanigcn , die lange haren
droegen. Wanneer een dier pronkeren met hun lang haar
voor hein nederboog om zijnen zegen te ontvangen, fneed
hij met een fcherp pennemes, 't welk hij te dien einde bij
zich droeg , hun een haarlok af; hen aanmanende, al het
haar naar die mate, tot boetedoening voor hunne zonden, te
korten. — Indien iemand weigerde aan dit bevel te gehoorzamen,
fprak hij over hem de fchrikl.elijkfle oordeelen uit. Zoo groot
was echter de waardije, welke men te dien dage in lang
haar Helde , dat velen zich liever de vervloekingen des
Aartsbisfchops getroostten, dan het haar naar zijnen gegeven
inaatilaf knipten: En zoo groot was de dwaasheid der Kerke
en van dien Heilig in 't bijzonder, dat de fchrikkelijkíle oor
deden des Hemels werden aangekondigd aan velen, enkel
omdat zij geene mesfen of feharen gebruikten, om een fIeraad, door de Natuur gefchonken, weg te nemen !
(*) Sr. WULSTAN leefde onder de Regeringen vin ATHELSTAN, CDen EDSED. Hij lderf Aartsbisfehop van Tork, omtrent het jaar
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DE ONGELIJKHEID VEREFFEND.

van geringe burger afkomst, doch door den Han.
E endelManfchatrijk
geworden, zocht de laagheid van zijnen
door een Huwelijk aan te gaan met eene

Rand te vergoeden,
Dame van hooge geboorte , doch welke het aan geld ontbrak, om overeenkomftig daarmede te leven. Het gelukte
hem, hare hand te verwerven; dan, in de verwachting van
een meerder aanzien vond hij zich deerlijk bedrogen: zij
Ploeg een oog van minachting en verfmading op heil dagelijks
neder, en fprak, te zijner geringachtinge, bij aanhoudendheid
van hare Afkomst, van haar'Geflacht. Hij, des verdrietig,
telde op tafel, terwijl zijne Echtgenoote den ouden zang
van hare hooge Afkomst zong, verfcheiden stukken Goudgeld, zeggende onder het nederleggen: „ Dit is mijn Vader,
„ dit

Dit ONGELIJKHEID VEREFFEND.

,, dit mijn Grootvader , , dit mijn Overgrootvader, dit mijn
,, Bet-overgrobtvnder." --- Deze streek gelukte; de Dame
begreep, hoezeer het hare zaak was, met de oude en zoo
;tuttige Bloedverwanten de kennis aan te kweekera.

YDELE WOELING.

--

— Mortalia fai7a peribu. t.
HORAT.

De arte poet. 6.

Vrinden ! is

't de moeite waard'
Goud op goud te hopen?
En het fchyngded dezer asra
Tot elk' prys te kopers

Zeker neen; all' wat bestaat
Moeten we eenmaal derven;
En 't beloont pas 'indedaad
Dat wy 't ons .verwerven
Sty g' de dwiitgland trotsch ten chroon
Over bergen iy1r n
fly, de zege a1t d gewoon,
Moet toch eens hezwyken.
Gelden bloed en trainen niets.
By den waerelddwinger :
Hy vindt d'eiitdpaal zyns gebiel..,
Eens zyn' ttáfóntwridger.
Klimm' de dwaas ten top vàn ier,
Rang en waardigheden:
IIy verlangt gedurig meer,
Eu — itort naar beneden.
ápa-
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Spare en fchranp' de vrek zyn goud #
Én ontzegg' zyn leven

Zelfs biet nodigst onderhoud:
't Is — voor wulpfche neeven.
Durv' de krygsheld lyf en bloed
In het firydperk wagen:
Ach! 't is meest om door zyn' moed
's 1 winglands throon te fchragen.
1loele op winst de handelaar,
Waag' by zyn vermogen:
Vóór 't vertieren van zyn waar
Sluit de dood hem de oogera.
Vrinden! neen, war op deze aard'
Dwaazen kan behagen,
Is geenszins de moeite waard'
Dat wy '€ óók Bejagen.
Vorst, noch hoveling, noch held,
Vrek noch, koopman, kunnen
Zetel, eerampt, roem of geld
Zich oprecht zien gunnen.
-

Wiaar hy, van wien niesnant fpreekt,
Hy, die, in.'t verborgen,
Wysheid, liefde en vrindfchap kweekt,
Heeft de minfe zorgen.
Vrinde>i! huldigen wy dan
Vrindfchap, liefde en wyaheid :
Zo toeft met dit driegefpan
Ons een blyde grysheid.
2. G. WITSEN GEYSBEEI^.

MENGEL[FERK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, KUNSTEN EN WETEN SCHAPPEN, BETREKKELIJK.

REDEVOERING
OVER

HET GEVOEL VAN HET VERHEVENE.
Door den Heer
. F. L. SCHRÓD9R,

Kolonel ter Zee, DireEeur Kommandant van het Ko
oinklijk Inflitut der Dléres voor de Mar inc.

,

ijzonder-en eigenaardig is het gevoel, hetwelk wij oute
Waren bij het aanffhouwen det grootfche en prachtige*
B
tooneelen der natuur, wanneer geen gevaar ons dreigt,

geene vrees of hartstogten het gemoed vervullen. Hetzelve is wezenlijk verfcheiden van het gevoel van het
fchrikkelijke; Want het beflaat noch in fchtik, noch in af
noch in andere onaangename gemoedsbewegingen.-grijzen,
Het behaagt, maar niet gelijk het aangename, hetwelk de
zinnen flreelt ; niet gelijk het bezit of aanfchouwen van
hetgene wij, of voor ons, of in het algemeen, voor goed
en nuttig houden ; niet gelijk het fchoone in de gedaante
der voorwerpen van natuur en kunst.
Deze ontkennénde hoedanigheden bepalen voorzeker
hoogst onnaauwkettrig het gevoel, hetwelk ik bedoel, eli
hetgene wij gewoon zijn niet den naam van het gevoel
van het verhevene te beftempelen. Hoedanig is dan dit eigenaardig gevoel, hetgene bekoorlijk is, en evenwel de
verwantfchap verfmaadt met het gevoel van het aangenatne, goede en fchoone? Misfchien zal het mij gelukken, u
dit gevoel en deszelfs onder feheidend kenteeken van anderen
mr-Wri. Ií^zo. tlQ. 4.
K
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ren aan te toonen , door u aan tijden en omffandighedert
te herinneren, waarin gij hetzelve in uwen eigen boezem
ontwaardet.
Zegt mij , wat gevoeldet gij, wanneer gij, op den top,
van Benen hoogen berg , beneden u eene diepe vallei 4 ert
rondom u de grenzenlooze cirkelvlakte vai uwen gezigteinder aanfchouwdet , en noch uw oog, noch uwe verbeelding in flaat waren den omtrek te bevatten en te bepalen?
of, wanneer gij u in den ruimen .oceaan bevondt, midden
•in dat hooge gewelf, door hemel en water alleen gevormd;
of op het ífrand , in veiligheid zijnde, de zee hoordet
bruifen , hare golven zich opwaarts ten hemel zaagt ver
wederom beurtelings in eenen• diepen afgrond-hefn,
Bederforten, "terwijl derzelver fchuimende koppen het ge
c er tegen elkander botfende krachten fchetflen ? Hoe--sveld
danig waren uwe aandoeningen, wanneer gij eenzaam, op
tenen Rillen avond, midden onder eikenbomen wandeldet,
wier kruinen zich fier ten hemel verhieven , wier takketteen hoog gewelf boven u vormden, niet digt genoeg, om
liet zacht bekoorlijk licht der maan, of de flikkering der
larren , voor uwe oogen te verbergen ?'
Gevoeldet gij niet reeds eene zekere roering des ge^noeds, bij liet verhaal, hetwelk u gevoelvolle reizigers
:mededeelden van liet hooge gebergte van Italie of ZwitIerland, of van den brandenden Vefuvius? . - Hoedanig
was deze aandoening des gemoeds , wanneer gij in uwe
verbeelding roet hun van de mispormige, fled nederhangende, verplettering- dreigende rot/en op den peilloozen afgrond
beneden u uwe oogen vestigdet, of die 7lamkolotn, welke
zich uit de groote vinirkolk fier ten hemel verhief, een
fchrikkelijk daglicht in de duisternis des nachts zaagt verbreiden?
Of, zoo het mij geoorloofd is, ook hetgene ik in mijne
gebrekkige fehets van de grootheid des geheelals (*) gezegd
heb , tot een voorbeeld alhier te gebruiken, zegt mij, wat
gevoeldet gij, toen wij ons verhieven tot de hoogere gewesten , waar. millioenen werelden de grootheid des almagtigen Opperheers verkondigen; toen onze verbeeldingskracht
vruchteloos zich infpande, om die verbazende uit geífrektlieden te bevatten, -den. omtrek van het geheela3 zoçht,,
(*) De Schrijver doelt hier op eene Redevoering over dit
onderwerp, voorheen door hem, insgelijks In de Maatfchappij Felix Meritis, gehouden.
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en niet &n het middelpunt vond ? --- Gevoelloos waart
gij toch niet. Neen , dit gevoel is algemeen, en, zoo
ik hiervan bewijzen noodig had, gij hebt mij dezelven op
dien dag gegeven. De ftilte, de ernst op uw gelaat, overtuigden mij, dat ook gij vatbaar zijt voor het gevoel van.
het verhevene. Gevoelloosheid bij het aanl houwen dezer
grootfehe tooncelen der natuur kan alleen daar plaats heb
waar het verfland nog geheel ruw en onbefchaafd is,-ben,
waar het hart, geheel bedwelmd onder de raagt der zinnelijkheid, vervuld met lage neigingen en lusten, het zalig
bewustzijn van zijne redelijke natuur heeft verloren.
Roept dus, geëerde hoorders! de aandoeningen, wel
gij bij de aanfchouwing dezer voorwerpen ontwaardet,-ke
eens voor uwen geest terug, en zegt mij: was het een
gevoel van het aangename, hetwelk wij ontwaren, wanneer de voorwerpen onze zintuigen ítreel&n, of op eene
aangename wijze prikkelen ? Voorzeker niet. Het bruifen
der zee geeft geene liefelijke toonen voor het gehoor, de
flikkering der vlam van den vulkaan geenen zachten prikkel voor het oog, en niets is er in alle deze voorwerpen,
hetwelk de overige zintuigen zoude kunnen bekoren. Ten
opzigte van hetgene voor den uit- en inwendiger zin awigenaam is , is het oordeel der menfchen zeer verfebillende, en hieromtrent behelst de ftelling, dat elk zijnen eigen
(naak heeft, en dus niet over den (maak kan getwist ,vrden , volkomen waarheid. Bijaldien daarentegen verftand
en hart welgevormd zijn, kan het oordeel der menfchen
opzigtcliryk het verhevene geenszins deze verfcheidenheid
hebben. Dit gevoel is veel zuiverder dan dat van het aangename; het fchijnt voegzamer voor de zedelijke dan voor
de zinnelijke natuur des menfchen; want men/then alleen,
Beene dieren, zijn daarvoor vatbaar.
Was het een gevoel, zoodanig als het welbehagen aan
hetgene wij voor ons als goed en nuttig befehicouwen ?
Werd door deze voorwerpen, of door derzelver befehonwing, aan eenige neiging of zinnelijke begeerte voldaan?
Voorzeker niet. Wij begeerden deze voorwerpen niet,
fielden geen belang in derzelver beftaan, noch befchokiw-.
den ze in eeneg verband met ons geluk of tevredenheid.
Toen wij ons aan dit bekoorlijk gevoel overgaven, dachten wij niet aan het nuttige deter voorwerpen voor ons.
Wij trokken ons veeleer van dezelven af, om ons alleen
aan de voo,jJelling over te geven, de dit gevoel in ons
opwekte en bezielde.
Was
K
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Was het dan een zoodanig welbehagen , alp chasms
voorwerpen der natuur, door derzelver bekoorlijke
en
s'oor het gevoel blijkbare doelmatigheid, ons verfchaffen ?
Geenszins. Verhevene voorwerpen der natuur vertoonen
zich meestal vormloos, ondoelmatig, ja geweldig voor onze
verbeelding, en (hetgene hier bijzonder opmerkenswaardig
ás) hoe meer zij zich als zoodanig vertoonen,- des te meer
zijn zij gefchikt om het gevoel van het verhevene op te wek
Het is niet de fchoonheid der fteile rotfen , niet de-l?en.
fchoonheid des brandenden vulkaanes, noch die des flarrenhemels, welke dit gevoel opwekt; want bij de eeríten is
seen fraaije vorm, en bij den hartenhemel, die als onbeiaald groot verfchijnt , geheeleen 'vorm aanwezig. Ook
zijn de uitwerkingen van het hoorre op ©n& gemoed zeer
verfchillende van die van het verhevene; gelijk elkeen,, did
dezelve gefmaakt heeft, zal moeten toehaan.
Dit gevoel is, als elk ander gevoel, ,door bepaling on
vatbaar , en hetzelve hem te verduidelijken , op wiens
3iart het nooit zijnen invloed getoond heeft, zou vergeef
moeite zijn. Evenwel eenige trekke#, Benige uitwerk--fche
fels van hetzelve op ziel en ligehaam op- te noemen, hier
-toeismnfa.
Niet altijd is dit gevoel van gelijke kracht. De ílerkte
van 't zelve hangt af van tijden en oinitandigheden-, vaax
de ftemming des gemoeds , en in het bijzonder ven de
wijze, op welke wij de voorwe9pen befchouwen.
Is dit gevoel zeer clerk, het hart daarvoor geheel geopend, grijpt het u plotfeli g aan, dan overvalt u Bent
kille huivering; uw verfland is meer of min bedwelmd.
liet is alsof uwe levenskrachten in de eeríle oogenblikkem
bekneld zijn, doch alsdan wederom losgelaten, u met des
te meer geweld beftormen. Ernst is in uw gelaat;. doch
tiet verkondigt tevens den ftorm, die in uwe ziel woedt..
Beurtelings wordt gij van het voorwerp , op hetwelk gij
taroogt, aangetrokken, en wederom teruggeftooten. Dn
evenwel, deze botfing, deze ftorm in uw binneufte, ver
een veel grooter genoegen, dan kalmte en vro--ichaftu
lijke ftemming des gemoeds u kunnen geven. Want, gelijk bij een onweder het ratelen des donders , de fchrikkelijke flikkering des• verplettering-dreigenden blikfems onze
zintuigen bedwelmt, ons hart met- angst en fchrik vervult,
doch na dien ftorm de geheele natuur verkwikt wordt , en
wij, bij het wellustig inademen, eener gezuiverde lucht s
het genot des levens ®p nieuw falen, zoo Zijn ook de
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tTlikfemfchichten van het verhevene in het begin vreesfelijk; zij ílaan u ter neder, ja zij verpletteren u •- — maar
het onweder eindigt met een zalig bewustzijn van uw
aanwezen. Verre overtreft het genoegen het ongenoegen, ja het eerfte wordt door het laatfte verftcrkt. Wie
heeft ooit dit genoegen gefhiaakt, zonder te wenfchen,
hetzelve wederoen te genieten? wie heeft het bij herhaling
genoten , en is verzadigd geworden?
Dit is liet ware gevoel van het verhevene. Het beftaat
.on nedcrwetping en wederopbeuring , in mo-deloosheid en
-erflerkten moed, en dit maakt het tot een eigenaardig geone;zgd gevoel van lust en onlust. Het kan alleen plaats
hebben bij wezens , welke op de eene zijde hunne nietigheid, en op de andere zijde hunne waarde en hooae bef1emaninb befeffen. Doch dat ik mijn onderwerp niet vooruit
dit hefluit wettig ijk op te maken, daartoe-lope.Om
zijn meerdere voorafgaande befchouwingen noodig. Laat
ons dus, eer wij verder gaan, onze opmerkzaamheid vestigen op de voorwerpen in de natuur, welke dit gevoel
unnen opwekken. Misfchien zal liet ons gelukken , eelt
algemeen kertteeken te vinden , waardoor zich dezelve van
anderen onderfcheiden; waaruit wij alsdan mogen bedui ten , dat dit onderfcheidend kenteelten deze voorwerpen
gefchikt maakt ter opwekking van dit gevoel.
hoe veríbhillende ook de verklaringen en de theories
vase liet verhevene zijn mogen, moeten evenwel al len hier
overeenkomen, dat hetzelve eene zekere uitmmmuntendheuí-in
aantoont. Het woord verkeren, hetwelk, komende van
iiet werkwoord verheijèn, iets aantoont, hetgene boven
andere dingen vei heven is, of uitmunt , geeft zulks reeds
ze kennen. tntusfchen is thans de vraag: wat is verhes•en of uitmuntende? Zijn liet voorwerpen der natuur, en
bannen wij daaraan met hetzelfde regt verhevenheid toep
lchriivc n, met hetwelk wij aan andere fchooaheid toekenzien? Ilan ik de fleile rotfen , den form der zee, de hooge bergen , het blinkende gewelf des hemels op dezelfde
wijze verheven noemen , op welke ik cede roos , een gebotn..v,, eene teekening /hoon noem ? I-let blijkt reeds lij
c.cne oppervlakkige befchouwing, dat hieromtrent een aannerkclijk verfdril plaats heeft.
Het is evenwel niet te ontkennen , dat wij aan alle
voorwerpen der natuur , welke dit gevoel opwekken, eene
Zekere itmur.tendheid toekennen , en wel diegene , welke
beftaat iii de uit-en inwendige grootheid of, omduidelijl. ^
ker
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ker te (preken, wij ontdekken lij dele voorwerpen, dit zij
of groot in uitgebreidheid, of graot.in flerkte zijn. Zoo áqn ;
bij voorbeeld, dc hooge bergen , dc ruime zee, de diepe
afgronden, de ftarrenhemel, groot in uitgebreidheid; terwijl de vuurtjzuwende bergen , de aardbevingen , dc form
der zee, eene groote kracht vertoonen. Wij zullen daarom de eeroen uitgeflrekt- verhevene , en de laatflen- kr ackt.
verhevene voorwerpen noemen, en elke abort afzonderli'tk
befchouwen.
De uitgejlrekt-verhevene voorwerpen zijn groot in taitgebreedheid. Hoe klaar en eenvoudig ook deze helling- ébijne, is zij evenwel aan. zwarigheden onderworpen. Alle
voorwerpen der natuur hebben eene zekere grootte, en
vervullen een bepaald gedeelte der ruimte. In hoe verrè
wordt dan aan deze verhevene voorwerpen eene grootte hij
uitJlekendheid toegefahreven ? Zijn zij, dais vraagt men , als
voljfrekt groot te befchouwen, in diervoege, dat alle andere , in vergelijking daarmede , klein zijn, gelijk zïxlks
ook het woord verheven aantoont ? Dit zonde intusfchen
zeer ongerijmd zijn; . want wat is er in de natuur, hetwelk volftrekt groot verdient genaamd te worden, en boven alle andere dingen zoude uitmunten ? Alles in de na
klein en gttoot , naarmate van de veifchillemte-turis
voorwerpen, niet welke Hetzelve vergeleken wordt. De
hooge Chiinboraco is zeker groot, in vergelijking roet l
gindfche zandheuveltje ; maar is hij naeer dan een •zamid
leuveltje, in vergelijking met de gehecle aarde? En wat
is de aarde , in vergelijking niet de zon ? Zie hier dit infekt ! Naauwelijks kunt gij het met liet bloote oog zien.
Zeg mij, is hetzelve groot of klein te noemen ? l Iet ver
zich, wel is waar, klein, in vergelijking met uwe-ton
grootte. Maar plaats hetzelve onder een microscoop
naast een ander diertje, hetwelk gij niauwelijks bij de
grootfile vergrooting kunt zien; gij plaatst eengin dwerg
naast Benen reus — wat zeg ik -- eene mier naast eengin
el'éfant. En is dit microscopisch vliertje dan het kleinI e
der fchepping ? Weet gij niet, dat, hoe kerker de ver
wordt, des te kleinere dieren ons zigtl aar wor--grotin
den ? Weeft de fcheppinng dezelfde grenspalen, welke aan
uw oog gegeven zijn?
Gij hebt gelijk : niets is er in de natuur, hetwelk
s!olffrekt groot of klein zoude wezen. 1let volilrekt groo
het oneindige zijn. Dit oneindige huisvest riet-tezoud
in de natuur, niet in de zinnewereld; want het is geel,
be-
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"bégrip des verfands. Alleen in de bovenzinneli"ke wereld is deszelfs gebied.; want 'het is een begrip der rede.
Het is geheel onvoegzaam, de voorwerpen der natuur,
welke het gevoel van liet verhevene kunnen opwekken,
i.'erheven op zichzelve te noemen, indien men, namelijk,
daarmede het begrip van volstrekt groot vereenige.
Doch, vraagt men verder, indien de uitgeílrekt-verhe.
venc voorwerpen groot zijn in uitgebreidheid, en aan dgzelve evenwel geese vol trekte grootheid kan toegekend
worden, welke is dan derzclver bepaalde grootte? Oó1:
-deze grootheid kan geenszins naauwkeurig bepaald worden. Dikwijls kunnen kleinere voorwerpen dit gevoel opwekken , waartoe grootere niet in slaat zijn.
Misfchien bedoelt gij Hechts eerie grootheid bij wijze
van vergelijking. Indien dit het geval zij, zeg ons dan ,
met welke voorwerpen gij dezelve vergelijkt. Ook deze
opnoeming is ondoenlijk; want daar die voorwerpen, met
welke zij dan vergeleken werden, eenc bepaalde, groot
moesten hebben, zou hierdoor ook de grootte der-heid
verhevene voorwerpen bepaald zijn.
Nog minder laat zich hier eerie foortelijke vergelijking denken; want alsdan zoude elk infekt, elke plant,
welke in grootte boven andere infckten en planten van detielfde gort uitmunt, alles , hetgene tilt hoofde van zijne
bijzondere grootte in Naturalien - kabinetten bewaard
wordt , het gevoel van liet verhevene snoeten opwekken;
ïietwelk ongerijmd zou zijn te Heilen.
Alle mogelijke beteekenisfen dus , welke het veruland
hecht aan liet begrip van groot , pasfen niet voor onze fteliing, dat uitgeirekt- verhevene voorwerpen groot of de groot .en zijn. Moet hieruit niet volgen, dat deze (telling onwaarheid behelst ? Of is er nog iets , waardoor dezelve zou
kunnen geftaafd worden? Ja; want er is nog eerre andere
beteekenis, welke niet het vertand, maar de verb celding
hecht aan het groote of het grootfte; en in deze beteeke;nis behelst onze (telling volponsen waarheid. Laat ons
dezelve opfporen..
Wij bepalen de grootte der voorwerpen op twee ver
wijzen. Vooreerst, door onmiddellijke aan`ch.oii--fchilend
wi^ig; hetwelk wij de oogmaat noemen. :Zoo heb ik e&n-,
voorffelling van de grootte eenes booms, zonder bepaal
te weten , hoe veel voeten hij hoog is. Bij deze-delijk
bepaling der grootheid door oogmaat, is de werking der
werbeei4iug tweevoudig. Zij neemt, namelijk, /zet menig:
-
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vuldige in de aanfchouwing op, en verbindt het tot eengei
heel. Om de juiste oogmaat van den boom te hebbën
moet zij de bovenfte, de benedenfte, en de tusfchei3beidg
liggende deelen van den boom niet alleen opnemen of ontwaren, maar ook dezelve met elkander vereenigen. Deze
vereeniging wordt des te moeijelijker, hoe meer delen et
te-vereenigen zijn ;e1 daarom is de juiste oogmaat van groote voorwerpen veel moeijelijker , dan die van -^leino.
Wanneer liet voorwerp zeer groot wordt, dan man de
verbeelding deszelfs deelen niet meer tot een geheel za .
itienvatten; want zoo veel deelen, als zij op de eerie zijde
ppneemt, verliest zij wederom op dc andere zijde., Dit
voorwerp nu, waarbij zij haar onvermogen opzigtelijk de
,zamenvatting van deszelfs deelen gevoelt, is voor haar
het grootfte ; want zij kan geen b ooter door oogmaat be,
palen. Van zulk. een voorwerp beweer ik, dat het, onder zekere alnftandigheden en voorwaardin, het gevoel van
het verhevene kan opwekken.
De tweede wijze, op welke wij de grootte van een
voorwerp bepalen , geíchiedt door getalbegrippen. .Ze
verbeelding neemt- het,menigvuldige in tie ;aan fchouwing op ,
en véreenigt het daar getallen. Men. neemt , namelijk;
,eerie maat, een, voet, duim , mijl enz. als eenheid aan,
ziet, hoeveeling,lén, deze maat in de grootte van het voor..
werp is begrepen, en toont dit aan door getallen. Zoo
nneet ik, bij voorbeeld, de hoogte vair genen boom, bei
paal dezelve ioo voeten te zijn , dat is, ik neem tot een,
leid eersen voet aan, en bepaal, dat dezelve honderdma
hoogte. is begrepen. Dit is dus geene bepaling-lenid
der grootheid doof. oogmaat., maak door wezenlijke beret
kenmg met getallen; en bij deze berekening vindt de ver.
bedding vol(irekt geene moeite, om verder voort te gaan.
Zij verheft zich met haren maanlok welken zij naar wis,
Ickeur vergroot, van de aarde tot de verst afgelegene gewesten, en Vindt nergens het gr•ootf?e, dat is , boven hetwelk zij niet zoude kunnen gaan , • en dus nergens het
erhevene. Dit hëcft nadere opheldering noodig. Mis
hiertoe het voigende voorbeeld niet ongefehil t. -fchiens
Laat ens, in ge^a tb , naar de werkplaats van, eenen
wis- en flarrekuridigen gain, en zijne verrigtmgen en be
zighed.en befehoutven, Langen tijd' is hij werkzaam ge.
west, om, door : j^elitilp van waarnemingen, van wis;

:

;

l undige gl o.1dhcrilif*clen cri berekeningen , de grootte der
aarde, dtr liemcliïgchanien, der banen, waarin de plane.
,
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ten en manen rollen, de grootte der ftarren en der zonneíielfels te bepalen. Eene menigte van wiskundige figuren
en betoogen, een mengtel van algebraifche formulen en
aequatien , van differentialen en integralen enz. liggen voor
hem. Zij toonen de moeijelijkheid -en de diepte zijner nafporingen ; maar het is voor ons eene onver iaanbare taal ,
en wij verlangen niet naar hare verklaring. Evenwel flellen wij er belang in, om de berekende groptheden te kennen. Vragen wij hem dus, om ons de befluiten zijner
berekeningen te willen mededeelen. Hij voldoet aan ons
verzoek.
„ Ik zal, zegt hij, tot maat en eenheid aannemen de
„ lengte van eene mijl, welke ik M000 voeten. groot Viel;
„ doch deze voeten zijn iets grooter , dan die naar
„ Rhijnlandfche - maat." Thans begint hij met eene wis
te verklaren, in welk eene ver -kundigeawrh
deze voet tot den Khijulandfchen (laat. Vervol--houding
gens verhaalt hij u, hoeveel, de middellijn., ,de oppervlak
inhoud der aarde, in mijlen. bedrgger ; er bij -tend
dat hier evenwel nog eenige mijlen onzeker-voegnd,
zijn, uit hoofde van de afplatting der aarde aan de polen,
als zijnde nog niet naauwkeurig door de .1arr kundigen
bepaald. Op dezelfde wijze toont hij u aan de grutte van
de zon, van de planeten en manei, den afftoid -der aar
planeten en manen van de zon.; de grootte van-de,r
derzelver loopkringen enz. , alles naauwkeurig in getallen
van mijlen of van grootere eenheden (zoo 'als: Nan halve
middellijnen der aarde en der aardbaan of van aardbollen)
uitgedrukt , doch welke getallen wij even, zoo fc4iielijk ver
als hooren. Tot hot voegt hij er bij:
-getcn
„ Tot dus verre heb ik tí vrij naauwkeurig deze grootheden en afflanden aangetoond. Wanuur wij verder
„ gaan , en wel buiten het zonneftelfel, dan kunnen wij
„ dezelve fechts ten naasten bij bepalen. Zoo is de afí'cand
„ der aarde van de naaste vaste ílar ten minfte z00000 malen
„ grooter, dan de afftand der aarde van de zon. Wan„ neer wij dezen afftaud met 600 vermenigvulcligen , zul„ Jen wij ten naasten bij hebben de middellijn van ons
melkwegftelfel, hetwelk uit meerdere millioenen zon
Zeer vele melkwegftelfels kunnen wij ge--,nebfta.
„ deeltelijk door de telescopen zien, en -Zullen daarvan
des te meer ontdekken, hoe volmaakter deze gezigts„ werktuigen worden. Thans kunnen de grootften, welke
vervaardigd zijn, eene ruimte doordringen, misfchien
K5
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malen grouter dan de gemelde afftand der aarde
van de naaste vaste ftar, fin deze lengte is dus gelijk
„ aan de halve middellijn van dat gedeelte des geheeials,
hetwelk ons door middel van: telescopen zigtbaar is.
„ Indien de telescopen zoo verre nog volmaakter vierden,
„ dat wij , door behulp van dezelve, duizend of millioe.
„ nen malen verder konden zien , dan behoefde men , ter
„ bepaling van her voor ons zigtbaar gedeelte des geheel.als, achter dit getal 4coo flechts drie of zes hullen te
,' egen
Wat zegt gij, geeerde hoorders! van dezen wisknndigen? Gevoelt hij wel het \erltevene van zijn onderwerp`?
:Hoe koud e 'gevoelloos blijft zijn. hart, terwijl hij oir;
deze grootheden opnoemt! Ztilleu niet op deze onbrandbare ziel alle blikfemftralen van het verhevene gefiiioord
worden? Men ziet wel, hij onderfcheidt zich geenszins
van zijne • ambtgenoten , van andere drooge wiskunftenaars. Terwijl: hun verftand alles tot alg ebraifche formulen en wiskundige demonftra.tien terugbrengt , blijft het
hart ijskoud. Zij zijn gelijk aan hem , die , in plaats van
den Bijbel ttiet ftichtiag te lezen-, optelde, hoe dikwis
het woord. .. . Doch neen , houdt op! ... te hard,
ja onbillijk vonnist gij eeneis zoo verdienstvollen nafpoor-.
der der groote werken Gods. Want, zegt naij, kon hij
vel bij zoodanige berekeningen het grootfile vinden ? Met
de getallen ging hij ongehinderd voort, gelijk hij zelf ten
hott e aantoont. Ook deze getallen verminderde hij naar
willekeur, door het vergrooten van den maatftok. Hoe
kon dus bij mogelijkheid zijn geest door de kracht van het
verhevene getroffen worden? Plaatst zijne ziel flechts in
eerie midere `werkzaamheid; laat zijne verbeelding opgevekt worden, om datgene in de aanfchouwing zamen te
jvatten, hetgelne hij berekend heeft — dan zal hij fpoedig
zijn. onvermogen, en tevens de kracht van het verhevene
ontwwaren.
Dit ontwaardet ook gij, groote NIEUWLAND! toen gij,
bij het aanfclromvcn van de nevelvlek in Orion, zongt:
„ 4000

;
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glinfrerd volkje zijn
D t glinftrend wolkje, flerveling!
Is ool: een melkweg, in wiens kring
ontelbré flarrenftelfels weenden.
Verbeelding, daal, verlaat de heein:en!
A ijn geest bezwijkt.
Wat mag dat
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Redenaar! wenscht gij ook het gevoel van liet verhevene in het hart uwer hoorders te doen gloeijen -- ver
hun dan niet naauwkeurig die duizend en Lnillioeneit-hal
mijlen. Neen! werk op de verbeelding; maak het haar
aanichouwelijl. , hetgene gij voorftelt ; herinner haar
aan den eisch der rede , om dat geheel , hetwelk gij
doorloopt , zamen te vatten ; en wanneer zij alsdan
hare onmagt gevoelt , en in hare nietigheid reeds verzinkt, trek haar met geweld opwaarts tot die hoogere gewesten, vlieg met haar van het eene zonneftelfel tot het
andere — toon haar dan het glinfterend wolkje gij zult
uw doel bereiken.
Doch niet alleen zullen deze groote ftarrekundige voor=
werpen ons het onvermogen onzer verbeelding, om de.
zelve te bevatten, en dus het verhevene doen gevoelen,
maar ook aar•dfc•he voormes pen , vooral wanneer onze ver.
bedding Bene vrije fpeelruimnte heeft, om dezeive naar webbehagen te vergroten. Een hooge berg, wiens kruin door
eene wolk bedekt wordt, zal hiertoe bijzonder gefchikt
wezen, dewijl onze verbeelding die kruin naar welgeval•
len kan verhoogen. Hetzelfde geldt van alle groote voort
werpen, waarvan wij niet duidelijk de uiterfte grenspalen
ontwaren; en daarom is ook in het algemeen de nacht,
waarin nog een flaauw licht de voorwerpen eenigzins kenne*
lijk maakt, ter opwekking van dit gevoel gcfehikter:, dan de
dag. Ook is alsdan het gemoed minder afgetrokken door
de menigvuldigheid der ons omringende voorwerpen. De ftili.
te en eenzaamheid maken hetzelve meer vatbaar voor hei
gevoel van het verhevene. — Een diepe, ruime afgrond
kan eerre zekere aandoening van den geest voortbrengen,
want wij zien den bodem niet — zoo als ook zelfs ee'
hooge toren, aan wiens voet wij ftaan , en wiens toppunt
wij niet duidelijk kunnen onderfcheiden.
Eletgene ik thans heb verhandeld, zal, hoop ik, toe.
reikende wezen ter aanwijzing van het algemeen kenteeken der uitgeilrekt - verhevene voorwerpen. De kortheid
des tijds , de aard eener Redevoering verbieden hier meer
a fgetrokkcne wijsgeerige befpiegeliiigen. Wij gaan duk
over tot de befchouwing der kracht - verhevene voorwerpen in de natuur.
Elkeen zal toeftemmen, dat de kracht, waarmede een
kanonskogel wordt afgefchoten , grooter is, dan die , waarmede onze hand eenen bal werpt. Waarom ? Vooreerst
ks pie manfa of het gewigt van den kanonskogel veel grooter
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ter dan die deg hals, en ten tweede is deszelfs l'ewegis'g
ook aanmerkelijk fneJ'cr. Wij meten dus eene kracht af
naar de nasik, en do liielheid van liet lichaam, hetwelk,
door haar in beweging is gebragt , en vergelijken hierznaar de krachten onder elkander.
Kr- ach t-ver•lievene voorwerpen der natuur zijn, gelijk wij
seeds aangemerkt hebben ,groot in kracht. De grootte dezer
kracht kan even zoo min, als die der uitgeltrekt - verhevene voorwerpen, juist bepaald worden. Het is geenszins
de graotfle kracht; want alsdan zoude zij aan de.grootile
maslà de grootf e, flielheid geven, of kunnen geven: doch,
wij kennen noch de grootfile !rasti noch de ;roostte
Inelheid in de natuur, en ki m men hier slechts door verge]ijking bepalingen maken. De grootíte kracht zoude de
almagt wezel]. Deze huisvest even min als het oneindige in . de natuur. Alleen in de gewesten der boven
wereld is haar gebied ; want zij is geen begrip-zineljk
des verfbands , maar een begrip der rede. Dezelfde rae:ht,
welke wij groot noemen, is klein, in vergelijking niet audere. Groot is de kracht, die den kanonskogel doet voortfnellen — verre overtreft zij onze kracht. Alaar wat is
deze kracht_, in vergelijking niet die van den brandenden
afgrond des vulkaars, wanneer hij zich opent, zijn vuur
uitbraakt , en in eene fontein van asch duizenden van
fileenen _tot eene verbazende hoogte opwerpt --- en wat is
deze kracht , in vergelijking met die , welke den gebeden
aardbol rondoir zijne as, en rondom de zon doet bewegen , die liet geheele zonneftelfel in de onafinetclijle ruimte voort foot?
Evenwel moet de kracht groot zijn, om verheven te
toezen. Laat ons trachten dit nader te bepalen.
Alle kracht-verhevene voorwerpen der natuur vertoonen
zich aan ons zodanig, dat alle tegenfland, dien wij daaraan als natuur - wezens zouden willen bieden, zich in onze verbeelding als geheel ijdel vertoont. Deze voorwerpen
geven ons dus onze volitrekte onmagt te kennen ; en zijn
voor zoo verre vreesfelijk, zonder dat wij evenwel verleiijk voor dezelve zouden vreezen. Hierin is geenszins
eerie tegenílrijdigheid. — Er wordt fleclits het geval als
n.ogelijk gedacht, om aan deze krachten tegenilal,d te wil
bieden, indien hare ~werking zich tot ons bepaalde.-len
Zal ons gemoed vatbaar wezen voor den indruk van liet
verhevene, dan moet hetzelve noch met vrees, noch met
<<hrik vervuld zijn. Het verhevene van liet brune.i der
zee.
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ree, van de fiormen der lucht, van het gekraak des donders, van de flikkering des blikfems, van het uitbarften
van den Vefuvius , kan niet gevoeld worden, wanneer
het hart met vrees, of met medelijden voor de ongelukkige flagtoffers is vervuld. De verwoesteirde vlam , die
ftatig in brandende pilaren van de daken der rijkeu en armen oprijst, de duisternis van den nacht door haar fchrikbarend licht doet verdwijnen, alles dreigt in puin en aseb
te veranderen, heeft voorzeker iets verhevens; ,. maar gij
hoort liet zuchten, het gekerm, het gegil der ongelukkigen, het gekraak der mnítortende gebouwen ; gij ziet de
tranen, de bleeke wangen, de wanhoop -. — uw hart is
gefloten voor den indruk van het verhevene.
E,ene zeer groote overeenkomst moet er, gelijk natuur
uitgestrekt- en het kracht - verhevene-lijks,tufchen
plaats hebben. Het volgende zal dit nader doen zien.
Bij liet uitgeftrekt - verhevene hebben wij getoond, dat
liet, om indruk te maken, in de aanfchouwing moet voor
worden, en dat door berekening der grootheid al--geftld
leen het gevoel van liet verhevene niet opgewekt wordt.
F-Ietzelfde heeft ook bij het kracht - verhevene plaats. De
í'tarrekundige , die de grootfte der ons bekende krachten berekent , die kracht , welke den aardbol niet vele andere
grootere en kleinere bollen rondom de zon voert , gevoelt
niets verhevens bij deze berekening, — alleen dan wordt,
het hart daartoe geftemd, wanneer hij de berekening laat
varen, en zich deze kracht aanfchouwclijk voorftelt.
Bij het uitgeítrekt - verhevene -wordt voornamelijk de indruk vergroot, wanneer de verbeelding eene vrije fpeelruimte heeft, en zich in hare werking niet bepaald ziet.
Zoodanig is liet ook gelegen met het kracht - verhevene.
De fchuimende zee, de brandende vulkanen, het gekraak
der zwarte donderwolken, enz. zijn verhevene voorwerpen; -- hunne krachten vertoonen zich onbepaald in grootte ; -- zij dreigen alles te vernietigen ! welke kracht is te*
gen hen beftand!
Juist daarom zijn ook die krachten bijzonder gefchikt ter
opwekking van het gevoel van liet verhevene, welke als
't ware in raast zijn,. geene werking vertoonen , en even
doen zien, dat hare werking buitengewoon groot zou,,-wel
de wezen, indien aan haar de vrije teugel wierd gelaten.
De gang, de houding, de fiere Dogen van den leeuw, van
den Bengaalfchen tijger, hebben reeds iets verbeverts; wiet
,
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De gegrondheid dezer ftelling, gevoelde in alle hare kracht
de vermaarde Schrijver der Brieven over Italic, de Ileer
DU PATY , een man, die zonder twijfel tinaak voor het
fchoone , en tevens gevoel voor het verhevene , in eenen
zeer hoogen graad bezat. — Bij de befchrijving der
marmeren -paarden op de plaats van Montecavallo te Rome
(Lettr. 62.) zegt hij:
„ Maar hoe. zal deze flaaf dien fieren hengst bedwig„ gen, die vrij van gebit en teugel is, die brieecht, die
1prmgt en fteigert? -- Hij ziet hem aan."
In zijne uitmuntende befchrijving van den Hercules van
liet paleis Farnefe fpreekt hij aldus tot de jonge kun
-ftenars:
„ Verre zij het van mij, Hercules in eene eenige zijner
„ heldendaden voor te stellen ! Heeft het enkel zien
„ van dit ligchaain ze u niet reeds gemeld ? Begrijpt gij
„ dan niet, wanneer gij alleen dezen arm ziet, dat ieder
dwingeland of gedrogt te gelijk den arm van Hercules en
„ den dood moest gevoelen? ... De kunftenaar had wet
begrepen, dat de kalmte het gefchiktfte middel was,
om -de fterkte te doen uitkomen," enz.
Om dezelfde redenen verwekken de fteile misvormige
vooroverhangende rotfen , door derzelver rust, door der-.
aelver 1lechts drei ende houding, dit gevoel. Wat zou
zij doen , indien zij nederftorteden ! Dit is de eeríte-den
gedachte , en door deze gedachte wordt de verbeelding
gevleugeld.
Van alle kracht - verhevene voorwensen der natuur is
voorzeker de mensch het grootfte en gewigtigfte; ja, in
de menfchelijke natuur alleen is de bron van het verhevene
gelegen. Reeds buitengewone ligehaamsfterkte , in gang,
houding, gelaatstrekken, gefpierdheid, enz. zich kenfchetfende , heeft iets verhevens, maar nog veel meer hetgene
Bene bijzondere kracht van geest, van verftand, moed,
gnverfchrokkenheid en bedaarde kloekmoedigheid in gevaner aantoont. Intusfchen verre boven dit alles munt alg
kracht - verheven uit 's menfchen zedeli yke natuur. Deze
yrdient bijzonderlijk den naam van verheven. Den deugd
te zien worftelen en zegepralen in den harden ftrijd-zamen
met gevaren, met het noodlot en het kwade; getrouw aan
c en pligt ,zijne waarde handhaven; den geest onverfchrokken te zien, als het ligchaam valt -- ja, dit is het ver
een feihóuwfpel , gelijk een oude-bevnft€chuwpl;
Dichter zegt, het aanfchouwu der Godheid waiig.-
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Doch dit verheven voorwerp, hetwelk wij eigenaardig het
zedelijk - verhevene kunnen noemen , eischt een bijzonde
onderzoek.
Hetgene wij thans van het gevoel van het verhevene,
en van de verhevene voorwefpez der natuur befcliouivd
hebben, kunnen wij gevoegelijk tot de volgeud dellingen
hobfdzakelijl: terugbrengen :
i. De indruk van het verhevene is verfchillende, naar
mate van de voorwerpen en de gemming des gemoeds,
en wordt voortgebragt door de aanfchouwing van de uitgebreidheid en de ílerkte der voorwerpen.
2. Het gevoel van het verhevene is algemeen, en toont
zich des te meer bid den mensch, hoe meer verfland en
rede ontwikkeld zijn. Het is een eigenaardig gemengd•gevoel van lust en onlust; en doer deze vereeniging zelve
wordt de lust verhoogd. Het is wezenlijk verftheiden
van het gevoel van het aangename, goede en fchoone.
;. Ter voortbrenging van dit gevoel wordt veteischt,
dat de grootte en fterkte det voorwerpen in de aan
niet door berekening bepaald-fchouwingvretld,
worden.
4. In het bijzonder dient de verbeelding eerie vrije fpeeiruimte te hebben, om naar welgevallen de uitgebreidheid
en kracht te vergrooten; en deze moeten dus als onbepaaid groot verfchijnen.
5. De uitgeftrekt - verhevene en de kracht - verhevene
voorwerpen moeten zoodanig voorgefteld worden, dat de
mensch bij de eerften de onmagt zijner verbeelding , om de
deden tot een geheel zamen te vatten, 'gevoelt, en bij de
laatften de geringheid zijner krachten, om aan dezelve tegenftand te bieden. 1 lartstogten, vrees, fchrik, mede
fluiten het hart voor dit gevoel,.
-lijdenz.,
Ik kan deze Redevoering niet eindigen , zonder nog
eenige aanmerkingen opzigtelijk deze laatfte ftelling er, bij
te voegen, al is het, dat ik mijn onderwerp vooruitloop,
en de nadere ontwikkeling dezer aanmerkingen tot eerre
andere gelegenheid moet uitftellen.
Wij gevoelen dus onze onmagt bij het uitgeftrekt-verhevene, om de grootte in de verbeelding zamen te vatten,
en bij het kracht-verhevene, om aan die krachten tegenftand te bieden. Maar hoe ! datgene , wat ons onze onmagt
doet gevoelen, is zoo aangenaam? Voorzeker; ja, wat
nog meer is, hoe levendiger wij onze onmagt gevoelen,
des te grootex genoegen fmakeu wij. JJfnsch, welk cewzat-
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def'ling wezen zijt gij! Dat, hetgene u uwe nietigheid en
zwakheid zoo aanfchóswelijk voorftelt, is voor u bekoorlijk; hetgene u geheel ter nederfaat, beurt u op, bereidt
u de zaligfte genoegens !
Hier, geëerde hoorders! naderen wij tot den fluijer, die
het zinnelijke van het bovenzinnelijke affcheidt. Er is
nog een ander gebied, dan dat der zinnewereld. Hij,
die daarin woont , veracht fier alle vereenigde krachten
der fchrikbarende natuur. Wij menfchen zijn niet bloot
burgers der zigtbare, maar ook burgers der onzigtbare
wereld. Het verhevene doet ons zulks gevoelen (*).
ja, ik gevoel mijn onvermogen, om de verbazende uit
welke mijn oog in de natuur ontwaart , te-gel'trkhdn,
bevatten -- maar ik gevoel tevens de grootheid van dat
hoogere vermogen in mij , hetwelk mij tot de gewesten

der
(*) Aanmerking van den Verhandelaar. Voorzeker was KANT
niet de eerfle, die opmerkte, dat zelfs het uitgeftrekt-verhevene, waarbij Hechts de uitgebreidheid als zoodanig onze bewondering verwekt , eigenaardig gefehikt zij , om tevens
godsdienítige en zedelijke denkbeelden op te wekken. Men
veroorlove mij nog een fraai gezegde van nu PATY hier aan
te halen , omdat het flot mijner Verhandeling zelve eene na
ontwikkeling daarvan is. Van de groote St. Pieters kerk-der
te Rojne fprekende (Lettr. 86.) uit hij zich op de navolgende wijze:
„ Mais que de défauts, dit-on, dans eet édifice! non pas
„ du moins pour le fentiment et le regard. II faut que le
„ compas les y cherche , et que le raifonnement les y
„ trouve.
„ Vous prenez one toffe pour mefurer In grandeur de ce
temple! Tout le temps que "y ai été, fai penfé d Diet,....
à i'éternité : voila fa véritable grandeur.
„ 11 est .imposfible d'avoir ici des fentinrens médiocres et des
„ pe:ifées communes.
„ Quel théatre pour l'éloquence de la religion! Je voudroig
qu'un dour, au milieu de 1'appareil le plus pompeux, ton„ pant tout d'un coup dans la profondeur de ce filence, rou„ lant de tombeaux en tombeaux, et répetées par zoutes ces
vofites, la voix d'tun nosSUET éclatat; qu'elle fit tomber
„ alors, fur un auditoire de rois, is parole fouveraine du Rol
„ des rois, qui deivanderoit compte aux confciences rëveil„ lées de ces monarques pales, tremblans , de tout le fang et
de zoutes les larmes qui coulent en ce moment, par eux.
„ fur la furface de la terre."
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tier bovenzinnelijke wereld geleidt , naij, hei 0 ;zeirra'ige
yoorhoudt , in vergelijking van, hetwelke alle die grootheden
klein zijn. Ik gevoel , bij het aaitfchouwen van het
kracht-verhevene , mijne zwakheid en geringheid als zinnelijk wezen, om aan die groote natuurkrachten tegen
te bieden -- maar tevens de grootheid van dat bo--ftand
venzinnelijk vermogen in mij ,, hetwelk mij de almagt
voorrhoz:dt , in vergelijking van welke alle vereenigde krach
natuur niets betec %enen.
-tendr
De mensch kan iets goddelijks denken , wat meer is daft
alle natutu; en evenwel zoekt hij dit goddelijke in de na.
tuur , omdat hij haar alleen onmiddellijk buiten zich vindt.
Hare verhevene voorwerpen zijn beelden van tiet oneindi.
ge ; beelden van de almagt. Terwijl zij deze beelden ver4
toont, iclhijnt zij , als 't ware , van den hemel neder te da=
le,n, en verwekt die bekoorlijke roering des gemoeds, met
welke geene zinnelijke genoegens te vergelijken zijn. Op
die wijze doet liet verhevene ons onzen edelen aanleg gevoelen; op die wijze geleidt het ons tot dien fluijer —
roept ons toe : Sterveling! er is nog iets achter dien flui'et
verborgen ; wanhoop niet -- fla pal en onverfchrokken als
een held — handhaaf uwe waarde ! — Al wordt uw ligcl aam verpletterd -- gij zijt vrij, onfte;felijk: e r is eest
God ?
Verlangt gij hiervan bewijzen. Welaan, ik beroep snij
op uwe eigen gewaarwordingen bij de befchouwing van de.
uitgeIirektheid der wereld. Brengt dezelve levendig voor
uwen geest, en zegt mij, of ik waarheid dan onwaarheiíl
fpreke. ja , toen wij ons verhieven van de aarde tot het
zonnefteliel, van liet zonnetlelfel tot den melkweg, valt
den melkweg tot de nevelvlekken, en gedurig eersen grooteren maatítok noodig hadden , — toen onze verbeelding zich
vruchteloos infpande, onm de grenspalen des geheelals te
vinden , van het Bene melt wegftelièl tot het andere vloog,
en eindelijk, overtuigd van de onzekerheid, of het getal
der werelden , welke zij bij haren verderen voortgang.nog
zonde ontmoeten , eindig of oneindig was , geheel bezweek, en zich zwijgend en aanbidder;d nederwierp voor
den troon desgenen, die deze aarde, deze zonnen, deze
melkwegen , deze nevelvlekken heeft gevormd en onderhoudt, — ja , toen verzonken wij g heelmal in onze nietig
te vergeefs zochten wij naar woorden en vergelijkin--keid;
gen , oni dezelve voegzaam uit te drukken; eene kille
huiverig beving ons. Maar, toen wij de goddelijke á'o1
L
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in ons ontwaarden,, moed en flerkte ontvingen door het
bovenzinnelijk vermogen in ons, waardoor wij oils beroeuien te zijn van Gods geflacht, — toen lloegen wij onze
oogen wederom opwaarts , beurden ons op als zedelijke
wezens, zoo fchoon uitgedost, gefchapen voor de eeuwigheid, vermaagfchapt niet den Allencciligf}cn, — toen
keerde onze blijmoedigheid: terug;, een zalig gevoel , gelijkfoortíg misfchien aan dat der verhevene geesten , be
zielde ons; dc form eindigde niet de zaligfte aller menfchelijke gcwaarwordingen. „ Ook ik ben een mensch,
„ een vrij zedelijk wezen, voor de onferfelijkheid gef^ha„ pen. Ík kan mij verheffen van het zinnelijke tot het
„ zedelijke, van liet flof tot den Schepper, die het gevormd heeft; van liet gebrekkige tot het volmaakte, ja
„ tot liet ideaal der heiligheid."
Croot is de aarde, groot is de zon, -- maar de nrenscl
is nog grooter dan de aarde — nog grooter dan dc zon;
want de mensch alleen kan deze groote gedachte denken.
Hier op deze aarde knielen wij neder voor de onafinetelijke
boven ons zwevende wereld, — voor die tintelende licht
tentpel des Oneindigen. In den hengel' heeft de-jesind
flim --gtige zijnen naam in g oeijende. flarren gezaaid,_
op de aarde in zachte bloemen.
Stery c'.ing der aarde! gij gevoelt de kracht, welke uw
ligchaam aan uwen aardbol kluistert; maar niet die kracht,
welke uwen aardbol met vaste kluisters aan de zon bindt„.
aardbollen rondom zonnen , werelden rondom werelden
doet rollen. Treed opwaarts van de aarde in den ledigen
zie daar haar rijk! — Waar hof, waar werelden -aethr:
zij31, zwaait zij haren fehcpter. Waar zij haren fchepter
zwaait, is de trage rust en werkeloosheid gebannen. -Zie hier zonnehofjes , gelijk mve aarde , fpelen om de zon
kometen klimmen op en neder in de zonnevlam. Vlieg
fneller dan het licht, om andere ffofjes te ontmoeten —
fpoedig verdwijnt de aarde, de zon, -- ja het geheele
nielkwegflelfel van millioenen zonnen wordt een bleek Ili!
xwolkje; -- gij ontmoet nieuwe op- en nederwaarts ílrooinende golven van zonnen, — nieuwe vuurraderen n vart
melkwegen , in den flroom des tijds wentelende. Zie
rondons u dc groote werkplaats dezer kracht. Zie hier de
vorming, daar de ontbinding van aard-, van zonrie-bállen ,
van melkwegflclfels , hier de jeugdelijke kracht, daar
de nedertuimeling in het afgelegen graf! Zeg mij, -,van,

neer a— oogenbli1 Bene wereld ontbindt en verbrijzelt ;
wait.
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wanneer de tijd hoven cie kometen gaat, en ze uittrapt
gcliík vonken , en de zonnen gelijk verbrande kolen in
Rukken wrijft ; wanneer de cone rij van werelden na de
al^de"e in den a grond wordt nedergetrokken ; wanneer het
eei^z^^-il;c grab nooit vol , en de 1^arrenlaemci nooit ledi
elk is ia1, het lot el s ^Nen^ilien — 0
wordt, ^- zeg,l
Zie daar, waar cie eeuwigheid is, waar de nacht begint,
daar iirel t ecu oneindige Geest zijne armen uit, legt ze
om het groote vallende aeheelal , draagt het, verwarmt
liet! {a g , alle menfciien, alle engelen, alle wormen
ruustmn aan zijne borst, en de bruifende zonne- en wereld
een c;rkcl kind in zijne armen ! Hij ziet door de-zeis
;Moore zonnezee , waarin de zonnen als koraalboomen
zwemmen ; ziet aan de klemfee koraal , den aardbodem
het wormpje kleven, heigrire gij wijt, -- hij geeft aalt
dit wormpje den naasten druppel hoop op de toekomst,
een oog tot hem opwaarts gerigt! —
Doch werwaarts voert mij mijne verbeelding? Vergeef,
oneindige Geest ! onze zwakheid, onzen afgodendienst;
verg eef, dat wij U als mensch, als zinnelijk wezen denken! Vergeef de kinderen , die naauwelijks beginnen uwen
naam te hameien ! Heilig, heilig, is uw naam. Mijn ge hee hart vat U , maar niet Mijn verfland. Al liet o neindige, onbegrijpelijke in mij is flechts uw wederfchijn. Geheel de fcliepl?uig hangt als fuller ov°r U de eeuwigiieid ; alidelt voorbij dien lluijer -- zij tilt dien niet op.
^
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^nderpolzies zijn hier cello zeer gevreesde en verniee
. ^ lende ziekte. Vanneer hier dus cone Kinderziekte
ontftaat, kost zulks aan duizenden, en wel inzonderheid
aan dc Negerflaven het leven. Van de inenting der Polies
weet men trier niets , en nog veel minder van de VacctIIItIC.

1V (en vindt hier Huidziekten van allerhande foort, gelijk onder alle warme klimaten. De reborn en de fchurftachtige u-itbottingen vindt men hier onder de aanzienlijkile
huisgezinnen en. bijna in alle boerenhuizen. Ondertusfclien int dit ongemak meerendeels eerder een naar
fclhurft gelijkende uitfag , dan cone ware iclturft tezijn e
\V2nt
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Want velen onzer matrozen lieten zich in een zeer ver+
trouwelijken omgang in met meisjes , die met den fchurf.
tilten uittag geplaagd waren , zonder door de fchurft be'.
finet te worden.
De Venuskwaal is hier zeer algemeen. Gelijk' In de
overige heete gewesten , ontwikkelt zich hier de t eldrift zeer vroeg , welke jongens van i~ of r3 jaren
reeds bij hunne Ilavinnen, 'of bij andere ligte meisj es, bevredigen, waardoor. zij in een zoo, vroegen leeftijd reeds,
met venerifclre kwalen bezocht, omfukkelen.
Eene alhier zeer gewone ziekte is de Bicho dor pl:,
.Pulex penetrmas LINN. of de zoogenoemde Zandvlooi, eest
klein Infekt, 't welk het vel en de fpieren der blootsvoets
gaande lieden doorvreet , zich door eene jeukende en im.
wendig ílekende pijn doet kennen, en fomwijlen, wanneer
men dit diertje niet bij tijds ziet weg te nemen, Pangdu'rige gezwellen aan de voeten veroorzaakt. Die !lavet-,
die op het veld arbeiden, zijn het meest aan- die kwaal
onderhevig. Doch ook worden Reizigers, die dunne zij.
den koufen dragen, of die barrevoets gaan, daardoor be.
zocht; zijnde het hier te lande íleeds veiligst, met bloots:
beerven in laarzen te gaan. Bij twee lieden, die op het
hip van Dr. LANGsDoRF behoorden, openbaarde zich de
jeukende pijn eerst na de zesde week, nadat men BraM
verlaten had, en Kaap Horn reeds was rondgezeikd. Wanneer men het diertje , hetwelk zich In de fpieren een nest
-naakt, even als een fplinter 'uitneemt, zoo heeft men
hoegenaamd niets meer te vreezen; doch, bij ve Fioo.zing daarvan, heeft mén langdurige verzweringen aan de
voeten te wachten. Zelfs zijn er voorbeelden van' vex
ilervingen, ja van 'den dood, hierdoor veroorzaakt.
Zonderling is het, dat de Brafilfche vrouwen, ande^7ins zoo beroemd wegens hare fchoonheid, doorgaans 1elijke , bedorvene tanden hebben. Bij vele jonge meisjes
an 14 of 16 jaren ontbreken dikwijls, reeds eet- of meer
van hare voortanden. Mogelijk oiitflaar 'dit uit het mis
Mandlocca, eene foort van Betel.
-bruikvan
Tegen de Hoofdpijn maakt men gebruik van eerre roodti
klei, die niet water is bevochtigd, waarmede men het
voorhoofd en de wangen beflrijkt._ Een op deze wijze uit.
geruste Neger maakt aI eene zeer zonderlinge vertooning.
Wel onderrigte Vroedvrouwen vindt men hier, even weitug als Geneesheeren. Men neemt tot dit werk Bene of
iu4^te Vroom, olie zulks meermaleu heeft verrigt, of een>
vries
-
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'vriendin, die hetzelve durft op zich nemen.. Men vilt
hier toch ook Reeds eenige vrouwen, die eene groote ban+dïgheid in dit werk bezitten, en daardoor eene zekere bezoemdheid hebben verkregen. In geval van nood wordt er
zoodanig eenre opgezocht.
Ui# de ondervinding van eenige geloofwaardige en opregte Huismoeders kon de Heer LANGSDORF opmaken,
dat de tegennatuurlijke verlosfmgen hier vrij algemeen
zijn, en dat vele vrouwen aan de daardoor veroorzaakte
bloedvloerjingen komen te .fterven; ja dat men veel meur
moeijelijke en tegeniratuurlijke verlosfingen in dit Land
ontmoet, dan men in een zoo heet Gewest zou verwachten. Bij deze gelegenheid merkt de Heer OSIANDEIt aan,
dat het hem uit eene naauwkeurige vergelijking van
verfchillende Reizigers gebleken is , dat het een algeineen verkeerd vooroordeel is, alsof de zware verlosfingen
in de ireete landen zoo weinig zouden voorkomen en zich
meestal tot Europa bepalen. Volgens de meening van dezen Jioogleeraar , ontilaat deze dwaling hieruit , dat men,
naarmate der meerdere cultuur van een Volk, meer let op
Soortgelijke omftandigheden , en dat men meer van de
kunst verwacht , naarmate men weet dat dezelve verder
is gevorderd.
De vruchtbaarheid der vrouwen is hier anderzins zeer
groot, en niets is minder zeldzaam, dan huisgezinnen met
vijftien of twintig kinderen te vinden ; zoodat alle ftra*en en wegen daar vol van zijn. Wanneer men overweegt, dat hier een ieder zijn beflaan overvloedig vindt,
zonder veel te behoeven te arbeiden , en men geene
drukkende behoeften heeft , zoo kan men ligt begrijpen , dat een ieder zich hier aan de pligten der Liefde
overgeeft , vooral in een zoo heet Gewest, hetwelk de
teeldrift zoo , aanmerkelijk aanzet. In hunnen vroegten
leeftijd worden de kinderen hier te lande, behalve met de
moedermelk, voornamelijk met Bananen gevoed. Onder
trachten de meeste vrouwen hare kinderen zoo-tusfchen
lang mogelijk aan de borst te houden , zelfs wel eens tot
vier volle jaren, om , zoo als de vrouwen zelve wel
openlijk durven zeggen , de te groote vermenigvuldiging
Van haar geflacht voor te komen.
,
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e weelde der Reukwerken heeft haren grond in de Natuur zelve. Allerwegen heeft he hand bloemen
gellrooid , wier zoete en verkwikkende, tlitwafciningcu
gee kunst kan nabootfein. Bij elke wederkomst der lente offert dc aarde aan den hemel den tol van wierook.
De Alpen hebben hunne kruiderijen, de bevrozene luchtfireek zijne reukwerken ; de Oceaan zelf fpoelt amber
tegen zijne oevers op: doch het zijn inzonderheid de heete gewesten, en zelfs de verzengde luchtítreek, alwaar
eene sneer brandende zon die vlugge geesten opeenpakt, die
liet reukwerk der planten zamenftellen, en, tot nog toe,
aan alle fcheikundige ontbindingen ontfnapt zijn. Hoedanig ook deszelfs natuur zij , overvloedig vooral is dit, riekend beginfel in eenige booroen van de verzengde lucht
dringt door in de gommen , welke daaruit-ftrek;h
druipen; het balfemt de harten, die op derzelver 11ammen kristalfchicten; liet ademt zelfs in de vruchten, dc
bloemen en de fchors. Onze lelien-, onze tuberozen en
onze rozen wafemen, in korten tijd , uit , alwat hare ligte zelfd:andigheid welrickends bezat ; dit is het , geval der
eigenlijk genoemde weiriekende zelfílandighcden, niet; zij
behouden hare kracht tot aan liet l leinile brokje.
Reeds leveren Frore ee, liet zuidelijk Italie , Sicilie. en
Griekenland eerre menigte zelfIlandighedcn op , die tot
Reukwerken dienen. Zoodanig is de liars van den Styrax; zoodanig is dc gom , Ladanum genoemd , die van ver•
Cisii.s wordt verzameld; zoodanig-fchidenortva
zijn de Klastik en de Terpentijn van C/iio, de manna,
die uit den (lam en de takken van den blocijenden Eseli
in alabsrie druipt. Met deze zelillandiglleden -verthengcn de Italiaan/1e Reukwerkbcreiders olien , uit ver
wortelen en gemeene bloemen getrokken. Hierom-fehicln
zijn hunne Rel:kwerken eigenlijk van EuropiJchen oor
waar, (lat de beste Styrax uit het Czv--ipro;g,'tIs
:sianie of Cilicie der Ouden komt, I-Iet Galbanurn, liet
gomachtig 1àp van eerre Urnbellifera , komt van de kus
Barbarije en uit Syrie. Maar gewisfelijk plegen-tenva
de Italiauc,a bedrog, wanneer zij roelnen, gemeenlijk tot
hun-
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bonne Reukwerken de drie zoo vermaarde zelfliandigheden
te gebruiken, bij de namen van Wierook, Mirre en balt
,hem vaas Mekka bekend.
Vooreerst is de echte balfee van Mekka , of het gomachtig
lap van de Amyris Opo-balfamum , zeer fchaars en overmatig
duur. De Koningen van Buda lieten dit heestergewas in
twee niet zeer uitgebreide tuinen kweeken. De goden, vol,
gees het verhaal van PLINIUS , na de verwoesting vaan
eruzalem, door haat en wanhoop gedreven, roeiden de
lfembosfchen uit; men vindt ze niet meer in Palestina.
De plantaadje Beder-Housfein, het aloude Petra, in Steer.
,achtig Arabie, is de eenige heden bekende plaats, die bal
levert. De Groote Heer bekomt jaarlijks flechts drie-fem
pond.; een pond levert men aan den Pacha van Cairo, era
een pond aan den Emir Hadji, of den leidsman van de
Mekka-karavaan. Een fleschje met dezen balfem wordt ia
den 7ardin des Plantes (te Parijs) als iets van den hoogden
prijs bewaard. Tie echte balfgm , die uit eene infnijding
in den hoont druipt, is zelfs geen voorwerp van koop
onder dezen naam wordt verkocht, is flechts-handel.Di
de olie, door koken getrokken uit de korrels, de no
ten en de takken van den boom, de Capo-balfamum en
de Xylo-balfamum der Ouden. Volgens den Historiefehrijver JosEPHus wierd de balfemboom in Yudea gebrage
door de Koningin van Saba; maar bij ongeluk hebben voor
"Ot minst twee landen en twee íteden dien naam gemeen: de
eerie in Gelukkig Arabie , de andere in Ethiopie (*).
Hierom laat het zich niet beílisfen , waar het land der
Sabeérs ligge, dat verwonderlijk gewest , alwaar alle
huizen met goud en .elpenbeen verfierd waren, en alwaar
enen balfem, mirre en wierook in overvloed ontmoette, volgens de eenparige getuigenis der Ouden.
Wat den wierook aangaat , zeker is het, dat Gelukkig
Arabie eene heesterplant bevat, die eerre hars geeft, daar
te lande Oliban genaamd, en die gemeenlijk voor de Likanos der Grieken en de Thus der Romeinen wordt gehonden; doch die plant zelve groeit in een flechts gering
getal i» de kleine provincie Hadramant en de naburige
1±reken; voor liet onberekenbaar gebruik, welk de Ouden

j

(*) De vermaarde ílad Mocoë voerde insgelijks den
naam van Saba. In 't algemeen fcliljnt dit woord het Zule beteekenen.
Lq.
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den van den wierook maakten , zou dezelve niet berekend
geweest zijn. Daarenboven pinatfen HERODOTUS en STRA_
Bo uitdrukkelijk in Afrika het gewest, welk den wierook
voortbrengt. Uit andere getuigenisfen der Ouden blijkt ,
dat de wierookboom , in zijn vaderland, tot bouw- ei
brandftoffe diende ; 't geen zich op de heesterplant Oliban niet laat toepasfen. \Vaarfchijnlijk is het derhalve ,
dat de Ridder BRUCE ons niet misleid heeft, dat het gedeelte van Afrika,, ten Zuidoosten van Abysfinie gele
liet moederland van den wierook is. De bootti,-gen,
welke denzelven geeft, is ongetwijfeld naar Arabic overgeplant, alwaar hij In eene heesterplant is verbasterd. 't Is
bekend, dat een der PTOLEMEUSSniv, na eeneis veldtogt
in Ethiopie, den wierookboom in Egypte bragt • dezelve tierde
aldaar niet. Wanneer DIOSCORIDES, PIIILOSTRATES en
AVICENNA van wierook (preken, uit Indic gebragt, is liet
te denken , datzij Indie niet Etlhiopie verward hebben;
eene dwaling, gemeen bij de Ouden : want de geleerde
Portugees GARCIAS ontkent ftellig, dat Benig Indisch ge was wierook geeft ; alle hedendaagfchen zips het hierom
eens.
-tren
Dit geldt niet omtrent de 1lÍ rrc ; volgens alle de
Ouden , komt dezelve uit het land , 't welk wierook
voortbrengt. PLINIUS, inderdaad, zegt, dat uit I:adie
eerre foort van mirre kwam , doch van veel geringer
waarde dan die van-Gclukki,e,• íl°abse. BRUCE verzekert,
dat de mirrC uitgevoerd wordt nit de landen, 'die ten
Zuidoosten aan Abikiie grenzen. Emfrasf is de plaats ,
ilwaar de Afrikanen uit de binnenlanden dezelve ter markt
brengen; vervolgens'taordt zij naar de haven van Azab
'gezonden, aan de ítraat van Babelinandel. Ongelukkig
heeft BRUCE den boons zelven niet kunnen zien ; zelfs
Beeft hij er geencn tak van kunnen bekomen. Uit heigcne hij van het uiterlijk vertoon en de natuur der mirre
zegt, leert neen niets meer, d,an 't gene men in dc herigten der Ouden ontmoet : zoodat men fomtijds op het verinoeden valt, om hein als blooten nafchrijver te beichouwen. Laten wij er intusfchen nevens voegen , dat een
Portugeesch Botanist, LOUREIRO , verzekert, in Cochinchina , tweeduizend vijfhonderd mijlen van ^fsikr;,
acne Ibort, van Laurierboom ontdekt te Hebben, die, volgens hem, de echte Mirre der Ouden voortbrengt. Deze onzekerheden omtrent den oorfprong- der Mirre laei zich niet wegnemen , veordat toen den uitflag der
na-
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nafporingen zal vernomen hebben, welke Lord VALENTIA
doet te werk ielen aan de Oostkusten van dfi-ika; belangrijke gewesten , welke de verlichte (laatkunde van
Engeland zints eene halve eeuw niet uit het oog heeft
verloren.
Laten wij overgaan tot de oevers van den Euphraat,
alwaar Babylon en Suza voormaals twee voorname zetels
van Reukwerkbereiding waren. .elsfy rie en Mefopotamie
leverden het olieachtig fap van Bene foort van 4momum,
die ik niet geloof dat bij de hedendaagfchen naauwkeurig
bekend is. 't Was een der f'erkfle Reukwerken; men
bediende er zich van bij de lijkplegtigheden. ILeAsfyrifche
olie, volgens NONNUS (Lib. XXXIII.) door de Reukwerkbereiders gebruikt, was, mijns bedunkens, de olie van
Sefamus. De Nardus, dat kostbaar Reukwerk, 't welk.
de Romein/che dames , volgens JUVENALIS, voor hare
minnaars ípaarden , kwam , meende men , uit Perzie.
Twijfel lijdt het niet meer, of het de Nardus Indica zij,
of althans eene aangrenzende foort. Deze plant is befchreven door den vermaarden JONES , in de Afsatic Refearches, en door BLANE, in de Philofophical Transactions,
Vol. CXXX. Part. 2. alwaar men eene afbeelding volgens
LOUREIRO vindt. De wortel van den Costus fIrahicus
werd insgelijks gebruikt tot het bereiden van zalven van
een zeer 1lerkriekend Reukwerk; doch, in fpijt van haren
naam , bewoont deze plant eigenlijk Indie. Waarfchijnlijk
is het echter, dat Mekran en Kerman, zuidelijke provincien van Per-zie , den Costus en den Indifchen Nardus opleveren. ARPIANUS en STRABO verzekeren, dat ten tijde
van ALEXANDER'S togt midden door Gedrofia (het heden
Nlekran) de Phenicilche kooplieden, die het le--dagsch
er volgden , aldaar vele foorten van die welriekende
ruiden vonden, welke zij gemeenlijk uit Gelukkig flrabie
bekwamen. Dit klimaat is gunftig voor welriekende planten; de rozen van Chyraz en Kerman bezitten meer reuk
dan eenige andere bekende foort; zij worden al--werks,
leen overtroffen door de befaamde rozen van Kachmyr,
waaruit de kostbare rozenolie wordt getrokken, in het
Oosten zoo zeer bewonderd, en door den Heer LANGLES
in eerre geleerde Verhandeling geroemd.
Het kaneel en de kasfis werden voorzeker gebruikt tot
de Reukwerken der Ouden , en nog heden tot die der
Oosterlingen; doch niets is zoo verward en ingewikkeld
als de plaatfen, alwaar de Ouden van die twee zelfhan.
dig'
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digheden (preken, welke zij' door bemiddèling vair ver.,
fcheiden volken bekwamen. Daarenboven gaven, zij de
namen Cinamomum' 'en Cascia aan zeer onderfcheidene zelf.
ftandigheden ,: doch die in reuk naar de welriellende plan•
ten van Indie geleken. Dit duister onderwerp is. onlangs
behandeld door den Heer CODRnn DE $ERRA, in het Dictjnnaire des Sciences Naturel/es.
Het eigenlii1t genoemd Indie voorziet ook de Reukwerk bereider., valt Ebbenhmur. Die onbepaalde benaming bc^
vat in den koophandel verfcheiden foorten van hard,
zwaar hout, 't welk gebrand wordende een liefelijken reuk
verfpreidt. . De Ouden fpreken mede van de welriekende
bloemen van .indie, onder welke de Bliinufops Clengi uit
bedden worden er•,mede bef}rooid, de vrouwen-munt;de
;naken er kranten van.
Het Schier-eiland aan gene zijde van den Ganges en de
groote naburige eilanden fchijnen het heelal in reukwerk.
fchatten te overtreflèn. Maar hier ffapelen zich de onze
elkander, en verdikt zich de duisternis.
-kerhdnop
De benzoë en de kamfer, harfen, voortkomende air
twee (horten van niet .zeer bekende booroen, welke vats
het zuidelijk gedeelte van .';pan en China groeijen , tot
aan de eilanden Sumatra en ?ava ; het. fándelhout; het
calunmba , aloë-hout, en verfi heiden andere weinig bekende
foorten van hout, komende uit Cnchinchina, Siam, Timor; - eindelijk de muskaatnoten, de macis en de kruidnagels: kostbare zelfflandigheden ongetwijfeld zijn deze,
en die waarfchijnlijk door de Chinezen in hun vervaardigen
van Reukwerken gebruikt worden. Maar tot heden toe
badden de zeelieden geene Reukwerken van dat land in
Eurepn gebragt. Vanhier dat de lieden, welke aan de
befchaafde wereld dc fireelende aankondiging van deze
Reukwerken gedaan hebben, om volkomen vertrouwen te
winnen , geene Berigten, met C'hinefche karakters ver
moesten verfpreiden, maar eenvoudige Tolbrieven,-^ierd,
uitwijzende, dat de goederen met er' daad zijn gekomen
uit de landen, van waar zij gezegd worden oorfpronke.r
lijk te zijn. Verre ben ik er af van dien oorfprong in
twijfel te trekken. Zeer waarfchijnifjk is het , dat de
Chinezen Reukwerken verknopen aan de Kiaefitafche Rusten;
langs dien weg bekomen wijde beste Thee. Geene reden is er ook, dat men in Ethopa Pandel- of calumbahout , of benzoë ontvangt, en dat daarvan Reukwerken
bereid worden. Maar laten wij aanmerken, dat het calttnn.
,
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Itunba , aloli -hout te Canton tegen goud wordt Opgewogen,
en dat dë natuurkundigen nog niet weten, van welken
boom de echte benzoë herkomfiig zij. Van hier dat in dit
fluk, gelijk in aiwat China raakt, te twijfelen de verífandigfte zijde is, die men kan kiezen.
Het Dierenrijk levert drie foorten van Reukwerk: muskus, civet en amber. Wat de eerfee dier zelfftandigheden aangaat, dezelve komt .voort van een dier, overal
voorhanden in Thibet , westelijk China, zelfs tot aan
Tonquin toe naar het zuiden , en tot aan Daourie naar het
noorden. Het Muskusdier is eene foort van geit, maar
't welk twee slagtanden als het wilde varken heeft, en
even als het ijzervarken, met Rekels is bedekt. De mus
een beursje, welk het onder den navel-kusontfai
draagt; de beste muskus komt van Tonquin.
Niet eens zijn het de natuurkundigen en reizigers omtrent de aanwezigheid der Civetkat in rizie; dit dier, zeer
veel naar een grooten bunfing gelijkende, is zeer algemeen in Senegal, aan de kust van Guinee, en, waar
geheel het binnenland van Afrika. De civet-fchijnlk,
en de muskus heeft enen in de Reukwerkbereiding afgekeurd, als van een te ftinkenden en walgenden reuk; doch
door fcheikundige bewerkingen kan dezelve getemperd
worden.
De grijze amber, die aan alle oorden der verzengde
luchtílreek wordt gevonden , is inzonderheid overvloedig
in span, op de Mbluk f he eilanden, te Borneo, aan de
kust van 4jan in Afrika, en aan de kust van Guinee.
Die van 117adagasear en Sumatra wordt voor den besten
gehouden. Onzeker is tot nog toe de natuur dezer zelf
ftandigheid ; maar, volgens dè meest geloof verdienende
gislinb , zonde 't liet zaad van eene foort van Walvisch
zijn. Niet beter is men het eens omtrent den oorfprong
van den gelen amber of den barnfleen.
Zoodanig zijn de fchattingen, welke de oude wereld
voor de grilligheden van ons reukzintuig levert. Nog vele
zelffandigheden van de nieuwe wereld zouden wij er kun
nevens voegen, als de gom eleini , de liquidambar-ne
en andere; maar wij fchrijven geene Verhandeling over de
Natuurlijke Historie. Laten wij ons liever vermaken niet
de befchouwing van den voortgang der Reukwer&weelde
bij onderfcheidene Volken, oorfpronkelijk de onfchukligde
en aangenaamíle van alle foorten van weelde.
Het gebruik der Reukwerken -heugt de vroeglfie tijden.
Mo.
-

-
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MozEs heeft het door zijne wetten geheiligd; nergens, an.
ders dan voor het altaar des Heeren mogt de wierook
rooken; en de Hoogepriester alleen werd met eene welrie.
kende olie gezalfd, zaniengefleld uit verfcheiden voort.
brengfcls van Indie en Afrika.
De hoven van Perzie en Babel waren vermaard om liet overdadig gebruik, welk er van reukwerken en zalven gemaakt
werd: enen had er ambtenaars, van de Reukwerkbereidinge tot den bijzonderen dienst des Konings. Op de
feestmalen Hortte men uitgelezene olien uit op de bloeni^
kranfen , met welke de hoofden der gasten getooid waren.
ARTAXERXES , den LacedemonSfchen Gezant ANTALCIDns
een blijk van bijzondere hoogachtinge willende geven ,
nati de bloemkroon, die hij droeg, van zijn eigen hoofd,
beíproeide dezelve niet een reukwerk, voor de Koningeu
beftemd, en zend die aan den fieren Spartaan, die mis
niet wist, wat hij er mede doen zoude. Dit ge -fclien
ging, vele eeuwen daarna, tot de Griek/che en-bruik
Romein/die ,galanterie over; voor eene zonderlinge gunst
werd liet gehouden , van eerre vrouw kroonen te ontvaiigen, welke zij had gedragen; en 11IARTIAi ,is beklaagt
zich bitter, dat zijne beminde hem Beene andere dan versch
geplukte rozen zond:
I te vexatas mala tenure s ofis !
Om tot de Pcrziancn weder te keeren : ftellig durven wij
verzekeren, dat PLINIUS dwaalde, meenende , dat de Perzi/che historicfebrijvers niet vroeger van zalven en reukwerken hebben gefproken, dan onder DARIUS CODO11ANNUS.
Volgens HERODOTUS zond CAMSYSES aan den Koning der
Ethiopiers , onder andere gefchenken, een fleschje met
kostbare zalf. De H. Schriftuur verfpreidt eenig licht over
den koophandel der volken van het westelijk Azie niet die
van m die; handel, in welken die van reukwerken en fpeeerijen mede begrepen was. De Karavanen , die , ten
tijde van den Aartsvader JA tos , van Gilead naar Egypte
reisden, voerden koopwaren mede, die niet uit Gilead
konden voortkomen. En waarom bouwde SALOMO , midden in de woestijn , de prachtige flad Tadlnor of Palmnyra? Wanneer men de Kaart inziet, verneemt men, dat
de liggingen van Gilead en Palmyra eenen karavaanweg
aanduiden , ongetwijfeld uitloopende op de PeszifcheGolf,

alwaar de flad Ghcrra toenmaals de marktplaats van bet
ge
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geheele Oosten vas, zoo als het Bas fwa thaii is. Voort9
ontving nog Egypte de reukwerken van het Oosten uit de
handen der Sabeërs, die inzonderheid op dezen handel Bene
weelde bouwden, van welke de Ouden telkens met ver
gewagen.
-basdhei
De kunst van het balfemen der lijken moet voor een
der oudíle takken der Reul werkbereidinge gehouden worden; de fporen daarvan ontdekt men van Egypte tot aait
de Kanar•i/che eilanden aan de eene zijde , en aan de andere tot aan Otaite en de Nootdwestkusten van Amerika..
De Romeinen, toen zij nog arm waren, gingen zoo kwistig te werk in het gebruiken van zalven en reukwerken
bij hunne lijkplegtigheden, dat de Wet der twaalf Tafelen
daarin met een verbod heeft voorzien. Onder de Keizers
steeg die weelde tot eene onbefefbare hoogte. 131j de uit
zijne geliefde POPPEA SAu NA deed Keizer NE--vartn
RO eene hoeveelheid wierooks verbranden , grooter dan
die gemeenlijk uit 4lrabie weid aangebragt ten jaarlijk
Keizerrijk, dat is, vast-fchengbruikvatel
bijkans de geheele bekende wereld. JUVENALFS, om eenei
pronker van zijnen tijd te fchetfen , zegt, „ dat hij
„ meer reukwerken uitwafemt, dan twee lijkftaatfien,"
Et matutino fudans Crispinus amoeno
Quantum vix redolent dna funera.

Maar de God der feestmalen en de Godiii der liefde betwistten aan de onderaardfche goden dezen reukwerkstol.
Ceregtigd door het voorbeeld van vÉNUS zeWe, bedien
zich de Gr•iek/che eu Romein/'he dames aan hare tooi--den
tafels van eene groote verfcheidenheid van reukwerken:
CA TO , Lijfarts van de Keizerin PLAUT1NA., heeft, hi zijne
Verhandeling over dc Tooitafel, vijfentwintig kostbare'olieit
befchreven, van welke bij ongeluk Hechts de namen zijn
iiehouden. De gemaakte, welke men boven de natuur
bloemen fchatte , werden niet de olie van nardus en-lijke
rostus befproeid. Men had Etbiopifche en 'Indiaanfche
slavinnen , die de kunst verftonden , om over het geheele
hoofdhaar een regen of dauw van reukwerken te verfpreiden, welke zij uit haren mond uitwafemden; die kunst is
verloren. De modifehe dames, eindelijk, leiden zich niet
ter ruste , dan tusfchen neteldoekfche. lakens van reuk.
werken doortrokken, die, ongetwijfeld,, over Egypte uit
,adie kwamen, volgets MAWrFIALts, I.Ab. L Epig. r6.
,
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Quid thorns a Nilo, quid SINDONE textus oLEWrr, &C,
Zoo hoog klom bij fommige Romeinfche dames de Reuk

dat MIARTIALIS haar wandelende keukwerk--^verkswld,
wwinkels noemde. Haar hoofd, zegt LUCIANUS, Wafe ,f
geheel 4rab e uit. Uit de Dichtera blijkt, -dat er geen aangenamer gefchenk voor de dames seas, en kostbaarder tevens, dan potjes met nardus. Volgens JUVENALis beefden de mannen en de minnaars op het woord Nardus , om,
dat dezelve tegen goud moest worden opgewogen, Minder duur waren zonder twijfel de reukwerken, waarmede
de jonge lieden de deur hunner minnaresfen befproeiden,
terwijl zij er ferenaden zongen , wijn plengden , . en er
de verwelkte kroonen en kranten ophingen, die zij gedragen hadden.
De Dichters zelve hebben van de Reukwerkbereiding
lieve namen ontleend, die ons eenigzins belagchelijk .dunken. Bij SION- noemt VENUS ADONIS: mijn bal/em,! mijn
reukwerk ! PLAUTus heeft op deze wijze van fpreken eerie
grappige alleenfpraal: gebouwd, in welke eerie oude vrouw
haar hof maakt bij eene flesch wijn, welke zij tastende in
het donker zoekt, noemende dezelve : mijn lieve ziel!
mijn roos! mijn kasfa! mijn kaneel! mijn mirre, enza
enz.
Het gebruikmaken van reukwerken door de mannen ontmoette ílrenge berispers in de achtbaarfte perfonaadjen van
Gsje, enldnd en .Rome. De Laceden;oniërs banden de Reukwerkbereiders, als lieden, die de olie vruchteloos. verfpilden. De goede. PLUTARCHUS roemt de dieren, omdat zij
zich niet. bereukwerken ; men zoude hein kunnen antwoorden': „ 't -Is omdat het -dieren zijn!" SENEKA very.
zuisnt de gelegenheid niet tot het maken van eene tegen
gebruik van reukwerken en zalven noemende-fleUing,ht
eene zeer morfige zindelijkheid," immpnelisJin lnun
ditice. De Konful CICERO vaart hevig uit tegen den Kon
dragen van haarlokken, van welrieken-fulPIso,verht
olie doQrtigkkkn : tnadentas cinciOorum f mbri,, VALE,-de
oius MAXIIJus. verhaalt,' dat , gedurende de verbanningen
onder, de -regexiug, tier Driemaiinen,, een aaiizienlijk Romein.,
floor z jriu bealieuden. in, gene -hut weggeftopt, zich, verpled door da. 'reu1 verken, - welke hij uitwafemd.e : iets,
zit .de hiatpfiief^hrijver; 't, welk , in fjcherts en verachting
,hot igeï leen aiededoogen verartder'deT,, welk zijn lot hi 't
-
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dier ran zijnen post , omdat hij te veel naar reukwerk
flonlk : „ Liever zoude ik gehad hebben;" zeide deze
koele en hardvoc[^ige Vorst, „ dat g i naar knoflook hadt
s , geroken

(*)."

Vergeefs, echter, verzetteden zich KonfuIs, Keizers en
\Vijsgeeren , tegen den heerfcileuden Biaak van 't Alge
gezangen van-men.DfchrtijvaARISTPus,de
nN:ut ON en ITORATIUS, de ernftige lesfee van nrPro(RATns , de behoeften van een brandend klimaat: alles
fpande te zamen, om de reukwerken onder de levensgeneugten te doen tellen. Geene gezellige verkeer ng, geen
avondmaal zonder bloemen, in dc zaal geftrooid, zonder
reek werken , in wierookvaten brandende , zonder welriekende olien , welke men op de basten , de tafel en de wiinen uitgoot. NERO en oTtto lieten in de feestzaal gebede kasladen van welriekend water vloeijen; en deze
wellevende weelde , hoewel door dwingelanden uitgevonden, verdient daarom niet te minder onzen hedendaagfchen 11 nphitryons te wordeft aangeprezen.. Te Rcne inderdaad ontmoette men fnoevers, die-, op hunne avondmalen , aan hunne gasten niets anders dan reukwerken
gaven: ritARTI Lts noemt dit, op eerie fehimpige wijze,
eaiiecnaani te rieken en van honger te fterven i
Res falf'; est , bene olere et of trire.

Dnncb ARCIIESTRATUS,fchrijver eener Verhandeling over
liet ll eerpen , had reeds als een ontegenzeggelijk beginfel
vastyeftcld, dat de reukwerken alleen moeten dienen ter
vcraangcnatmting van den wijn en vermeerdering van goede fiere.
De weelde groeit telkens aan. In NERO'S tijd werd het
tooneel met wijn befproeid, waarin faffiaán was uitgeperst. i)e Keizer HELiocnnALus liet zijne, eetzalen ver
welriekend Indisch hout. Om zich aange--tvarniem'
naam te kunnen baden, liet die zelfde Keizer een `eheelex
vijver met welriekend water vullen. Men verivondere zich
niet over die overdadigheid, -wits men in de Gefchiedenis
van den Mogol, door V. CATROU, heeft gelezen, dat de
vermaarde Prinfes'Noux-D hnAN een geheel kanaal met ro^ennwater liet vullen, langs 't welk zij met den Grooten ,Mogol
.
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wandelde. De warmte der zonne fcheidde van het rozen.
water de ware olie; men zag die zelftandigheid boven op
het water drijven; dit gaf aanleiding tot de ontdekking
van de olie (es/ence) van rozen. Dit althans is hetgevoelen van den Heer LANGLIS , die beter dan ik in ftaat is
om verflag te doen van al wat het gebruik van reuhverket
in Indostan en China betreft; een onderwerp, welk ik om
die reden onaangeroerd laat.

EENS UITBARSTING VAN DEN BERG ETNA; DOOTL
EEN' OOGGETUIGE MEDEGEDEELD.

Mijn Heer de Redaaeur der Algemeen Foderlandd
fche Letteroefeningen.
„ gunt gij goedvinden, in uw zeer nuttig Mengelwerk
een plaatsje in, te ruimen voor het volgende berigt
„ wegens een verfchrkkelijk Natuurverfchijnfel, gij zult,
„ twijfel ik niet, velen Lezeren genoegen geven. Het
„ berigt Is geloofwaardig, als medegedeeld door • eenen
ooggetuige, een Engelsch Officier, die, ten tijde der
„ ti itbarftinge, zich op Sicilie bevond. Ik ben," enz.
* # #
i1TESSINA, 24

April, I909 «

liet was op den 27 Maart I. 1. , 's morgens ten zes
ure , dat eene ontzaggelijke menigte zwarte asch , die,
onder de gedaante van wolken , zich van den berg in de
lucht verhief, en hare rigting nam naar deze clad, welke
vijftig mijlen vn den Etna ligt , eene aanftaande uitbar.
fling dezes vermaarden Vuurbergs aankondigde. Deze
asch, door een hevigen rukwind voortgefluwd, viel int
zulk eene ontzettende menigte uit de lucht, dat van de
ftraten en de huisdaken verfcheiden wagenvrachten verzameld werden. Dezelve geleek naar buskruid, en wel zoodanig, dat een Iersch foldaat, dle zich in het kasteel be.
vond, begon te fchreeuwen : „ De wind heeft de deli-.
„ ren der Magazijnen geopend, en al het buskruid ligt
„ rondom de barakken ! ”
Kort nadat de dag was aangebroken, v crfiueidde een
fir.
-
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fchrikwekkend geloei , hetwelk zich van den kant des
bergs liet hooren, eene algemeene ontfteltenis onder de
bewoners van deze gewesten. Onkundig, hoe verre en
naar welken kant de verwoestingen zich zouden verfprei.
den , verlieten vele menfchen hunne huizen. Op het ontzettende gedruisch , welk zich had doen hooren , volgde onmiddellijk eene woedende uitbarlling van asch , uit den grootelf
Crater voortkomende, en die, dikke wolken uitmakende,
op het vlakke veld zich op elkander flapelde. Zoo ge
dat de íloffen, door den Crater-weldigasutbrfn,
uitgebraakt , op verfcheiden mijlen afftands tegen den
wind indrongen, hoewel dezelve zeer fterk was.
In den avond verving eene uitbarfting van Lava die
der asch, en een geduchte vloed daalde af van den berg
tot op den afílànd van drie mijlen, alwaar hij zich irk
twee takken verdeelde
Thans was de Vuurberg ftil tot aan den volgenden
i:morgen, wanneer eene nieuwe uitbarfting, met nog grooter hevigheid dan de eerare , zich deed gevoelen. Met
geweld daalde de Lava neder tot aan Monte Negro,
en overftrooinde in weinige uren vele mijlen gronds , over
velden en door bosfchen haren weg nemende. Tot nog toe
had geen gids moeds genoeg bezeten , om nieuwsgierige
reizigers naar de plaats der uitbarftinge te brengen, ter
oorzake der hoopen asch en lijmftof, welke men op elken
ftap ontmoette , en die het leven van allen in gevaar
brengen, die onvoorzigtig genoeg zijn om dezelve te na
uren, echter, na den eerften fchrik, was-dern.Tw
een dier gidfen ftout genoeg, om den voet van den
Etna te naderen. Deze uitbarfting heeft eene rij Craters
daargefteld, eene ruimte van nagenoeg twee mijlen beiaande , uitmakende met de overigen eene onregelmatige
lijn, en hebbende, van den top des bergs af, eene Noordoostelijke ftrekking.
In het midden van een dennen- en eikenbosch ligt Bene
diepte van onmetelijke uitgeftrektheid ; dezelve bevat
twaalf Craters of monden; twee dier Craters branden altijd, de andere bij tusfchenpoozen ; zij gaven een gedruisch, alsof er eenige duizenden ftukken gefchut in ééns
werden afgefchoten ; uit de zijden kwamen vlammen en
brokken rots voort, die als regen, en onder verfchillende
gedaanten, langs den berg vielen, na alvorens eene hoog
bijkans duizend voeten bereikt te hebben.
-tevan
De voornaamfte Craters, loven vermeld, waren liet
hoofd
M
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hoofdtooneel van deze geduchte en grootfche gebeurtenis;
hunne twee uitbarftingen vereenigden zich, en formeerden
eene vuurkolom , meer dan honderd roeden breed. Uit
deze kolom kwamen Lavafteenen voort, die al krakende
nedervielen.
In het midden der Crater-ïinie bevond zich een, die geweldiger fclieen te zijn dan de overigen , en waaruit de
gevaarlijkfte ontlastingen voortkwamen. Vrij groote rotsbrokken vielen , tweemaal , twee íchreden van ons , en bij
waren wij het flagtoílèr onzer nieuwsgierigheid ge -kans
mijne gedachten ftroomde de Lava alleen-worden.Na
uit de twee grootfte Craters: want zij vertoonde zich in
derzelver rigting, en fchee:t zich van de overigen af te
zonderen. Deze kokende ftoffe maakte eene rivier uit,
eéne halve mijl breed. Na een bosch, welk zij ontmoette,
te hebben in brand geftoken , vervolgde zij haren verwoestenden loop, verbrandende en veritrooijende alles, wat zij
op- haren weg ontmoette , tot op ongeveer zes mijlen
van den dubbelen Crater. Hier verdeelde zij zich in twee
takken , de voor naamfte van welke zijnen loop, nam naar
het verblijf van den Baron DE CARRI. Op tweehonderd
roeden dit huis zijnde genaderd, daalde de Lava in een
hollen weg; hetwelk deed hopen, dat haar loop zonde
eindigen; doch zij hoopte zich opeen, en drong door den
hollen weg, die haar noest beteugelen. De andere tak rigtte
zieli naar Lingua Grosfa , en kwam zeer nabij aan het verblijf
van den Baron BE CAGNONE. Vol angst en vrees voor
hun leven en bezittingen waren de bewoners van Lingua
Cros/; toen de uitbarfting ophield.
De vuurftrooni, die uit den Crater niet meer gevoed
werd, fcheidde zich nu in vele takken , uitmakende kleine
eilanden; langzamer vloeide de ftaife, werd verdikt, en
eindelijk vast en hard.
Van de Lava kan ik geen naauwkeurig denkbeeld ge
vloeibare gedeelte heb ik niets kunnen on--ven;aht
derfcheiden ; intusí'chen moet zij zeer vloeibaar zijn; zij
loopt gemakkelijk` voort, en de oppervlakte fchijnt zeer
ligt en dun te zijn. Ik denk, dat zij vier mijlen in een uur
kan afleggen.
Bij nacht was het gezigt van de uitbarsting en den Lavaftroom een fchouwfpel , welk de ziel met angftigen
Cchrik vervulde. De fteeflen, die uit de Craters voortkwamen, verfpreidden eerie witte helderheid, die de roode kleur der vlammen te íttexkex deed uitkomen. Terwijl
-
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de bergen de vallei door dezen (leenregen bedekt wierden,
was zulks, voor eenigen tijd , een uitgebreid veld van
fchitterende Herren en plaatjes. Brandende boomen ver
dit tooneel. Men hoorde het fchreeuwen van-hogden
vele duizenden vogelen , die den berg ontvlugtten. De
Lava was een helsch vuur, met rood en zwart ' afgezet ,
daarftellende een verfchrikkelijk contrast met het pikdonkere van den nacht. Hier rolde een vuurval;, daar ontt^rikkelden zich golvende bergen, met ingebeelde fortresfen gekroond. Het geheele land aan gene zijde van Lingua
Grosfa en Pie Monte is tegenwoordig met asch bedekt.
Vele landerijen zijn door de Lava verbrand en verwoest.
Gedurende dezen form der Natuur vertoonden de Sic!lianen gcenerlei blijk van nieuwsgierig- of van werkzaam
DE CARRI, wiens huis in het grootfte-heid.DBaron
gevaar was, wees langen tijd, met eene bijgeloovige hal;
$arrigheid, de aanbieding van verfcheiden Engel/èlhe officieren van de hand, om zijne kostbaarfte goederen aan de
verwoesting, die dezelve dreigde, te onttrekken: „ Neen!
„ neen ! " gaf hij tot antwoord: „ zoo als het God be„ lieft." In het einde, echter, liet hij zich overhalen om
veel van zijne goederen te bergen. Maar toen de Lava
zi woning had bereikt , hielt de
tot op tweehonderd roeden jne
uitbarfting op, tot groote blijdfchap der bewoneren , welke
deze weldaad toefchreven aan de verdienften en de voorfpraak hunner IIeiligen, wier beelden heel van Castiglione,
meer dan drie mijlen van daar gelegen, in flatelijken optogt waren aangebragt, gedurende deze ramp, en in het
midden eener menigte arme lieden geplaatst , ter plaatfe
digtst aan liet vuur. De Procesfis beftond uit bewoners
van beiderlei fekfe , allen berooid en ellendig , vervullende de lucht met huilen en jammerlaagten, slaande zich op
de borst, de haren uit het hoofd trekkende, en zich niet
roeden geefelende; terwijl de Priesters, die hen verzelden, alle de Heiligen aanriepen, en hen bezworen oin
hen van hunne ellende te verlosfen. In hunnen optogt
hielden zij ftil bij het huis van den Baron DE cARRI; de
Huiskapellaan verfcheen op het balton , en deed eene korte leerrede, zijne woorden met de nadrukkelijkíle gebarcn
v 'rzellende. Hij zeide , dat de uitbarfting eene ftraffe des
hemels was oin hunne menigvuldige zouden, en dat zij
ten zoo ondeugend leven door boete moesten uitwisfchcn.
Zoo dikmaals hij eenige oogenblikken zweeg, werd dit
zwijgen van zuchten en tranen vervangen; de toehoorder
M 2
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geefelden zich met roeden , en vertoonden blijken der
diepfte gemoedsverbrijzelinge. Nooit werd ik zoo ferk
getroffen door eenig tooneel van algemeene volksramp.
Waar is nu de mensch, die denken durft, dat hij adem
zonder den Goddelijken bijftand ? Tot welke overden-halt
aanmerkingen geven de uitwerkfels eenes woe--kinge
dendert Vuurbergs 4foffe aalt de hand! Welk eene diepgaande boezemfmarte gevoelt niet de mensch, die zijne
eigendommen, de velden, welke hij bebouwt, door eene
fchrikwekkende omkeering in eenen oogenblik ziet verwoest worden ! Kortstondig zijn de overige geefels der
aarde ; vruchtbaarheid vervangt gebrek ; de oorlogsrampen verdwijnen met den tijd: maar altijd zullen de toekomende geslachten voor oogen hebben de zwarte en dorre
rotfen , die den vruchtbaren geboortegrond hunner onge.
lukkige voorvaderen vervangen hebben.

£ENE WINTER - WANDELING.

Gij Winter, die de landen
Met fneeuw en ijs bedekt! gij blijft mij wellekom.
N. S. VAN WINTER.

Vrienden, een vurig liefhebber en bewonderEenaarmijner
van fchilderachtige fchoonheden, is nogtans dermate
en ingenomen met de bekoorlijke tooneelen ,

gehecht aan
welke één der Jaarfaizoenen biedt, dat hij, als 't ware, wei
te openen, om de aanvallige fchoonheden van-gertdon
eenig ander te befpiegelen. Uit den aard tot eene droefgeestige werkeloosheid overhellende, welke hij nimmer aflegt,
dan wanneer zijn geliefde Jaarfaizoen hem, als 't ware, uit
den flaap wekt en naar buiten roept, heeft hij, gelijk geert
klein aantal, die hem hierin gelijken, veeleer dit zijn zwak
botgevierd, dan tegengegaan. Met de Lente en den Voor
zijn lust tot het befchouwetr der Natuurtooneelen als-zomeris
vervlogen. De weelderige fchoonheden van het verder gevorderd Jaar, de ftatelijke en heerlijke vertooningen, welke
de Herfst den oogen biedt, zijn voor hem als niet aanfchouwenswaardig. De Winter althans heeft bij hem niets begeer
dit Saizoen verdubbelt hij zijne weeklagten over het-lijks.In
gemis van de aangenaamheden, welke hem de Lente en de
Voorzomer boden.

Ont
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Ongelijk aan dezen mijnen anders hooggeachten Vriend,
wiens zwak mime berisping niet ontgaat, gevoel en geniet ik
Cale de levendige indrukken, welke de Herfst aanbiedt, in
eene groote verfcheidenheid van woelige land- en veld - tooneelen , , die elkander afwisfelen en vervangen. -- Ja, in den
Winter zelfs vind ik, (om niet te reppen van de gelegenheden, welke dezelve tot gezellige vermaken biedt,) op een
helderen dag, wanneer de laagzwevende zon ons beftraalt,
groot genoegen in eene buiten-wandeling. Hetzelve moge, in
vele opzigten, te kort fchieten bij de voldoening, welke milder Saizoenen opleveren, die Wandeling fchenkt eene rustig.
heid en kracht aan mijne ligchaalnsgefteltenisfe, en biedt mij
Bene menigte van voorwerpen, der aandacht waardig, aan,
bijzonder gefchikt, om , door derzelver tegenoverhelling eu
vergelijking met de vertooningen, welke andere Jaargetijdeu
opleveren , ons te meer te treffen , en veelvuldige, voor
vertand en hart geenszins onvruchtbare , vergelijkingen te
maken.
Ín deze geestge1ieitenisfe nam ik een der heldere en fchoo»e dagen, welken deze Winter aanbood, waar. Ik ging uit,
om zoodanige fchilderpehtige vertooningen, als de Natuur
enogt aanbieden , op te doen, of zulke menfchen - karakters
waar te nemen, als mij óp den weg mogten ontmoeten.
't Is waar, in mijne ontmoetingen deed zich weinig op,
't geen, maar de algemeen aangenomene denkbeelden , bijzon
opmerkenswaardig was. Nogtuns rekte mijne Wandeling-der
tot onderhoud en leering: want er is niets vreemds of wonderbaars noodig, om op onzen redelijken geest te werken,
en de aandacht te wekken en te, vestigen van den opmerkenden en befpiegelenden Wandelaar, wien het om leering te
doen is; geene zonderlinge lotgevallen of ontmoetingen worden er vereischt, om de befpiegeling gaande te maken en
bezig te houden van hem,, die fmaak vindt in de befchouwing van de Werken der Natuur, en niet ongevoelig is voor
de aandoeningen zijns harte, door zich aanbiedende vóorwerpen opgewekt. Veeleer mag men vreemd vinden de onopmerkzaamheid op het leerzame, 't welk zoo vele ons .om
voorwerpen aanbieden , en , als om ítxijd , ons leering-ringed
fchenken.
Ik zette den voet niet buiten, of de, bij 411te, dikgevallen fneeuw,, die over het rustend veld verfpreid lag, en, als een
wollen kleed, 't zelve tot een winterdekfeI llrekte , bepaalde
mijne aandacht op de gunftige fchikkingen der Nature , of liever der Voorzienigheid, om, door dit wonderbare middel,in
den hard bevrozen grond, de kiemen der planten en gewasfen te befchutten. -- Bewondering en Dankbaarheid hielden mijnen geest bezig.
Wil de verbeelding zich , te harer voldoening, bezig houden,
-
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den, welk een Jaargetijde is er dan, 't geen daartoe geelre
Rolfe verleent? Ook de Winter biedt te dien einde eene menigtc van vertooningen aan den Wandelaar. Een groep van
bladerloos geboomte ,'t welk nog onlangs met milde en zachte
fchadnwen een heerlijk Buitenverblijf belommerde , had in
mijn oog erne 1latelijkheid; de kale toppen, veelal met fneeuw
bedekt, verhieven zich; alles was in fchijnbare rust: doch
dc altoos werkende Natuur bereidde van binnen het nieuwe
loof en de vrat hrbeginfelen van die fiet`aden des Groeijenden
Rijks, met andere deelen van 't zelve, den fehijnbaren Win.
ter-flaap genietende. --- Hoe veel ftofs. tot nadenken!
Wat de verhevener gevoelens van het hart betreft. In ge•
wigtige lesfen en r leeringen van Zedelijkheid is geen Jaargetijde, en dus ook de Winter niet, verfroken, ja vloeit deze
daarvan over, ons.voorwerpen aanbiedende en voorvallen opleverende, die :een hart, vatbaar voor gevoelige aandoeningen
en gereed om dezelve op te volgen, een wellust fchenken,
nooit genoten door zielen, daarvan vervreemd.
Zal dus die fcherpfnijdende oostewind , ongenadig- als het
ongevoelig hart des in weelde en dartelheid verdronkenen,
de zoodanigen, die zich daaraan blootfiellen, geene nadruk
geven van de noodzakelijkheid der hulprijke-kelijIs
milddadigheid ?, -- Zullen deze bladerlooze hagen en van
groen ontbloote booroen ons niet ten krachtigfe'herinneren,
hoe vele arme , van koude huiverende, nuttige leden der
maatfchappije, door den Winter werkeloos, de noodwendig
heden dezes levens zeer fchaars:kannen bekomen, koude en
te Fèns gebrek lijden'? — In deze fchamele hut; aan de zijde
des wegs gelegen, branden op de haarditede eenige opgezamelde takjes, en de halfnaakte kinderen kruipen rondsom het
faauw opblakerend vlammetje. Kan men' dit zien, zonder een
regtmatig gevoelvan medelijden te- bntwaren? Of zal een aardoenlijk hart die gewaarwording verflompen en doen - zwijgen.,
door het hulpbieders ontwijkend denkbeeld: „ zij zijn het
niet beter gewoon!
Neen ! zulks zal veeleer dienen, om
een gedeelte van het overtollige_in onze jaarlijkfche uitgaven,
indien het niet anders gefchieden kan, te befnoeijen , en het
der nooddruft hulpvaardig toe te reiken.
Eene fehamele hut gaf mij op mijne Wandeling eene nadrukkelijke les. Eene oude Vrouw maakte mijneaandoeningen op 't gevoeligst gaande. Zijhond aan de deur van' eerre
kleine woning. Hare bonding fprak, als 't ware, mij toe:
„ Sta fail, Wandelaar, die de zegeningen des overvloeds ge„ niet!" Ik volgde die _infpraak, en.vervoegde mij tot deze
blijkbaar behoeftige. Hare gefchiedenis, welke zij mij verhaalde, had niets van het zeer zeldzame of ingewikkelde;
maar zij droeg alle kenmerken van echtheid, en kwam hiercp neder: Zij had beter en ruimer dagen beleefd. Hare woning
-
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fling was., te eengen tijde, gezegend geweest met alle de

voordeelen, welke iemand in haren levensftand met reden kon
verlangen. Zij had ook den dag van dieper te nederdrukking
gezien , en merkte de meerdere ruimte , in haren tegenwoordigen wel zeer nederigen ilaát, aan als eene belooning van hare
vrdeger- betoonde wilvaardige onderwerping aan de: fghikkingen der Voorzienigheid, als een zonnefchijn na een door wol
dik benevelden dag. Zij is de Weduwe van een vlijtig Land--ken
man, wiens naariligheid hem in een ruimer en beter fta id-gebragt
had, dan waartoe de Landlieden doorgaans, kunnen opklim
Maar de rampzalige gevolgen des Oerlogs hadden, na-men.
allengskens toenemende verarming, haren Man gedrongen ons
in den Krijgsdienst te treden. Hoogst moeijelijk vial dit fcheiden , en werd welhaast gevolgd door nog treffender flag , —
de wete van den dood des vertrokken Huisvaders. Hierdoor
werd zij met haar Gezin zonder f'ceun, zonder hoop op beh aan gelaten. Gelukkig dat een Heer, in dien omtrek wonen•
de, de brave Vrouw leerde kennen, en, mer haar deerlijk
lot bewogen, haar en hare kinderen dit klein verblijf ter woning aanbood, en, nevens andere menfchenvrienden; het te
kort komende aan hare geringe verdienflen aanvulde. Zij is
thans in den- herfst haars levens; dan de hardigheden, waarmede zij te worftelen gehad heeft , hebben de voren des
ouderdoms diep in haar gelatft gedrukt: met ditalles is`ergeein
trek van misnoegdheid in te vinden, die te onvredenheid.
aanduidt over den weg, dien de Voorzienigheid met haar gehouden heeft.
Van dezen aard zijn de voorwerpen , waarmede ik mij op
mijne Winterwandelingen bezig houde. Zij krijgen gewis,
naar gelange der voorwerpen en ontmoetingen; verfcheidenheid. Ik heb alleen die van eene enkele wandeling hier willen te nederfchrijven. Schoon dezelve niets verhevens, niets
vreemds behelzen, hoop ik zullen zij niet van alle leerzaambeid verdoken wezen.
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!ER GELEGENflE!D VAN EEN TREFFEND VOORBEELD
I ERZELVE , ONLANGS GEGEVEN (5
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Zoek,

,dis de boezem, ruim aan 't zwellen,
De rijke bronnen op voelt wellen,

Waaraan de zuigling zich vergast;
Wanneer dè voedfter, met verrukking,
Op 't gretig zwelgend mondje past,
En 't, liefderijk, bij ieder drukking
'Met -d'eedlen ii elkf}room -overplast;
Wanneer zij 't wichtje , moc _gezogen,
In flaap gezonken op haar' feboot,
Bij 't vocht, dat uit haar (penen vloot,
!flog ,fchijnt te voeden met hare oogen;
Als 't geestig zog met overdaad
' aar teedren lievling -leeft verzaad;
Als 't lipje fchjjnt te wederflreven,
Zij nog verlangt oral meer te geven:
Zoek, hoe. veel fchoons dit fchouwfpel bied',
Zoek daar, niet gretig-turende oogen,
,De onwinbre kracht, het grootsch vermogen
Der moederlijke liefde niet.
6 Neen!
(4) Het bedoelde geval viel voor in 's Xage, op den tweeden 1Cers4ig des vorigen Jaars ; zie Koninklijke Courant van den 23ften van
Louwmaand r8ro, Een vierjarig jongetje viel , al fpelende, aan de
Scheveningrche brug in 't water. Op de kennisgeving van een ouder
broertje, dringt de trouwe moeder zich vol angst door de menigte benen, krijgt haar reeds zinkend kind in het oog, en fpringt oogenblikkelijk
over de vrij hooge leuning van de brug in 't water, vat het, 1partelt
naar den wal, reikt het aan de omttanders toe, en wordt vervolgens
zelve gelukkig gered. De naam dezer verdienilelijke vrouw (die zich
toen reeds op het laatst harer zwangerheid bevond) is ADRIANA VAN
ZANTEN , huisvrouw van SIMON e[ntBERO , Lampiet aan her Paleis in
's Rage. Een nader verflag heeft ons zeer onlangs berigt, dat opge
melde vrouw gelukkig van een welgefchapen kind is verlost, en zich in
redelijken welland bevond.
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d Neen! hoe ruim die stroomen vlieten,
Door deze liefde 'mild gehort ,
Hier fchiet de voedfter nooit te kort;
't Is minder fpillen dan genieten.
Elk teugje, dat haar boezem fchenkt,
Elk dropje, dat den zuigling drenkt,
Hervindt ze, in liefelijke toontjes,
In gulle lachjes, rozenkoontjes;
Ze ontwoekert alles, naar haar' lust,
Aan lipjes, die zij teeder kust,
Aan oogjes, die onnoozel lonken,
En reine vreugde in 't harte ontvonken;
Ja, wat zij hier ook kwistig bied',
Wat fehatten ook haar liefde fpilde,
Het overtreft, offchoon zij 't wilde
Den moederlijken wellust niet.
Neen ! zie een flerker kracht dier liefde,
Als alle blijdfchap fchichtig vlood,
Wanneer 't gevoel niet flreelt, maar griefde;
Ja, ken die liefde ook in den nood.
Ja! in den nood van hare telgen
Belagcht de moeder ilroom en gloed;
Zij overfchrijdt, met vasten moed,
De kolk, die haar dreigt in te zwelgen;
Geen proef, die haar bezwijken doet.
Zie, zoo ge aan twijfling toe durft geven,
Zie dit ontzettend fchouwfpel aan;
Zie — en uw Route ziel zal beven
Bij 't geen een moeder durft beftaan!
Haar kind, dat, onder 't vrolijk dartleu ,
Al fpelend in het water ftort,
Ligt angflig in de gracht te fpartlen ,
En alle bijftand fchiet te kort;

't Dreigt magtloos naar dep grond te zinir^n;
't Moet
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't Moet hulp- en hopeloos verdrinken;
Het wordt aan 't liefdrijk hart ontfcheurd y
Waaruit zijn leven is getogen,
Waaraan 't zijn kracht heeft ingezogen,
Waaraan 't met zorg werd opgebeurd.....
Waar zij fnelt aan, de teedre moeder;
Zij ziet haar kind in doodsgevaar;
Zij gilt om hulp tot d'Albehoeder,
En dringt de menigte uit elkaar;
Zij wringt zich door den volksdrang henen,
En vraagt niet, wat haar kracht zal leersen,
En, fnel gelijk een blikfemfchicht,
Vliegt zij den dood in 't aangezigt,
Om hem de dierbre prooi te ontfcheuren,
Die haar zijn wrok wil doen betreuren.
Ja, zij vergeet in dezen nood
Den last van haren zwangren fchoot.
De moed verdubbelt hare krachten.
Op hoogte of diepte zorglijk te achten,
Laat ze over aan het blind geval;
Zij wikt niet, wat haar redden zal;
Zij ziet haar kind door 't nat beftelpen,
Wie, dan de moeder, zal 't nog helpen!
Ze ontwringt zich allen tegenweer,
En ftort zich van de hoogte neér,
En kampt, door angst en fchrik gemarteld,
En worítelt, woelt en plast en fpartelt,
En dobbert, flingert, grijpt en tast,
En vat het kind, en klemt het vast,
En fchijnt, om 't nimmer weér te derven,
Getroost in 't eigenst uur te Oerven.
Ter liefde van haar vrucht alleen
Dringt zij haar laatfle kracht bijeen;
Zij wortlelt fterker dan te voren,
En, fchenen beiden reeds verloren,
Was ieders hart van fchrik ontzet,
tell
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Len vreugdekreet doet eindlijk hoores,
Dat kind en moeder zijn gered i
Vergeet, 6 diepgetroffen fcharen!
Gij, die haar angftig worftlen zaagt,
Vergeet nooit, wat, in doodsgevaren,
Een moeder voor haar kindren waagt.
Vreest niet voor 't wicht, dat ze, onvoldragen,
Nog in haar vruchtbren fehoot bedekt;
Vreest niet, dat in de jammervlagen
Iet kille nat hem Ieed verwekt.
Neen, aan haar teeder hart,gevoedflerd,
Wordthij geftreeld, verwarmd, gekoesterd,
Door d'eedlen gloed der kindermin;
Die zal de ramp van 't telgje weren;
Vat wee de moeder ook moog' deren,
't Dringt tot haar lieve vrucht niet in.
Verhaalt liet, moeders! aan uw zonen,
Verhaalt aan hen dit float beftaan;
En, zoo zij zich gevoelloos toonen,
En 't hart niet uiten door een traan,
Laat dan de rouw uw hart bewonen,
Om 't geen gij barend door moest daas
Dan moet gij 't oogenblik beklagen,
Toen gij de vrucht uit uwen fci:oo:
Den vader tot een echtpand boost;
Dan hebt ge een wangedrogt gedragen.
Geleidt die zonen nooit ten echt ;
Dat nooit uw mond hun zegen gunne;
lie
6 Neen! hierdoor wierd uwe l eu
Een vloek, een dwangjuk otngeiegd.
Die dit gevoelloos aan kan hoorn n,
Leve als een vreemdeling op aard'
Geen vrouw zal ooit zijn hart bekoren,
Geen vad.rvreugd zij hem gcfpaard.
'`er•
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Verhaalt die daad, A jongelingen!
De fchoone, naar wier hand gij haakt;
En, kan zij koel en ongeraakt
Den tranenvloed in 't oog bedwingen,
En fmelt haar hart niet weg om 't leed,
Waarmeê de teelre moeder ftreed;
Hoort ze ongeraakt en onbewogen,
Hoe 't kind aan d'afgrond werd onttogen,
Vliedt, vliedt haar; fchuwt haar ijdel fchoon;
Het fchittert Hechts natuur ten hoon.
De zoon, dien ze ooit u zou doen winnen,
Zou nimmermeer de moeder minnen,
Die hem met wrevel had getorscht
En wrQkkend drenkte aan hare borst.
Vliedt, vliedt haar, eer ge u 't moet beklagen;
Zij, vloek van 't minnelijk geflacht,
Wordt nimmer waard de vrucht te dragen,
Waarvan gij al uw blijdfchap wacht.
Komt, laten we een gedenkzuil stichten
Aan 't geen een moeder dorst verrigten,
Waaraan zich elk haar moed geheugd!
Laat daar de jeugd zich bij vereenen !
Zoo llrekke, door alle eeuwen henen,
Die zuil ten toetssteen van bun deugd!
1\?. W.
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is den mensch zoo
, en
hem
over
opop eene of
hem in
zigt íteeds voordeelig is geweest. Vooral het goede te
genieten , zonder immer te vragen vanwaar hetzelve afkomftig zij , of hoe het tot ons afdale, zonder ooit opgewekt te worden om deszelfs bron en oorzaak na te ,gaan,
of althans meer dan Bene oppervlakkige kennis van dezelve te wei}fcben , en eenen vlugtigen blik op haar te
slaan, ontgaat bezwaarlijk het verwijt van ondankbare
gevoelloosheid. Maar eenigen bijzonderen zegen aan zijn
vaderland of leeftijd verknocht te zien, en evenwel tot
geen zoodanig onderzoek geprikkeld te worden, is !lechts
tut de miskenning der geheele zaak verklaarbaar. ImDiers
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tncr ber neren wij ons,, hoe gaam elkeen over de voor
ver zijn. geflacht, zijn geboorteoord en het zijne-regtn
doorgaans uitweidt, en hoe vertrouwelijk op (Ie belang.
lleïling van liet algemeen wordt gerekend, bij de openlijke
befchouwing van liet goede zoo wel als kwade , dat juist
nu bijzonder treft! , Deze algemeen aamnerkingeit
werden bil snij verfterkt door de bedenking , dat liet
in zoo donkere dagen, als wij beleven, hoogst_ gepapt
en. wenfchelijk fchijnt , den enkelen lichtftraal , welke
dezelven nog verheerlijkt , op allerlei wijze in het oog
te houden. Verheugde zich niet liet verheven Rome,
na verlies des gemeenébests door eenen bloedigen en ver
burgerkrijg, vooral in dien bloei van letteren-nield
en fchoone kunflen, welke dat tijdvak den naam van gouden eeuw heeft doen dragen? Waren het deze oefeningen, deze genietingen van den finaak en de edelfle befchaving niet, welke zoo vele treffelijke vernuften, aart
gewigtiger bezigheden en daaruit voortgevloeide genoegens.
ontrukt, de liefelïjkfle afleiding verfchaften ? Ja,, de te$enwerping mogt nu nog voor mijnen geest blijven zweven , dat men bij het dadelijk bezit vair eenige zaak derzelver befchríjving zonder hinder mist, vooral- wanneer
fchoonheid — die zich niet befchrijven laat -• den hooglien roem, de waarde dezer zaak uitmaakt; ik bleef bepaald , van de fraaije kunst te fpreken , welke den avond ,
gelijk eenmaal den morgen onzer welvaart beffemd fchijnt
te verifieren. De poëzij, thans zoo heerlijk bloeijende ,
en op een aantal van gelukkige beoefenaars ,vooral in deze
i}a I, roemende, zij dus het voorwerp onzer befchouwing !
Niet, ten einde wij dit kind der vrije natuur eenige wet
voorfclzrijven ; maar alleen om het belangrijk voortbreng fel van die moeder aller dingen volkomener te Ieeren kenten. Het wezen, de ootfprong, het doel en tje vrucht der
fchoone dichtkunst zal daartoe, het eene na het andere,
ons onderwerp zijn. Welaan, M. H.! beoprdeelt , g!j
het voor te dragenë , noch als getoetst aan al hetgeen
kunstregters over dit Auk hebben gefchreven, noch als
geheel oorfpronkelijk en. te eenemaal nieuw. Beoordeelt
het toegevend, en laai„ des nods, de goede wil hebben
voldaan !
Het algemeenst geldende kenmerk der poëzii is, buiten- tegenfpraak , die eigen toon harer voordragt , welken evil de voetmaat noemen. De roman moge louter
verdichting zijn , en de welfprekende redevoering van
dichterlijke fieraad en:chitteren., zij blijven fleeds onder de
pro-
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prdzaifche ftukken gerangfchikt. ja ,waar men de laatflen,
zonder de voetmaat, te rijkelijk flrooit, daar komt ligt
een gebrekkig middelding, in de plaats van iets bijzonder
fehoons , te voorfchijn. Dat ook dit vereischte met der
daad op de natuur en niet op louter vooroordeel is
gegrond, kan zelfs uit de overeenfteniming van alle vol.ken blijken. De fmaakvnlle en befchaafde Griek mat' zijne
welluidende taal in het vers naar den maathaf des tijd
zelven, en had den Romein, die zich byijna altijd naar
hem vormde, hierin ten volgeling. Ken aantal andere
volken, niet gewoon hunne lettergrepen, door lange of
korte uitfpraak, zoo juist afte pasten, nam derzelver aantal , benevens eene gefchikte plaatfing van den klemtoon ,
de fnijding , en dikwijls ook liet rijm , te baat. Bij meer anderen zij ons het regte en naauwkeurige in deze zaak al niet
bekend , de beste vertalingen zelfs van Hebreeuwfche
dichtftukken doen duidelijk Benen zekeren afgemeten , zichzelven gelijk blijvenden, of ook gepast afwisfelenden toon
vernemen. Is het bovendien voor ons eigen bedaard nadenken niet blijkbaar genoeg, van hoe veel belan g het
vers voor de poëzij is? Kan aan den ongebonden flijl, bij
de voordragt, dat blakende en toch niet teugellooze
vuur, die treffende en welgepaste klem, die zachte en
toch niet vervelende zoetvloeijendheid worden bijgezet?
Is het inzonderheid mogelijk, den toon, op welken eenig
flak moet uitgefproken worden, door het enkele prozai.
fche fchrift, zoo klaar aan de hand te geven , als het
treurige en vrolijke , het deftige en gemeene , met allerlei
hartstogt , allerlei bedrijf en voorwerp zelfs , door
Bene onderfcheidene maat, meer of min voelbaar worden
aangeduid? Waarlijk, elk man van eenigen finaak is hier
overtuigd, en elk min geoefende kan-omtrenzvas
zich deze overtuiging door de voorbeelden zelve zoo ligt
v crfcli^.ffen , dat ik het overtollig achte , hierbij één woord
te voegen. --- Veel nogtans verfchilt het , dat maat en
rijm alleen een dichtftuk zouden vormen. Het levendige ,
het fehilderachtige , het hartstogtelijke en bloemrijke behooren -• elk naar mate van het onderwerp — niet min
onaffcheidelijk tot hetzelve. De drooge rijmkronijk is aIthans even min als het zoogenaamde poëtisch-proza ware
poëzij te noemen. Veeleer wordt de waarde van een
dichtftuk naar de laatst opgegevene eigenfchappen vooral
gefchat. ja ook te dezen aanzien is het oordeel der wijdst
verftrooide en meest verfchi lende volken Ilechts één ; en wet
wij
N2
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wij bij befchaafd of half woest, in het brandende Oog
ten of in koude en barre gewesten, bij overoude of pas
ontdekte natien, als geliefden volkszang aantreffen, dat
munt door dit zinnelijke , dit hartstogtelijke en fchilderende uit. Zou ook de boven aangeduide maat bij een
-ander flag van verhaal of redenering te pas kunnen komen'? Zou er dan doel en fmaak, in dit eentoonig geklinkklank , dit kinderachtig kunstje des woordmeters ,
dit laffe fpel- met zeldzaam wisfelende toones_ te vinden
zijn? Immers liet koele verftand kent gecne flemverheffing. Het. gevoel alleen fpreekt deze taal der natuur.
En hoc keurig het, vers den waren dichter fomtijds de
hand biede, ons zich kort en krachtig, teekenachtig en
klaar uit te drukken, de beknoptheid en juistheid der gefchiedkunde en wijsgeerte zou bij het gebruik derzelve
fprake doorgaans veel verliezen. Er bleef dus in dit geval geen doel der voetmaat over ,ten zij voor het gezang;
en is dit zelf op levendigheid , vuur en gevoel niet even
zeer gefield? Of ter gemoetkoming aan het geheugen;
en wie zou de fchoone en vrije kunst der poëzij tot dezen lagen dienst willen vernederen ? -- Deze twee verbonden hoedanigheden, echter, beantwoorden nog niet
aan de kracht der benaming, welke wij zoo wel in zuiver
Nederduitseh, als in navolging der Grieken, gewoon zijn
te bezigen. De eigenlijke verdichting, die niet befchrtjft,
snaar fchept, niet afteekent, maar ontwerpt, niet volgt,
maar voorgaat op nimmer bezochte paden, moet als eerie
afzonderlijke en derde hoedanigheid der dichtkunst worden
aangemerkt. Niet dat het algemeene oordeel juist den
naam van poëzij ontzegt aan alles, wat dit kenmerk mist.
Integendeel , bij een aantal uitmuntende verzen zou hetzelve zeer averegts worden aangebragt. Doch zoodra
een dichtílnk eerige aanmerkelijke uitgebreidheid bezit;
zoodra het onderwerp zelf niet geheel en al dichterlijk is, of eene meer dan gewone vlugt wordt bedoeld,
is de verdichting niet min dan het overige onontbeerlijk.
Zonder haar misten wij het onfchatbare heldendicht: want
waar levert de gefchiedenis zulk een fchoon geheel., zulk
eenen krans van helden , zulk eene opeenftapeling van treffende gebeiutenisfen ? Zonder haar misten wij ook het deftige
treurfpel: want waar brengt de gefchiedenis de zielroerend e tooneelen zoo kort bijeen , verbindt ze tot een
zoo fchoon tafereel, en hielt de hardheid of regtvaardigheid van het lot in een zoo helder licht? Zonder haar miste
-
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te het leerdicht, en het ganfche uitgebreide vak der be1chri vende poëzij, al de verkwikking- en het f eraad der
fclioonle uitweidingen. Ja , is de verdichting — zij moge
zidh dan meer of min aan de verrukking en het hartstogteliike aanfluiten — niet de eenige bron van het hoog
denkbeeldig fclioon ?
Thans overgaande oin den oorfprong der poëzij op te
delven , zou ons de zaamgefteidheid van derzelver begrip
al ligtelijk tot de gedachte doen neigen , dat zij -- eene vrucht
van toevallig zamenloopende omílandigheden — daarna
van liet een tot het ander volk overgegaan, en alzoo ook
tot ons ware gekomen. Doch uit liet bovengemelde moet
reeds gebleken zijn, dat natien en volkshammen , tusfchen
welleen zich naauweli;ks eenige verbindtenis van gemeen
denken laat, dezelfde aanípraak op haar bezit mo--fehap
gen maken. Even gereedelijk zou men kunnen vermoeden,
dat de dichtkunst een voortbrengfel van hooge befchaving,
eene verfijning en verhefling der gewone taal , tot lireeling
van vertroetelde oorcn en harten, ware ; doch de duidelijke
letter der gefchiedenis verklaart zich ook tegen dit gevoelen. Immers, flaan wij de gewijde oudheid op, het boek
Job, voor een der allervroegfte Hukken gehouden , is
keurige potzij; het eerie boek van Mozes draagt, in des
kenners oog, vele fporen van poëtifehe afkomst, en het
vermeldt althans reeds in het begilr, d. i. in de vroegfte
kindsehheid des menschdoms , een lied van Lastleest. Letten
wij op de historie der Grieken , ook daar vinden wij den
Goddelijken Homerus reeds lang bekend en algemeen geacht, eer IIerodotus , als prozailche gefchiedfchrijver
{)ptredendc , het geheele volk , op zijne beurt , tot de hoog
verrukking voerde. Laten wij ons door Tacitus of-fle
anderen omtrent den toefland der oude ruwe bewoners
van deze en de naburige landen onderrigten, ook daar
vinden wij reeds den zanger en het vers. ja, zeilen wij
met Cook de aarde rond, en bezoeken die verílrooidite
eilanden, de verfchillendfle volken en horden , of begeven
ons naar welk werelddeel, naar welken -hoek der aarde
wis willen; steeds zullen wij bevinden, dat de poëzij ouder dan liet proza, dat zij dit is voorgegaan. Natuur
zelve moet dus voor de moeder van deze, gelijk van
elke andere fchoone kunst , worden gehouden. Ja het gaat
zeker, dat zij veel minder dan hare zusteren, tot eenen
aanmerkeliiken trap van volmaaktheid, vreemde kweeking
heeft behoefd. Te weten, M. H. ! de taal, bij derzelver
N3
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eerfle vorming arm aan woorden, was genoodzaakt vele
dingen bij gelijkenis, of door uitroeping, aan te duiden,
en verkreeg daardoor van zelve veel fchilderachtigs en
hartstogtelijks. De mensch, nog niet verkoeld door er
redenering, vloeide over van gevoel en drift,-varenis
hem tot het genoemde beeldrijke en vutige even zeer
doende neigen. De onkunde ten opzigte van alles, wat
buiten den gewonen kring der ervarenis lag, van oor
verband bij allerlei natuurverfchijnfel, werd bo--zaken
vendien door menigerlei voorval ílerk getroffen. Vrees en
fchrik fielden hetzelve gereedelijk in een vergrootend
en ontzaggelijk licht; ja de in werking gebragte verbeelding deed — althans bij de herinnering en herhaalde over.
levering — vaak de ongeloofelijkile dingen zien en hoorent Ook de fchrijfkunst beftond nog niet. Het eenvoudig gedenkteeken herinnerde de allerbelangrijkfte voorvallen
slechts in het algemeen; en het weelderig vernuft, de zucht,
om belang te wekken, de ingenomenheid met het gebeurde,
en het verlangen door deszelfs, middel groote en nuttige
indrukken te maken, vonden het volkomenfte fpeelruim.
Gelijk dit een en ander dus een gedeelte der voorgeftelde
vraag beantwoordt, zoo behoeft ook het overige even
min geheel in het duister té blijven. Alle jeugdige volken
toch zijn ten uiterfte gefteld op toon- en zangkunst. Zonder dat ik het wage den naauwkeurigen gang der ontwikkeling van het een en ander aan te duiden, lijdt het geen
twijfel, of de vroegfte ftukken, welken men algemeen gemaakt kan noemen, waren inderdaad volksliederen. Wel
namelijk , werd de eenvoudige gedenkfteen de-hast,
plaats, waar men openlijk zamenkwam, om groote gebeurtenisfen van den voortijd feestelijk te vieren. Niet lang
weCrgalmde die plaats van een onverftaainbaar gejuich of gejammer , van foortgelijke bewegingen vergezeld; fpoedig zong
men er, met vereenigde ftem en fnarenfpel, de daden of
de rampen der vaderen. En deze zelfde gezangen, zoo
ecnftemmig met het gevoel, zoo ligt in het geheugen bewaard, zoo vleijend en zoo belangrijk voor de aangeborene liefde tot zijnen ftam , lieten zich bijna even fpoedig
in de bijzondere kringen hooren. Het is dus de toonkunst ,
aan welke wij het geregelde en geregeld afwisfelende van
de voetmaat hebben te danken. Het is de, van ouds
zoo i^aauwe , vereeniging dier kunst met de poëzii , wel
aan deze haren tegenwoordigen , zoo aanminnigen-ke
vorm heeft gegeven. Ja dit zusterenpaar bleef fteeds bet
troe-

troetelkind der half woeste volken. Wie derzelver aan
lokken wilde , die moest met de lier in de hand-dacht
verfchijnen; wie hunne belangftelling wilde boeijen, die
moest eene levendige en krachtige taal ,vol ftoute beelden
en treffende fpraakwendingen, bezigen. En zelfs in deze
gedaante behaagde dikwijls de eenvoudige waarheid niet.
Het algemeene onderwijs moest zich bovendien in ver
godsdienstleer in eene trits-dichtegfns,
van ongeloofelijke vertellingen, de levenswijsheid in fabel en gelijkenis, kunftig inkleeden. Of kunnen wij het
voorbeeld der gevoelige Grieken, wier eerlfe befchavers
en wetgevers buiten twijfel veelal dichters waren, ten
<,pzigte van het laatife niet algemeen toepasfee; des te
natuurlijker is het, dat de poëzij — door de gefchiedenis
en wijsgeertc wélhaast uit haren voriger rang verdrongen — te onverfchilliger omtrent waar en valsch , te meer
taal des enkelen gevoels , in het kort vrije en fchoone kunst
werd. Plet ganfche rijk der mogelijkheden , der waar
denkbeelden werd nu haar uitgeftrekte-fchijnlked,r
gebied. Op dat vruchtbaar veld zweeft zij, gelijk de nijvere bije, dartelend rond, om den zoettien en voedzaat ften honig te vergaderen. Ja het ganfche — hoe befchaafde -- menschdom huldigt haar in dit licht, en zal haar -,zoo lang dit kleed der zinnen en des gevoels niet is vereten — altijd blijven huldigen.
Doch dit een en ander bereidt ons, wijders, natuurlijk
voor tot de vraag: welk is dan het algemeene doel der
j oëzij? En ik ineen daarop te moeten antwoorden, dat
het de openbaring van nzen inu-endigen :nensch , de volledig/Je
daarfielling is van hetgeen wij gewaar worden , hetgeen in
onzen geest omgaat, hetgeen wil — in eene foort van ver
zien en vernemen. De prozaïst poogt de-Muking—
wezenlijke gefteldheid der dingen te leeren kennen. `Vaar
zijn dadelijk, of althans voorgewend, doel. En hij-laeids
kan dit oogmerk niet bereiken , tenzij we van zijn bedaard
onderzoek, van zijne welgevestigde overtuiging en zijnen
onveranderlijken ernst zijn overreed geworden. De dichter, daarentegen, fchildert Ilechts wat hem treft, zoo
als hij wordt aangedaan, en welke gedachten daarbij in
zijn binnenfte oprijzen. Zijn al dadelijk aanwezige tooneelen liet onderwerp van zijnen zang, gij ziet ze Hechts
door zijn oog, in zijn licht, met zijne aandoeningen;
even of hij daar ftond op eene hoogte, het bedoelde tafereel voor oogen , hetzelve in zijne aandoening onwilleN4
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keurig befchrijvende, bewonderende, en daarover uitwei.
deride. Bezingt hij den lof van een of anderen grooterg
man, niet gelijk de redenaar poogt hij dadelijk te overtuigen, neemt te dien einde alle voorzigtiáheid en kunst in
acht, ftapelt zorgvuldig gewogen bewijs op bewijs. In
tegendeel, hij komt er voor uit, dat hij niet geestdrift
voor den man ia ingenomen. Het is flechts deze geestdrift, die hij uitdrukken, zijn eigen hooge denkbeeld van
's .mans volmaaktheid, dat hij daarftellen wil. Dikwijls
klimt deze geestdrift, door de koestering van liet dichtuur, hoe langs zoo hooger; zijne verhevene vlagt let
ten laatfte op de grenzen der ondervindelijke waarheid geheel niet meer, en hij levert ons een gedachtenbeeld van
volkomenheid, met den naam zijns helds. Ja, fomtijds
biedt de hooge oudheid , de fabel , of de taal zelve,
hechts Benen loffelijken naam , en zijne rijke verbeelding ,
zijne borst met allerlei verhevene denkbeelden van grootheid en goedheid vervuld, zijn eigen gevoel door de bechouwing dezer idealen gaande gemaakt , ftort zich in den
fchitterenditen lierzang bruifend uit. Zoo ontftaat ook
liet herderdicht; wen de verbeelding, de wezenlijkfte beI'chaving met de liefelijkfte onfchuld, het aanminnigfte natuurtooneel niet de belangriikfte omftandigheden vcreenigende, eene wereld in zichzelve voelt ontltaan, wier liefelijkheid niet onbekend , wier lof niet onvermeld mag
blijven; of het heldendicht, waar zich de menfchelijke
natuur in hare volle kracht en ftoutheid, gelijk elders in
hare aanminnigheid, vertoont. Ja, een Ovidius hoort het
verhaal der wondervolle fabelen, het oor des ruwen geineens vermakende; dezelven worden in zijne ziel tot waarLjk fchoone en belangrijke tafereelen herfchapen , en hij
fchildert ze in dat verband van zekere waarfchijnlijkheid,
;net die juistheid der afzonderlijke beelden , met dat hartroerende in enkele trekken , met die -heerlijke kleuren en
verfierfelen over de ganfelie fchilderir verlpreid, welken
hij niet zoekt, maar in zijn eigen binneníte van zelve
vindt. De ware dichter kan, bij hetgeen zich wezenlijk
aan zijn oog vertoont, bezwaarlijk blijven (taan. Zijn
hart vindt in de ervarenis — van allen tooi der verbeelding ontdaan -a- althans geen voedlèl naar behooren. Hij
leeft en zweeft het liefst in eerre denkbeeldige wereld,
waar-hij alle zijne paden met bloemen beftróoit, alle zijne
rustpunten tot belangrijke tooneelen maakt, en elk, die
hem ontmoet, in een fchitterend daglicht fielt. Slechts
wil.
-
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willende vertellen, fchildert hij welhaast ; zijn gevoel , met
den tragen gang des verhaals kampende, verfchaft zich
van tijd tot tijd lucht door uitroeping en fpraakwending;
niet te vreden met de gewone , door gebruik en mis
koude en ontzenuwde taal, ontleent hij der ganfche-bruik
natuur en gefchiedenis d treffendfle vergelijkingen. Ja,
fomtijds doet hem de geestverrukking -- gelijk den droomenden bij de vcrdooving der zinnen in den flaap -- al
betgene hem dadelijk omringt, vergeten en voorbij zien;
zoodat liet niet ilechts.feliijnt, of hij werkelijk daar was,
waar hein zijne verbeelding voert , of hij zelf de plaats
van zijnen held bekleedde, maar ook levenlooze wezens
als deelnemende toehoorders aangefproken , als geldige
getuigen worden ingeroepen. \Vat wonder, M. 11.
dat cte liefde fteeds zoo gèfchikt was , om het aan
maar diep bedolvene dichtvuur te ontvlam -wezig,
ja de enkele vonk van hetzelve tot een kort-men,
vleugje aan te blazen? Zij immers verheft on--tlondig
ze aandoeningen en gedachten , doet ons droomen van
onuitfprekelijke geneugten , vertoont ons het beminde
voorwerp bovenal in eenen bijna hemelfchen glans, en befluit in ons binnenfte een onuitdrukkeliik gevoel. Wat wonder, dat treffende gebeurtenisfen, die het hart geweldig
fchokken en de verbeelding hoog opwinden, — dat de
befchouwing der natuur, de befchouwing van 'smenfchen
zeldzaam gekronkelden levensweg en het wonderbare fpel
zijner driften, fomtijds gelijk gevolg hadden ? Doch de
ware dichter vindt overal ílof voor de vlam, die in zijn
binnenflé speelt en woedt. Wat hein voorgefteld wordt,
hij ziet liet in een belangrijk licht; hij ontmoet er fchitterende zijden; hij ontdekt er voortreffelijke eigenfchappen;
hij fpclt er aanmerkelijke gevolgen, en ilotfeert het door
zijne altijd fchilderende verbeelding met onnavolgbare
fchoonheden. Met geen minder regt kan men dus van
de dichtkunst dan van den dichter zeggen, dat zij niet ge
maar geboren wordt. In hare natuur, nog meer-makt,
dan in de zijne , ligt liet, niets van dat alles te bejagen ,
vat doel der overige bezigheden , gelijk der overige ftervelingen , is. Zij mag --• in haren eigen aard en onverbasterd wezen befehouwd -- niet anders dan de vervulling eener behoefte van het warme hart heeten. Gelijk
een ieder Heeds wenscht, zijne kennis en gewaarwording
mede te deelen, zoo iioet de poëet zijne gezigten openharen, zijn gevoel pogen uit te drukken, en die taal fpre.
N5
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ken, die taal zelfs beoefenen , welke hem hiertoe het
krachtigst de hand fchijnt te bieden. De dichter zelf moge ook daarna opmerken , dat zijn toon behaagt, zijn lof
íireelt, zijn woordenftroom medefleept; eerzucht, gunst
allerlei bijoogmerk mogen nu zijne dichtader te-bejagn
rijkelijker , naar zekere bepaalde rigting , doen vloeijen , en alles krijge dus meer het aanzien van gewone in1pannmg en kunst : wel ! zoo dwingt de mensch zelfs
den i'troom , die van den hoogen alp nederftort, en door
zijne grootsehheid verrukt, om het flaafiche molenrad te
draaijen. Ja, bewonderen wij hem dubbel, die op de
dorlèe fteenklip een rozengaard weet aan te leggen ;
wiens eigen rijke verbeelding en ontvlambaar gevoel van
het voorwerp zijns zargs niets behoeft te ontleenen.
Verachten wij hem dan Hechts, wanneer hij de vrije Muze aan eene waarachtig fchandelijke faveruij verbindt; of
belagchen hens, die, te veel op eigene warmte afgaande,
in den barren oord jammerlijk bevriest.
Doch, ik merk dat wij tot het laatfte deel onzer Verhandelinge zijn genaderd. In hetzelve beloofden wij van
de vrucht te fpreken, welke deze bloem, fchoon voor
zichzelve bloeijende, gewoon is te volgen. Dan, M. H.,
welk een wijd veld doet zich hier voor ons op, om in
den lof der edele poëzij te weiden! Zal ik ophalen van
hare rollende toonen, van, haar liefelijk maatgeluid, en
hare fchilderende taal? Zal ik de fieraadjen opfommen,
welke, uit de onuitputtelijke bron der zinnelijke natuur
ontleend , onze verbeelding zoo aangenaam bezig hou den ? Zal ik haar fiksch penfeel verheffen, dat ons de liefelijkfte of lelangrijkfte voorwerpen niet befchrijft, maar
dadelijk voor oogen Relt ? Zal ik haar danken voor het
afwisfelend en dieptreffend gevoel, dat zij uit hare gloei jende borst in de onze weet over te ftorten? Zal ik
haren hoogften roem door deze zaal weêrgalmen doen ,
,omdat zij ons ontvoert aan het eentoonige des dagelijkidhen levens, aan het fchrale der dadelijke ondervinding,
en het bedroevende der bloedkleurige gefchiedenis ? Zal
ik, dus, al de genoegens fchetfen , die zij ons onmiddellijk v erfchaft ; al de heerlijke aandoeningen vermelden ,
welken zij in ons binnenfte woelen doet; al de zalige uren
in liet geheugen terug roepen , die zij ons in zoeten weeinoed of luide vreugde, in lieve opgeruimdheid of grootfche
verrukking Rijten deed? 6 Wie uwer behoeft mijne woorden,
vm dit loflied in zijn binnenfte aan te heffen? Wien zou
ik
-
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Ik niet gevaar loopen door mijne koude prozaifche taal
veeleer te hinderen dan te vermaken? Immers, veel meer
dan de fpiegel voor het aangezigt, dan het kunstglas voor
te kleine voorwerpen, en het graveerílift voor de gefchiedenis , is de poëzij in allen opzigte , om helder en fchitterend licht te verfpreiden. Hoorbaar weêrkaatst zij, wat
zich in ons hart Hechts flaauw liet vernemen ; duidelijk
vertoont zij, wat onzer opmerkzaamheid ligt geheel ware
ontglipt, en fchildert zoo wel de toonen en inwendige
aandoeningen, als uiterlijke houdingen van hetgeen buiten bereik onzer zinnen ligt. Denkt ook niet, M. H.,
dat vergankelijkheid en kortftondigheid dit genot, gelijk al
het louter zinnelijke, van weinig belang voor den wijzen
maakt ! Vergelijkt , wat ik u bidden mag, dezen godendrank
bij geenen aardfchen zwijmelwijn , die verheft om te vernederen, en ftreelt om te pijnigen; deze hemelfche liefde
bij geenen dierlijken wellust, die in de voldoening zelve
zijn graf en zijne verbittering vindt. Immers wordt de
edele zin, dien wij gewoon zijn finaak te noemen, de
heerlijke vatbaarheid voor het fchoonc en groote , door de
geheele fchepping verfpreid , met dit genot, hoc langs zoo
meer ontwikkeld. Natuur, gefchiedenis en kunst beginnen zich nu eerst als om ftrijd te beijveren, ons uit den
beker der zoetfte geneugten rijkelijk te doen drinken.
Voorheen mogten wij hoofden en gebieders zijn, nu worden wij dadelijke bezitters en genieters van dc aarde met
hare volheid. 0 Rijkdom, aan niemand, die hem te bezigen weet, ontzegd! ó Schat, die nimmer uit te putten,
nimmer te verkwisten is , maar zelfs toeneemt en iiooger
en hooger klimt in zuiveren glans, naarmate wij denzelven minder ontzien ! 6 Kleinood , dat de fchoonfte
waarde aan ruime bezitting en uitgeftrekt vermogen
fchenkt, die zonder u tot fchandelijken overdaad en laffe brooddronkenheid veelal worden aangewend; dat zelfs,
door de reiniging en verheffing van het gevoel , der zedelijkheid , door de fpoor der waardering van des geringen grootsch talent, der broederliefde en menfchelijkheid krachtig in de hand werkt! Ja, waarom zouden wij
de dichtkunst enkel als eene bron van onfchuldig vermaak, of althans verwijderde aanleiding tot deugdzame en
grootfche gevoelens , afmalen ? Waarom zouden wij de
edele aandoeningen over liet hoofd zien, welken zii onmiddellijk in ons overftort, in ons binnenfile doet ontbranden, en even min, als de bewondering van het fehoone,
ter-
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terflond wear verkoelen laat? Waarom zonden we haar
deze hoogere hulde niet toebrengen, — haar, die wij,
reeds in de kindschheid , als kweckfler van warme va-

derlandsmin , welhaast van eerbied, voor de onfterfelijke
Goden, van allerlei maatfchappelijke deugd, ontmoeten?
O t noemt de gefchiedenis geen' Tyrtaeus, wiens verzen
den diepgezonken moed der Spartaanfche benden zoo
heerlijk opwekten ? geen' Solon , die het Atheenfche volk
deszelfs lafhartigheid verlaten deed ? geene menigte anderen, die grooter of kleiner kring tot de deugd te ontvlammen wisten ? Immers wanneer Horatius ons de onwrikbare frandvastigheid van den braven fche^st , dan gevoelen wij onszelvcn gemoedigd zijn hobbelpad bedaard
te volgen. Wanneer de treurfpeldichter ons de worfteling
van deugd en ramp voor oogen ftelt , dan befèffenl wij
duidelijk de eigene waarde der eerfte, met den cisch onzer rede , dat zij zegeprale. En wie , eindelijk, wie
omvat het Ideaal van alle volkomenheid beter, dan wiens
ziel zich fteeds niet het volmaakte bezig houdt ? Wie
fielt mijn zwakke oog den Onzienlijken duidelijker voor,
dan wicn de ganfche natuur kleuren leent om zijne gedachten te fchilderen ? Wie helpt snij den Oneindigen waardig
prijzen, indien hij niet, wiens borst vau gevoel zwelt,
wiens mond van gevoel overftroomt , wiens taal zelve
mijnen geest boven al het dagelijkfche en aardfiche verEelt? Inderdaad ,de godvruchtige dichter alleen ontfteekt het
altaarvuur des harte. Ilij is overal de ziel en het leven
der openbare en gemeenfchappelijke godsdienstoefening.
Op uwe vleugelen, o David, Kamphuyzen en zoo vele
andere zangeis des Oneindigen ! verheft zich nog het
boetvaardig of dankbaar , het bewonderend of door liefde
;loeijend , het vertrouwend of fmeekend gemoed van duizende Christenfcharen. Ja, Dichters! fleeds zijt gij de
priesters des menschdoms , en welke Goden ge offert ,
dezelven vallen wij te voet. Steeds zijt gij, niet de toevallige, daartoe opgekweekte of flechts aangeftelde, maar
natuurlijke voorgangers uwer broederen , die, raar dat
gil hunne gedachten, gevoel, fmaak en hart verkiest te
leiden en te vormen, denken en handelen zullen. Mannen
van gevoel, houdt deze grootfche beflemming in het oog!
Harten vol teedere aandoening, dat u dit befef nimmer
verlate! Dan verfiert liet waas der reinf}e onfchuld al de
vruchten van uwen geest. Dan wordt uw kunstpenfeel
Ilechts in hemeirein e verwen gedoopt. Dan verkeert gij het
lou
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logge vleesch, dat ons zoo dikwijls alle vlugt naar hooger
gewest belet, in feraftjne - vleugelen, die ens derwaarts
moedig doen henen í'creven.
Edele poëzij , aldus te refit een Piraat der Godheid zelve, eene vrucht van haren geest genoemd! Edele poëzij,
door het gewijde blad ouder en duurzamer geacht dan het
floffelijk heelal, bij welks vorming de morgrníterren reeds
te zamen vrolijk zongen, na welks flooping nog het halleluja door de hemelen zal wc@rgalmen ! Edelé poëzij ,
door uzelve alleen , in uwe reine en verhevene toongin,
naar waarde te prijzen !

Bl. 175. reg. 3. Twee aanmerkingen zijn mij hier voorgkomen, welher eene, fchoon berispend, meer tot lof, de
andere, hoewel bevestigend , meer ter verkleining der ver
dit flukje fchijnt te firekken. Volgens de eerie,-dienítva
kan overvloed van dichterlijke fieraadjen den ongebonden ftijj
even min als den gebonden fchaden ; en men beroept zich,
ten bewijze, op deze eigen Redevoering._ Volgens de laatfie, is de gegrondheid van dit beroep, maar teffens van mijne theorie, een bezwaar tegen de praktijk. Geen' van hei
ik mijzelven gelijk te blijven. En het is dus vrij-denfchij
zeker, of dat ik het hier of daar mis hebbe, of dat ik mij
niet naauwwwkeurig genoeg uitdrukke. Ik ben dan, en blijf nog,
van ineening, dat de redenaar, door zijn onderwerp, door
zijn gevoel, door zijne zucht om te treffen, medegefeept,
Beene beeldfpraak of dichterlijke wending behoeft te fchuwen ; maar ook , dat hij , even als de goede dichter,
alti/d — mag ik dus fpreken — op hooge brozen willende
treden, en wat het ook zij in fchilderachtige, dikwijls meer
overvloedige dan bondige, hetivordingen inkleedende, ten
beste ecti fink levert, waarbij men zich over het gemis van
maat en rijm beklaagt, en dat, althans in zoo verre, de b-naming van gebrekkig middelding regtvaardigt. Bovendien
verfchilt , mijns achteus ,de manier, op welke de dichter eenig
beeld vaak hoogst uitvoerig behandelt, zeer wezenlijk van hetgeen den redenaar voegt, en, mijns wetens, hier voorkomt.
BI. 1j5. reb, s6. Die van SCHULTnN , ;uU'NTINGHE, VAN DER
PALM en anderen.
BI. i. reg. 24. Men lette Hechts op de verhalen der Schep
wier eigenlijke, zakcliike, inhoud,-pingevadVl;
nogtans , bij deze opmerking niets te lijden geacht worde!
Bi. 177. reg, 29. Geen der beide genoemden moge de alleroudite lu zijn vak zijn; de waarheid lijdt er niets bij,
dat zij, overeenkomstig hunnen hoogera roem,, als eerie foort
van
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van vertegenwoordigers optreden. Vergelijk, in de Rclze van
den jongen Anacharfrs, wat hierover in de inleiding, fret dat,
wat in het 6^fte hoofddeel voorkomt.
Bl. 1P7. reg. 3s. De ongeletterde zie, tivat onze IVAGENAAIL
in het eerfte boek zijner Vaderlandfche Historie over deBarden zegt; waar tellens de noodige aanhalingen zijn te
vinden.
BI. 178. reg. 24. Men vergelijke -allerlei oude gefchiedenis
met die van het pas ontdekte Amerika en de eilanden in de
Zuidzee.
B1, 179. reg. 5. Zelfs de joodfche profeten mogen dit bevestigen.
BI. 179. reg. 12. Bekend is ,wat van Amphion en Orpheus
verteld wordt , door wier lier woeste dieren getemd en
vaste Reden gebouwd wierden; bekend de invloed van Homerus op de opvoeding en algeheele vorming der natie;
bekend dat Athene's beroemde wetgever zelf een krachtig
dichter was.
BI. iSo. reg. 28. Fide ejus Mesamorphofes.
Bl. 184. reg. 6. Zie Reize van den jongen iinacharfis, Deel
V. Hoofdd. 40.
Bl. 184. reg. 8. Zie de Levens van Plutarchus.
BI. 184. reg. i2. Odar. Lib. III. Ode III.

MERKWAARDIGE BIJZONDERHEDEN WEGENS HET

LEVEN EN DE LOTGEVALLEN VAN WIJLEN
JOSEPH HAYDN , BEROEMD TOON-

KUNSTENAAR.

(Door den Heer FRAMERY, Vriend, van den Overledenen.)

werd geboren,
grenzen
Oostenrijk
Dorp Rohrau,
Jgarije.
een Wagenmaker,
Zijn Vader

in den jare 1750, in het
van
op de
en Hunwas
en had eenige kennis van de muzijk; iets, hetwelk niet ongewoon is
in Duitschland , zelfs niet onder de Boeren; vrij wel fpeelde
hij op de harp; van hem alleen had JOSEPH de behandeling
van dat fpeeltuig geleerd, alsmede het lezen van de muzijk; dit ontwikkelde in dit kind dien uitiluitenden en driftigen íinaak, de kiem van het talent, hetwelk eerlang zijne
OSEPH HAYDN

weèrba niet zou vinden.
HAYDN'S Vader, die zich in genoegzaam ruimen doen
bevond, om te verlangen dat zijn Zoon eene betere op Toeding • genoot dan hij gehad had, plaatíte hem, toen hij
nog
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nog een kind was, in het koor van St. Stephann , de Hoofd.
kerk van Weenen, om aldaar zich in de Muzijk en de
Letteren 'te oefenen. JOSEPH, die eene fraaije ftem had,
en , zonder anderen leidsman dan zijnen natuurlijken
fniaak, zeer bevallig zong , behaalde welhaast grooten
roem. Hoe jong hij ook ware, werd hij in verfcheiden
burger-concerten toegelaten, alwaar hij op meer dan ééne
wijze gelukkig laagde; in zijnen leertijd had hij zich op
de viool gebefend, en hij teelde er zeer wel op; vrij
iferk was hij op liet klavier, en, met, behulp van dit
fpeeltuig en van zijn oor, vervaardigde hij kleine aria's en
aardige fanaten, van welke lij aan de liefhebbers, die
dezelve verlangden, affchriften gaf.
Maar , indien hij in al wat de Mtizijk betrof uitmurntte ,
dit was het geval niet ten aanzien der beoefening van de
geleerde talen , van welke hij eenen afkeer had ; uit
vrees, echter, dat zijne ineesters hem zulks kwalijk zou
nemen, gebruikte hij het geld, welk hij op de Con--den
certen won, om zijne makkers te betalen, die voor hein
zijne opftellen vervaardigden.
Thans naderde het tijdtip der crifis der natuur, waarin
het kind in de jongelingfchap treedt, en de ftem, voorheen feherp en helder , dat mannelijk en deftig karakter
aanneemt ,welk zij in het toekomende moet behouden;, crifis, altijd zeer geducht voor hun, wier uitzigten in de
fraaiheid hunner lem beftaan. REITTER, Kapelmeester
van de Hoofdkerk, uit vrees dat zijn jong koorkind die
fraaije bovenftem ; de eer zijner Kerke, zoude verliezen,
werd te rade , dezelve duurzaam te doen worden door
Bene kunstbewerking, door de barbaarschheid verzonnen, en
welke Priesters van den Eerdienst van jezus durfden dulden, in navolging der Priesters van den Eerdienst valt
CYBELE. Hij Relde dezelve aan JOSEPH voor, haar in
het voordeeligíte licht plaatfende , zonder er alle de gevolgen van te vermelden: de onnoozele jongeling, die nog
niets anders dan de Muzijk beminde , die niets anders verlangde dan zijne Rem te behouden, bewilligde er in van
heeler harte. Dag en uur worden bepaald; de word.
heeler is befproken; alle toebereidfels worden gemaakt;
's anderendaags ten tien ure zoude liet werk zijn heilag
bekomen ! ... Toevallig vorderde eenige bezigheid de tegenwoordigheid van HAYDN'S Vader te Weenen; hij komt er
ten acht ure; zijn eerfte werk is, zijnen Zoon te gaan
zien; het jongsken werpt zich in zijne armen, en verhaalt
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haalt hein met kinderlijke blijdfchap, dat zijne alom zoo
Zeer bewonderde ftem , die fEem , an welke hij zijne
fortuin verwachtte , nog fchooner zoude worden, en
zulks, door middel eener ligte kunstbewerkinge, bellendig zoude blijven. De Vader, die zich de natuur dier
kunstbewerkinge doet verklaren, is verontwaardigd; hij
ontvouwt zijnen Zoon de gevaren, welke daaruit zouden
ontftaan, de beroovingen, die er het gevolg van zijn zouden, en vindt hem alleen befchroomd voor de ligchaamspijn, welke hij hem doet vreezen. Straks ijlt hij naar
REITTER, doet hein vele verwijtingen, dreigt, hem bij
de Overheid te zullen aanklagen, als fchuldig aan het
misbruiken van de onnoozelheid van een kind, om zijnen
mannelijken Raat, zelfs .zijn • leven, buiten zijns Vaders
weten; in gevaar te flellen, en de Wetten van den Staat,
der Natuur en van den Godsdienst te hebben gefchonden.
REITTER, bedremmeld, en voor eene opfpraak .vreezende, welke hem korde bederven , verontfchuldigde zich
zoo goed hij konde , en beloofde , er niet meer aan
te zullen denken. Twee uren later , en Duitse/land,
Italie, Europa zouden eenen Zanger gehad hebben, die,
ongetwijfeld , boven andere zoude hebben uitgemunt;
maar, door het verkrijgen van dit vlugtig talent, zonde
de Muzikale republiek ee;ien krachtigen, edelen, fieren
en- altijd beminne;ijken Componist hebben verloren , wel
vurige , onuitputbare en afwisfelende verbeel--ken
dingskracht boven alle zijne mededingers heeft verheven.
Twee uren later, en HAYDN ware een kind gebleven:
hem werd vergund, een man te worden, en hij werd een
man indedaad!
Vernederd , vatte REITTER, zints dit oogenblik, eenen
onverzoerbaren haat tegen den genen op, die voormaals
het voorwerp zijner guníle was; alle gelegenheden nam
hij waar, om hem blijken van zijn misnoegen tebetoonen,
vooral door hem van die Concerten uit te fluiten, welke
tot nog toe aan het kind zoo veel vermaaks en voordeels
hadden bezorgd, en , tot overmaat van alles , zoodra zijne ftemverandering blijkbaar werd , zond hij hem on;menfchelijk weg uit de leerfehool, zonder geld, en in
het flechtfte gewaad.
In het eerst wist de ongelukkige JOSEPH niet, wat er
van hein zoude worden, of tot Wien hij zich zoude wenden; den eerhen nacht moest hij op de ftraat doorbrengen, alwaar eene fteenen bank hem tot een bed diende;
's alt
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's anderendaags werd hij van een' armen Muzikant van
zijne kennis , SPANCLER genaamd , herkend (*). Van
luk tot fink verhaalde hein HAYDN zijn ongeluk: de goede man had medelijden met hem: „ Mijn vriend ! " zoo
(prak hij, „ gij weet hoe ik gehuisvest ben; ik 'kin u
„ in mijne kamer niet loeeren, waarin mijne vrouw en
„ kinderen flapen ; maar in een' hoek van mijne vliering
„ bied ik u aan, eene matras, een thooijen bed, eene ta„ fel en een' Roel, en daarenboven een' zeer fchralen
pot, zoo veel mijne omflandigheden zullen toelaten."
Met de levendigfe' erkentenis ontvangt JOSEPH deze aatibieding; als hoogst gelukkig befchouwt hij zich, dat hij
in vrijheid was , en verlost van REITTER's 'fechte behandelingen; zijne onbedachtzame jeugd deed hem zelfs eengen tijd verzuimen, zijnen Vader kennis te geven van de
dringende behoefte, in welke hij zich bevond; eindelijk,
echter , fchreef hij hem, ten believe van, den aandrang
zijns Vriends ; toen hij een zeer onverwacht bezoek
ontving.
De rust, welke hij begon te genieten, had zijnen geest
gelegenheid gegeven om te ontwaken. Geperst door de
behoefte van zamenftellen ,had hij zich wederom gezet tot
het componeeren van die kleine Sonaten, waarin hij voorheen zoo gelukkig was ,gedaagd. De fraaitte derzelvett
was toevallig gevallen 'in handen der'Gravtinne DE z xtiy:^ 3
eene Hofdame, zeer gefield op de Mtizijk; zij had 'de
Sonate bekoorlijk gevonden, en wilde den makers kennen. Allen, welken zij ontmoette, Vraagde zij naar eenera
Componist, die den. naam van JOSEPH HAVDN voerde ,
aan den voet der Sonate gefchreven; niemand kende hem;
alleen verneemt zij, dat de kleine JOSEPH, ie koorjong en, zoo vermaard door zijn zingen, dus genoemd werd.
Maar konde een kind de maker zijn van een zoo verrukke.
.

() Deze SPANGLRR 1tas toenmaals enkel Direé eur van de
iVluzijk in de St. Michaelskerk, een zeer geringe post, die,
nevens de lesfen, welke hij in de flad gaf, naauwelijks toereikende was, om hem en zijn talrijk gezin aan brood te
helpen. Uit dankbaarheid bezorgde hem rnAYoN federt den
post van eerílen Tenor in dienst van .den Prins VAN ESTaERnzz, Hij was een man van groote bekwaamheid en kunde;
zijne Dochter trouwde met den Heer ratsERT, Kapelweeswr
van eene der Kerken te Ifetnen.
MItNO. 1819. N0, 5.
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eI%k link ? lice het daarmede ware , enen moet de zaak
ader onderzoeken ; zij zendt naar de Hoofdkerk, dat
men den jongen JOSEPH HAsYDN haar moest zenden: de
J npeimeester .antwoordt, „ dat de kwade jongen niet meer
in het koor is , adat hij om zijn Hecht gedrag is wcgge„ jaagd, gin dat hij niet wist, waar hij gebleven was."
Eeoc vrouw van rang laat zich niet ligt afbrengen vair
eer plan, waarop zij .liaar hart gefield heeft; d,. Gravin
begeerde niets anders dan den maker van hare Sonate
moeer was zij er op gefield ou zijne talenten dan 'om zij
zeden te kennnen.- Zij vervolgt hare nafporingen, en-ne
ontdekt eindelijk het ellendige verblijf, waarin onze jonge
Componist zich verfcholen houdt. Een Kamerdicnaat
verfchijnit aldaar in haren naam ; men laat hem naar da
vliering klimmen, alwaar de arme Iosr_rii, zich fcLaniende over het flordige gewaad , waarin hij is uitgedost,
voor zijn eigen Lakkei fpeelt. „ Gij zult wel aan uwen
„ Heer willen zeggen," zoo fpreekt de zendeling,. „ dat
„ Mevrouw de Gravin nE TUUN hem verlangt te zien,
„ en dat hij niet moet nalaten, morgen ochtend zich bij
„ haar te vervoegen." Joszrii belooft het. Maar hue
zal hij zip woord houden? Lappen en leuren van kleedtren , flarden van íèhoenen , hoe durft hij in dien fiaat in
de tegenwoordigheid eerier dame van rang verichiinen?
SPANGLER, zijn huiswaard, bijkans zoo aren als hij, is
niet in fiaat ooi hem te helpen; zelfs kan iiij, uit pool .e
van het verbazende verfchil in ligchaa^nsgrootte , hem
niets van de dringendfte noodzakelijkheid tut zijne klcerkas leenera. Dringende intusfchen is het bevel; zijn geJuk hangt misschien van dit bezoek af: hij neemt een
Lefluit; hij zal gaan. 's Anderendaags kleedt hij zicli zoo
goed aan als hij kan , bedekt zoo goed mogelijk zijne
naaktheid, wapent zich met kloekmoedigheid, en komt bij
de Gravin. Hem wórdt opengedaan door den zelfden
Kamerdienaar, die hem 's daags te voren had gezien, ca
die, hein van het hoofd tot de voeten bekijkende, zich
verwondert dat hij zoo Plecht in de noppen is , zelfs als
de Lakkei van een' Muzikant, en vraagt hem eindelijk,
<)f hij welhaast zijnen Heer zal zien? „Ik heb geenen
Heer," antwoordt hem de jongeling; „ik ben HAYDN;
heb de goedheid mij aan te dienen." De knecht weet
ziet, of liii hein zal gelooven; maar zijne NIeestereste
ii wordt binnengelaten. Niet inii:had liet bevolen ; osnr
der verbaasd haat Mevrouw nu rnuN, cellen man van der
-

be.

VAN JOSEPH HAYDN. Iii

beroep, in dien that te zien. „ Den Heer iiAYflx ,"
zegt zij, „ had ik ontboden." „ Die ben ik, Me..
„ vrouw ! " --- „ Maar den maker van deze Sonate
„ wilde ik zien." (Dezelve lag op den lesfenaar van haar
klavier.) -- „ Die ben ik, Mevrouw ! " -- „ Hoe
„ oud zijt gij dan ? " .— „ Mevrouw! ik ben zestien
„ jaren oud." -- Met mee_r aandachts beziet zij nu die
f'chriele en bleej^e geftalte, ellende, en misfchien iets erg
fiers, aankondigende. „ Men had gelijk," dacht zij bij
zichzelve; „ losbandigheid heeft hem ongetwijfeld in dien
,, itaat-gebragt 1 "— „ Hebt gij ," vraagde zij hem verr
der, „ meer dergelijke Sonaten gemaakt ? " •- „ g,
Mevrouw ! een zeker getal heb ik voor liefhebbers get„ maakt,, die de goedheid hadden van er naar te vragen;
„ deze is mijne laatíle." — „En hebben de gefchenken,
„ die zij er u voor gedaan hebben, u niet in ftaat ge„ field om u beter te kleeden ? " -- „ Toen ik de eer'
„ ('ten maakte, Mevrouw! was ik koorjongen van S.
„ Stephann, alwaar ik van alles verzorgd werd; de ge„ fchenken, welke ik aldaar ontving, dienden Hechts
„ voor mijne. uitfpanningen; deze Sonate, welke ik ge
maakt heb, nadat ik er ben uitgegaan" ... „ Gij zijt-„
„ weggejaagd." „ Ja, Mevrouw! 's avonds ten zei
„ ven ure, in den herfst" .... „ Als een kwade jo
„ gen, om uw flecht gedrag." -- „ Indedaad, Me„ vrouw, ben ik als zoodanig behandeld; maar niet min„ der waar is het, dat ik zulk Bene behandeling niet ver.
diend heb." —„ Maar deze Sonate hebt gij voor iemand-„
„ gemaakt, die zekerlijk dezelve niet te geef zal ontvangen hebben?” — „ Neen , Meetouw t dezelve heeft
„ mij eenige guldens opgebragt , welke ik aan den weldoetier heb gegeven, die mij in mijne verlegenheid onderfteund heeft , en uit zijnen mond befpaart om mij een
„ mondvol eten te geven. Ik ga . niet uit, en behoef dus
„ geene kleederen ; maar ik moet mijnen Vriend mijne
dankbaarheid betoonen; niets kan ik hebben, hetwelk
„ hem niet toebehoort."
Ondanks hare vooringenomenheid, febeen de Gravin getroffen te zijn van deze gevoelens; ' zij wilde weten, hbe
yen waarom hij uit de Hoofdkerk was gezet. Met alle mogelijke wlvoegelijkheid deed JOSEPH haar een naïf verhaal van zijn ongeluk, zoo als boven is vermeld. R1JrTER'S wreedheid en onregtvagrdigheid , omtrent hein
gepleegd, waren ten hiikaus . enge uefeli.iken tap gekloii-
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men; van hier dat Mevrouw nL rxtN dezelve voor ver
hield; maar daar de zaak mogelijk was, wilde zij al--grot
thans haar oordeel opfcborten. „ Zie daar vijfentwintig du„ katen ," zoo (prak zij: „ gebruik dezelve om u in een
„ fatfoenlijker gewaad te íteken, en een' voegzamen ,meer
gemaklelijken intrek te bekomen; en ga voort, met tt
„ omtrent uwen Vriend van uwen pligt te kwijten. In„ dien alles, wat gij mij gezegd hebt, waar zip, en gij
u altijd wél gedraagt, zal ik u voortaan onder mijne
„ befcherming nemen. Dagelijks zult gij mij eene les geven op het klavier en in het zingen , en ik zal u
aan niets gebrek laten lijden ; maar indien ik be„ vinde dat gij een losbandig leveti leidt, zal ik mijne
„ deur voor u fluiten, en u mijne weldoende hand out,, trekken."
HAYDN toonde, hoe nutteloos dit dreigement ware. Geheel
overgegeven aan zijne korist, had hij nergens anders eenigen trek toe. Ten allen tijde had Mevrouw DE TNUN reden
om voldaan te zijn over het vertrouwen, welk zij in hem
(telde. Bij deze eerfle gunflen bepaalde zij zich niet:
-naardien de Sonaten, welke haar jonge gunfteling maak.-.
te, geene diepe kunde , van de harmonie a^tikondi gden,
gaf zij hem, om dezelve meer te beoefenen, ten gefchenke de Verhandeling van Fucxs , toen zeer vermaard , en
het beste, hetwelk in Duitschland bekend was; nooit
had HAYDN eenen anderen leermeester in het componeren.
Zij was het daarenboven, die leem plaatfie bii den Graaf
van * * * , een rijk hoveling : hier vervaardigde hij de eer
Rukken, die hem een' zoo fchitterenden roem bezorg -fte
Kapelmeester ju het nuis van den-den, postva
grins VAN ESTHERAZY.

Zijne intrede bij dezen Heer kenmerkte zich door een.'
I;araktertrek , tot eer vertrekkende voor allen , die de
Muzijkkunst beoefenen. In de eerfte dagen, dat hij tot
de tafel der beambten van het paleis werd toegelaten,
was de Hofmeester, ter oorzake van ziekte, afwezig; de
Secretaris deed hem naast zich zitten, op den ftoel , aLwaar de IIofineester gemeenlijk zat. Deze man, herheld
zijnde, kwam, weinige dagen daarna, zijne gewone plaats
aan de tafel innemen ; hij vond die bezet niet het bord
van den nieuwen tafelbraéder. „ Zie heeft," vraagde
hij, .,, de ftoutheid gehad om hier dezen jongeling te doen
„ plaats nemen ? " — „ Dat heb ik gedaan," antwoord
Secretaris, Gij i i et mogelij H.oe zou eep-de
,,, No,
„
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Notefchrijver, naauwelijks in dit huis gekomen, zulk
„ eene onderfcheiding genieten , ten koste van hem , die
„ federt vele jaren den Prins gediend heeft?" --„ Overal," fprak HAYDN, „ alwaar een Kapelmeester
„ is , moet hij de eerfte plaats bekleeden ; deze is mij
„ aangewezen, en ik zal er blijven zitteil." -- De Hof-nleester, zeer misnoegd, neemt HAYDN's bord, zet het
aan het vcrfte einde der tafel neder, en zet zich op de
plaats, welke hij eischte. De Secretaris , zonder een
woord te fpreken , zet zich naast de plaats , alwaar
--IAv»N's bord was neergezet ; de overigen volgen hem
naar hunnen rang; zoodat de IIofineester natuurlijk de
laatfte was : woedende verlaat hij het vertrek, om zich bij
den Prins te beklagen.
Een vrij ernftig deel nam de Prins in dit gefchil , hetwLIk in een land, zoo zeer aan de Etiquette verflaafd,
van veel grooter belang dan elders moest gerekend worden. 's Anderendaags laat hij onzen Kapelmeester bij
zich komen, om hem te beftratfen. „ Gij hebt," zoo
fprak. hij , „ eenen ouden dienaar beleedigd, dien ik acht,
en die fiats lang aan mij verknocht is; ik wil dat er
„ in mijn huis eendragt heerfiche ; gij moest, al aan
na lave komst, dezelve niet geítoord hebben."-„fonds
'.`hans herhaalde de Kapelmeester hetgene hij 's daags te
voren had gezegd, wegens de repten en voorregten, aan
dien titel verbonden; hij voegde er nevens: „Miin Prins!
„ meer dan eens heb ik de eer gehad, aan de tafel der
„ Grooten te worden toegelaten ; nooit heb ik er Hofmeestersgezien dan om te bedienen; fommigen hebben mij
„ zoo wel als de overigen bediend; nimmer heb ik hun dit
„ gedaan. Ik heb geen oogmerk gehad om uwen man te
„ beleedigen; maar zijne aanmatiging , en de wijze,
„ op welke hij dezelve ftaande hield, waren een hoon,
„ voor uwen Rapelmeester onmogelijk te verdragen." De
Prins grimlagcht, en belooft, de zaak-te zullen bijleggen; en indedaad bragt hij ongetwijfeld den man tot rede:
want 's daags daaraan deed hij hein op eene andere plaats
zitten, en er werd nergens meer over gefproken.
Voor den Prins, NICOLAAS VAN ESTHERAZY heeft HAYDN
de meeste zijner fchoonfte ftukken vervaardigd; voor hem
maakte hij bijkans alle zijne Symphoniën , eerie foort,
waarin voor noch na hein immer iemand hem geëvenaard heeft. Verheven boven alles in de inifrumen*_ale
iuzijk, was hij het, die, voor 's Prinfen bijzondere klein
ne
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ne Coneerteti , dien zoo treffenden wedffrijd uitdacht
waarin vier Inftrumenten alleen beurtelings werkzaam zijn
om alle hunne kracht ten toon te fpreidén ; muzifikfukken ,
bij de Franfchen onder den naam van quatuor bekend (*).
Die van HAYDN zijn federt diktriaals gevolgd, maar zijti
niettemin onnavolgelijk gebleven. Het was om zijnen we1doener genoegen te geven, dat bij zoo dikmaals arbeidde
voor een fpecititig , waaraan deze boven andere de voor
gif, hetwelk in Frankrijk niet in gebruik is, en-keuz
inen $arguer noemt (f).
De talenten des Kapelmeesters, zijne vlijt en zorge om te
believen en te behagen, welke van hem , die er het voor
levendig gevoeld werden , veroorzaakten-werpvans,
tusfchen beiden eene wederzijdfche genegenheid, die zelfs
niet met het leven eindigde. Voor het overige bezat de Prins,
onder zijne andere uitmuntende hoedanigheden , eene groote
goedhartigheid; met dit alles was hij, als mensch ,van tijd
tot tijd onderhevig aan kwade luimen, die hem, dagen
achtereen , ondragelijk maakten voor zijn ganfche huis;
zon lang dezelve duurden, zag hij geen mensch; niemand
durfde hem naderen : één ding Hechts was in flaat
om hem uit dien toehand te verlosfen; het was eerie
nieuwe Sytnphonie van zijnen Kapelmeester, dié op zij
zintuigen dezelfde uitwerking had als DAvms harp-ne
-
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Op zekeren dag, als een toeval van dien aard, heviger
dan

(*) De Duitfchers noemen ze, in hunne taal, qugrtetten ,
en d e Italianenquartetli; woorden, welke, in het meervou.
dige , in beide talen beteekenen flukken van vier partijen.
De Franfclien , wier nluzijktaal , die nog op hervorming
wacht, een men g elinoes van Latijn-, Grieksch, Italiaansch
en Franscz is, gebruiken het Latijnfche woord quatuer, enkel viér beteekenende, en gevolgelijk her bedoelde denk
niet nauwkeurig uitdrukkende.
-beld
(t) Men poemt het ook viola di bordone; het heeft veel
overeenkomst met de viola di gamba. Het wordt befpeeld
op zeven fniren van fchapendarmen, die door middel van
den ifirijkftok worden geroerd; doch beneden bevinden zich
zestien metalen fiharen, die niet den top van den duim worden aangeraakt. Verwonderlijk aangenaam is indedaad de
laryton; maar de groote moeijelijkheid, om die te befpelen,
is oorzaak, dat dezelve alleen voor de Adagis's en de CdntAbile's gefchikt is.
•
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dan naar gewoonte, hem lang folterde, vervoegde ziel
elk bij den Kapelmeester, Wet verzoek orn dit middel te
willen te rVerkíteilen , welks krachtdadigheid zoo zeer bekend was: diensvolgens maakte HAYDN Bene Symphonie,
en fteldè al zijn vermogen te werk, om dezelve de mees
uitwerking te doen hebben. Op den eerheli dag dat-te
de Schouwburg fpeelde, in eeii tusfchenbedrijf, nadat de
Kapelineester, volgens gewoonte , den Prins had laten
weten, dat hij hem eene nieuwe Symphonie zoude laten
hooren, maakt zich het Orchest gereed om dezelve uit te
voeren. Het eerlle lluk, dat zeer levendig was, begint
en eindigt met grooten lof: IIAYbN verwacht, van den
Prins de toejuichingen te zullen ontvangen, met welke
deze gewoon was hem te overladen.... Hij hoort niets.
Om dezelve uit te lokken , wendt hij zich naar 's Printen
Loge , wiens koel en afgetrokken gelaat eene volslagene
onverfchilligheid aankondigt. I: IAYnN is misnoegd, maar
Veinst; hij verwacht zijnen toehoorder op de Andante:
men weet , dat alle deze van zijn maakfel de bekoorlijkïie
zijn.... De Prins blijf ftom en onbewegelijk. Naàuwelijks
kan HAYDN zijne fpijt verbergen. Zoude het zoo geestig
gevarieerde Menuet eene betere uitwerking hebben? De
ongelukkige durft niet meer hopen; nogtaus Haat hij nogwaals het oog naar den Prins, die, nog al zwijgende, verre van eenige acht te Haan op hetgene voor hem gefpeeld
wordt, de mine maakt van zich naar het achtereinde van
zijne Loge te begeven. Thans berst des Kapelmeesters
woede uit; in zijne drift wil hij zijne viool vermorfelen,
de muzijkltukken verfcheuren; men verzet er zich tegen;
maar het flot der Symphonie wordt gefpeeld , zonder dat
hij er eenig deel aan neemt.
Den geheelen volgenden nacht kan hij geen oog fluiten;
hij Plaat vroeg op ; fielt een verzoekfchrift op, en begeeft
zich naar den Prins , zoodra hij verneemt dat deze bij de
hand is. „ Zijt gij gek ? " vraagde hem een Kamerheer:
„ gij weet, dat, wanneer hij in deze luim is, hij niemand
„ ziet; en u zoude hij nog minder dan iemand anders
„ ontvangen: want, ik weet niet waaroiri, hij is geviel„ dig boos op u..' — „Juist om deze reden," hernam de
Kapelmeester, „ verlang ik , bij hem te worden aan,, gediend." Een Kamerdienaar volvoert dien last. , Wat
heeft hij mij te zeggen?" vraagt de Prins; „íák heb
„ niets niet hem te maken: Indien hij mij iets te zeggen
„ hebbe, laat hij .het mij fchriaven. Met dit antwoord
keert
04
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keert de Kamerdienaar terug. „ Ik heb hein niets te
„ fehrijven," zegt HAYDN; „ ik moet hem noodwendig
„fpreken." Eindelijk verwerft hij toegang tot den Vorst.
De gramfchap flikkerde in diens oogen ; zijn geheele lib
chaam was in beweging, toen HAYDN binnentrad; deze,
bedaard en welberaden, hoort met de grootfte koelbloedigheid de verwijten, met beleedigingen gemengd, met
welke hij wordt aangevallen ;. geen antwoord geeft hij
daarop , dan met het eerbiedig overgeven van het gefcllrift, waarmede hij zijn affcheid niet verzoekt, maar
neemt. De Prins , die deze kloekmoedigheid niet had
verwacht, Plaat verbaasd; maar hij ontveinst zulks, zoo
wel ui 't fpijt, als door een overblijftel van zijn kwaad hu
onmiddellijk onderteekent hij het verzoek, en het-meur;
afícheid wordt aangenomen.
Zoodra HAYDN was teruggekeerd, deed hij, door den
Heer PLEVEL , zijnen leerling, het Orchest bijeenkomen;
woord voor woord herhaalt hij aan alle de leden, wat er
gebeurd was; zijn gedrag wordt goedgekeurd; men vaart
uit teaen den- Vorst, welken men befchuldigt dat hij zijne
onderlioorigen hard behandelt, en niet weet , lboe men met
Kunítenaars makt omgaan ; men Preekt de hoofden bij elkander ; dezelve worden verhit; alien , op twee na ,
willen terftond hetzelfde befluit nemen als hun opper
vruchteloos tracht hen neer te zetten. Een adres-hofd,ie
wordt er opgefteld, waarbij liet Orchest gezamenlijk zijn
affclieid neemt, en , zonder bedenken , wordt het door allen
getcekend , op eenen dooven en zwakken grijsaard na, die
de Bas (peelde , en eersen der íleclitfte Violisten van het
Orchest. Terftond werd het adres aan den Prins gezonden, die, van zijne kwade luim nog niet herfteld, en
vertoornd over hetgene hij als een complot befchouwde,
op ítaanden voet het algemeene affcheid aannam, de beide
,ongelukkigen ook daaronder begrepen, die het niet getee4end hadden. Volgens liet verdrag met den Prins, konde
het Orchest zijnen dienst niet verlaten, noch er uit ontflaen worden, dan na verloop van een jaar na den dag der
waarfchuwinge; doch deze liet hun weten, dat zij kon
vertrekken, wanneer zij wilden, en dat het geheele-den
Jaar hun zoude betaald worden , even alsof zij dienst ge
hadden. Er werd bepaald, dat zij niet langer dan-dan
acht dagen zouden blijven.
Lang genoeg was deze tijd, om de gemoederen wederzijds tot bedaren te brengen. Indien, van den eenen kant ,
de
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de crifis , die 's Prinfen natuurlijk karakter voor een oogenblik had veranderd , alleen door de aanhoudendheid daar
bedaard , had HAYDN, van den anderen kant,-vanws
berouw , te onbedachtzaam liet oor geleend te hebben
aan de aantokkelingen van eigenliefde , geen achts genoeg
te hebben geflagen op de ongefleldheid, welke zijn Prins
toenmaals had. Hij bedacht, daarenboven, dat, ondanks
zijne vermaardheid, van welke hij de ganfche uitgeflrektbeid niet kende, hij moeite zoude hebben, een Vorftelijk
huis te vinden, alwaar hij zoo geliefd zoude worden, en
zoo zeer zoude gezien zijn, als bil ESTHERAZY. Van
hunnen kant fchenen de leden van het Orchest ook niet
meer zoo verzekerd te zijn, dat het crediet alleen van
líun opperhoofd hun even voordeelige posten zonde bezorgen , als die zij gingen verlaten; zij dachten aan den Prins
alleen om hein te beklagen en tot zijnen lof te fpreken;
de betaling zelfs van een jaar, hetwelk zij niet vervuld
hadden, aan een uitwerkfel van fpijt toegefclireven, werd
thans door hen befchouwd als eene daad van edelmoe
welke dezelve voor- hun te dierbaarder maakte.-dighe,
In deze omftandigheden had HAYDN, die dit alles in zijn
hooft liet omgaan, een zonderlingen inval, van welken hij
in zijne werken fporen heeft nagelaten, en verdient ver
te worden.
-hald
Op den dag, tot het vertrek bepaald, vervoegde hij
zich bij den Prins, en zeide, dat hij nevens zijn Orchest,
eer zij hem verlieten, verlangden, hein Bene laatíle proeve van dankbaarheid voor alle zijne voorgaande weldaden
te geven, door het uitvoeren in zijne tegenwoordigheid.
van eene nieuwe Symphonic, welke hij voor deze gelegenheid opzettelijk gecomponeerd had. Met blijdfchap,
en zelfs met hartelijkheid, geeft de Prins zijne toeflemmuig. De zaal wordt, even als op een Concertdag, ver
neemt zijne gewone plaats, en de Symphonic-licht;ek
begint.
Het eerfle deel , van een' fchitterenden ftiji , levendig en
vrolijk, in vorm gelijk aan het begin der meeste Syncphonii n , doch korter , doet alle de fpeelcuigen tevens
hooren; hierop volgt een flak op de viool, door HAYDN
alleen , die het Orchest befhuurde , uitgevoerd; daarna
rijst hij op, fluit hedaardelijk zijre viool in de. kas, neemt
dezelve gp zijn' feb ouder, en vertrekt. De Prins, ver
wordt ongerust; hij vreest, dat den Kapelmeester-basd,
iets is overgekomen; met veel belangftelling doet hij naar
05
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de oorzaak vernemen van een zoo ongewoon vertrek mk!.
den in eerie Symphonie. HAYDN verzoekt den bode, den
prins voor dit blijk van deelnéming te bedanken, hem te
verzoeken zich niet te ontruiten , en het overige van het
Concert te hoOren. Het wordt vervolgd.
Het hoofd der tweede Violisten fpeelt een ícuk alleen,
zoo als de eerlfe had gedaan, fluit vervolgens zijn inftruanent , Raat op en vertrekt, gevolgd van den ganfchen
troep; zoo doen ook, de een na den anderen, de hoofden der Hautboisten, Flutisten, Clarinettisten, Cornisten
ell Baslisten, nadat elk zijn fink gefpeeld had, waarvan
de Prins het oogmerk zeer wel begreep , tot dat er niemand in het Orchest overbleef, dan de twee arme halzen,
die liet adres niet geteekend hadden, en die niet een ellen
-digDuoeSymphnbflt.
De Vorst ESTHERAZY , wiens natuurlijke goedhartigheid op zijne fierheid had gezegevierd, fpoedt zich, met
een vol gemoed , naar de zaal , alwaar het Orchest bijeen
was, en voert hun , met tranen in zijne oogen , te gemoet :
„ Mijne vrienden! mijne oude vrienden! gaat gij mij dus
verlaten ? En waarom verlaat gij mij? Als uw Prins,
„ lkán ik u geene vergiffenis vragen; en ik gevoel even
„ zeer, dat gij, in uwe edele hoedanigheid van Toonkun„ il:enaars , het mij even min kunt vragen : zonde er geen
„ middel zijn om de zaak bij te leggen, en te doen, als„ of er van weerskanten niets gebeurd ware ? " Het antwoord des Kapelmeesters , en van zijnen geheelen troep ,
was, zich aan 's Prinfen voeten te werpen, die hem in zijne
armen ontving; en alles werd voor altijd vergeten.
De werkzaamheden van Kapelmeester, welke HAYDN
van dit oogenblik af hervatte, bepaalden zich niet tot het
componeeren van Minijk ; hij ontving daarenboven last ,
om de Muzijk van alle andere Componisten te befturen ,
waarvan de uitvoering hem verzocht werd, zoo voor den
Schouwburg als voor de Concerten , en de Italiaanfche
zoo grappige als ernífige Operisten te vormen en te beftruren. Dikmaals had HAYDN door de laatstgenoemden de
Giulio Sabino van SARTi doen vertoonen , een der Componisten, van welke hij het meeste werk maakte, ongetwijfeld omdat 's mans krachtige en edele ftljl met den aard
van zijn talent de meeste overeenkomst had; en dit werk,
een der bested en krachtigften van a uu'r, was een der
zulken, aan welke HAYDN den voorrang gaf.
SALTI, op zekeren tijd aan een Nenrdsch hof ontboden
©m
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om Opera's te ftellen, was digt genoeg het verblijf vafi

ESTHERAZY genaderd ,, om derwaarts eenen uitftap te
doen, door nieuwsgierigheid genoopt om eenen man te
zien, die door zijne talrijke (tukken, en vooral door zijne
Symphoniën, in geheel Europa vermaard was geworden;
hij verlangde, wederzijdfche vriendfchap met hem aan te
gaan. Tegen den avond komt hij aan' 's Prinfen paleis;
den doorluchtigen aavinN verlangde hij te fpreken. „ Op
„ dit oogenblik," zegt men hem, „ is dit onmogelijk;
de Kapelmeester beftuurt de Opera, die ftraks zal be„ granen : want de Prins is reeds in zijne Loge." -„ Kan ik dan ten minfte in een' hoek van de zaal geene
plaats bekomen ?" — „ Ja , zeer gemakkelijk : wij
„ hebben order om er alle vreemdelingen met onderfcheiding te ontvangen." — „ Welke Opera zal er gezon„ gen worden ?" -- „ De flrmida, een ftuk, waarvan
„ de Kapelmeester het meeste werk maakt." Een nieuwe prikkel was dit voor SARTI , die van HAYDN geeiz
dramatisch ftuk kende; hij verzocht, zoo kort mogelijk
(jij het Orchest geplaatst te worden, zoo als gefchiedde.
Gedurende het eerfte bedrijf verbaasde, verrukte, betooverde hem de fraaiheid der (tukken, die op elkander volg
opgetogenheid klapte hij in de handen: maat-den;mt
aan liet einde van het tweede bedrijf is hij zichzelven geert
meester meer; in eene foort van dolzinnigheid {laat hij op,
fpringt over de banken, die hem van het Orchest fcheidden , zonder verlof te vragen aan hun , die er op zaten,
vliegt den verbaasden Kapelmeester om den hals-.
„ Het is , " roept hij, „ SARTI, die u omhelst, -SARTI, die den grooten HAYDN wilde zien, zijne fraaije
„ flukken bewonderen , doch die zich niet konde voorftellen,
„ een ftuk, welk zoo fchoon was, te zullen hooren ! "
De Prins, die uit zijne Loge deze buitengemeene opfchudding zag , maar die geen woord verftond , verschrikt.
„ Wat is er dan te doen? wie is hij? en wat is er ge„ beurd ? " — ,, Het is G LIO SAnINO ! " roept HAYDN
met luider ftem, van dezelfde geestdrift bevangen; „ het
„ is GIULIO SABINO ! het is de maker van die heerlijke
muzijk! het is SART', die zijn' goeden vriend JosEPN
„ komt bezoeken!" En deze twee groote mannen, deze
twee vrienden , die elkander voor het eerst zagen , zwoeren , onder wederzijdfche omhelzingen , elkander eene
vriendfchap , evenredig aan de achting, welke zij voor
elkander hadden.
Dit
„

„

2Ca

HET LEVEN EN Dn VOTGEVALLEN

Dit hooggeftemde gevoel van sAR'ri omtrent de Opera
Aminida moest opregt zijn: want indedaad is het een van
HHAV DN's beste dramaufche (tukken. En evenwel , wel verre

van er in het oog der volken te willen roem op dragen,
en de uitgave te veroorloven , zoo als hij omtrent alle zijne overige ftukken deed , was zijne ilrmida voor hein gelijk
een íchat, warvan hij het genot voor zichzelven alleen
behield. Deze foort van gierigheid Rond op het punt van
zwaar te zullen geftraft worden.
Slechts één affchrift bezat hij van deze Opera; zoo dik
dezelve zoude gegeven worden, ftelde hij het werk-tnals
in handen van den Kopiïst , die de partijen ronddeelde ,
en het geheel hem 's anderendaags morgens terug gaf. De
] leer PLEYEL, de meest geliefde zijner kweekelingen, ver
werk van naderbij te bewonderen, en des--langedht
zelfs fchoonheden in de bijzonderheden te beftuderen , ver
zekeren dag, om er tot zijn eigen gebruik-zochtemp
een affchrift van te mogen maken. HAYDN weigerde het;
vruchteloos was de fterkfte aandrang; zelfs weigerde hij
zijne toe(lemnming, dat zijn kweekeling en vend het in
zijne tegenwoordigheid las en onderzocht. Na- verloop
van oenigen tijd, toen het verzoek reeds vergeten was,
beloofde PLEYEL vijíéntwintig dukaten aan den Kopiïst
voor een affchrift van het ftuk, hetwelk deze gemakkelijk
doen konde in de uren dat hij het in handen had. Deze
man, die PLEYEL genoeg kende, om verzekerd te zijn
dat hid zijn vertrouwen niet zoude misbruiken, vertikt
daarenboven door de beloofde fomme , liet Lich verleiden; en iaardien dit ftnk dikmaals gegeven werd, werd
het affchrift daarvan vóór het einde van het fairoen ver
afgeleverd.
-vardigen
In eene der tusfclbcnpoozcn , gedurende welke de Schouwburg aan 's Prinfcn hof gefloten was, om an andere vernnakelijkheden vervangen te worden, werd HAYDN, \vieras
tegenwoordigheid thans minder noodzakelijk was , door hein
beast 'niet eene zending, die hem noodzaakte tot liet doen
van eene reis, welke eenige weken moest duren, en op
eenigen afftand van Esthcraz^. Gedurende dezen tijd ontftond er, door de onvoorzigtigheid van eenen knecht , brand
in een huis in de ftadEi/enf}adt, de voornaanmfte refidentie
van het hof, in de wijk, alwaar HAYDN woonde en een
eigen huis bezat. Bekend is het , welke verwoestingen
brand in deze oorden aanregt, alwaar de huizen meest van
hou: zijn, en de brandblusfchinb zeer hecht is ingerigt.
Floe-
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Voetvel het huis, waarin de brand ontftgan was, niet
onmiddellijk naast dat van FYDN ftond, Ploeg, echter,
de vlam fpoedig tot hetzelve over, en, naardien het huis
ledig ftond, werd het, met alle de hBisgeraden, linnen,
kostbaarheden, in één woord, a1 wat de Kapelmeester
bezat en door zuinigheid had opgezamekí Pints hij zijnen
post bekleedde, in weinige uren eene prooi der vlammen.
Toen de Prins te Estherazy het ongeluk veinam, zijsier ftad EifenJladt overgekomen, was ziin eerfte werk,
naar IHAYDN'S huis te vernemen; men berigtte hein, dat
het niets meer dan een puinhoop was. Terítond geeft hij
bevel, een ander huis op denzelfden grond te bouwen,
en beveelt aan al zijn volk, het droevig ongeval, zoo
veel mogelijk, voor zijnen geliefden FIAYD:v te verbergen.
Voorts ontbiedt hij den Fleer PLEY L , en zegt tot hein :
„ Niemand kende beter dan gij de uitwendige gedaante en
de inwendige verdeeiilig van het huis des Kapélrnecs„ Iers, wiens waardige kweekeling gij zijt; ik geef u
last, u naar Eirenfladt te begeven, out het opzigt te
hebben over den opbouw van het nieuwe huis; draag
,, alle zorg, dat men niet het geringfte onderfcheid kan
„ beíi)euren. Maar dit is niet genoeg ; gij zult wel
in uw geheugen hebben alle de huisgenaden , die niet
neer in wezen zijn; laat andere maken, volmaakt aan
dezelve gelijk, en ontzie geene kosten; bezorg insge„ lijks zijn tateIlínnen, het Iijlstoebehooren van hein ets
„ ziire vrouw, alle zijne huisfelijke gereedfehappen, zoo
„ veel mogelijk in gelijk getal, maar liever meer dan min, der; aan geld daartoe zal het u niet ontbreken. Het
„ is niet ineer dan billijk, dat ik iets doe voor den man
„ van Bene zoo zeldzame verdienfte, die zich aai mijne
,; vermaken geheel toewijdt.^°
\'an fluit tot fink volbragt de Heer PLE EL 's Prinfen
bevelen, met al den ijver van dankbaarheid ei vriend
. I IAYDN'S zending werd eenige dagen verlengd,-ichap
om aan cie werklieden den tijd te g even om alles te kun
afdoen. Eindelijk komt hij te huis. Onder weg had-ne
hij Eilefaf aclt"s ramp vernomen , ert was er troosteloos
over. „ in enen dag," zeide hij, „ de' vrucht van
., vele jaren !jaarzaamheids en beztiiniginge te verliezen
Waar zl ik middelen vinden om een ander huis te bou„ wen, andere huisgeraden te koopen, mil van linnen te
voorzien ? En indien ik alles koude hertieilen, zouden
a, bet nog niet di_ zelfde diengen zfln, welke ik heb ver-
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„ loren ; ik was aan derzelver fatfoen gewoon; ik had
ze naar mijnen fmaak laten maken. Verfcheiden jaren
„ zal ik dan alles moeten misfen,, hetgene ik toet zoo
„ veel vermaak genoot ! " Spoedig verzoekt hij den Prins
om verlof, zich naar Eifen/I4d -te mogen begeven, om
met eigen oogen de ramp te aatifchouwen, die hem getroffen had. Naardien het huis nog niet voltooid was ,
werd hem dit geweigerd, zonder de reden daarvan .te melden. Hij is verontwaardigd; hij befchuldigt zijn' patroon
van grilligheid, van dwingelandij, van wreedheid; hij
i eemt voor , heimelijk te vlugten ; in de andere week,
echter, ontvangt hij het zoo zeer verlangde verlof, en
Vertrekt met zijnen leerling PLEYEL.
Bij zijne komst in de ftad, in de Wijk, alwaar zijn huis
Hond, ziet hij eene menigte werklieden, bezig met het
herbouwen van de huizen, die door den brand vernield
waren ; vervolgens valt zijn oog op een huis, regts en
links op zich zelf flaande , te midden der puinhoopen, en
onbefchadigd.... „ Maar, PLEYEL ! zie daar mijn huis
„ Men gaf voor, dat het tot den grond was afgebrand....
„ Het is indedaad mijn huis; ik herken mijne venfIers,
„ de muren van mijnen kleinen tuin; daar is mijne deur,
„ die nieuw opgeverfd is!" Intusfchen trad hij met eene
ílerke hartklopping naar de deur. „ Gelukkig," zoo ver
hij, „ heb ik den feutel in mijn' zak; toeval--volgde
„ lig had ik dien bij mij gefloken." Hij fteekt den Ileutelin
het ffeutelgat , doch deze past niet. — „ Het is," zegt
hierop PLEYEL , „ omdat gij den fleutel verkeerd houdt;
„ gij beeft; geef hem mij!"" Behendig fielt hij den lieurel van het nieuwe 41Qt in de plaats; hij opent de deur;
zij treden binnen. r— „ Het zijn indedaad alle mijne huisgeraden; in mijn afwezen heeft men dezelve wel on„ derhouden : want zij komen mij nieuwer voor dan vóór
„ mijn vertrek." Hij gaat naar zijne kasfen. „ Zie daar
„ mijn linnen! ... Maar, PLEYEL t alles is nieuw ! Wat
wil dit beduiden?" Nu kan de kweekeling zich niet
langer bedwingen, en, zijnen Meester omhelzende, ver haalt hij hem, dat zijn huis , op 's Prinfen kosten , van
nieuws was opgebouwd; dat alles, wat er in was, nieuw
en het uitwerkfel van 's Vor(Ien weldadigheid was. In de
verrukking zijner blijdfchap valt de Meester zijnen leerling
insgelijks in de armen, en bevochtigt diens wangen met
zijne tremen. Na zijnen nieuwen eigendom over het geheel
„
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heel in oogcnfchonw te hebben genomen, haast hij zich om n
naar Estherazy tering te keeren, om aan zijns weldoeners
voeten de aandoeningen van dankbaarheid uit te forten,
van welke zijn gemoed overkropt werd. Had hij tot nu.
toe voor denzelven eerre opregte en teedere verknochtheid
gevoeld, men oordeele dan, hoe zeer dit gevgel, door
eerie zoo groote en met zoo veel kieschheids betoonde
edelmoedigheid , verhoogd werd!
m
Na van dien kant te zijn gerust geheld, verviel n t
wederom in eerie diepe zwaarmoedigheid, die dag aan dag
toenam , en zelfs zijne gezondheid begon in gevaar te.
brengen. De IIeer PLFYEL bemerkte zulks. „ Meester!'
vraagde hij hein, „ wat deert ti? Indien het verlies
„ van nov huis en van uwe bezittingen niet zoo edelmoedig en zoo fpoedig herfteld ware, zoude. ik .reden voor
„ uwe droefheid vinden; maar ik zie u rijker dan ooit,
„ naardien een geheel nieuw hui$, en buisgeraden, die
nog niet gebruikt zijn, dezulken, welke door den tijd
„ in waarde waren verminderd , voordeelig vervangen:
„ waarover hebt gij dan te klagen ? " — „ Mijn vriend!"
hernam de Mee-ter, „alwat ik bezat, aiwat de brand ver
heeft, kende mij door 's Prinfen goedheid worden te--„nield
„ rug gegeven , zelfs in een beter Raat dan voorheen ; maar
.,, noch tij, noch eeppige aardfche magt, konde mij liet
,,, voor w erp doen wedervinden, waarop ik het meest ge„ field was, en waarvan het verlies mij meer treft, dare
liet verlies van al het overige. Dat onherílelbaar voorwerp, waarvan ik liet verlies betreur, (zal ik tt, mijn
,, vriend! mijne zwakheid belijden'?) is mijne 49rt} ida,
„ waarvan het eenige volledige affchrift , hetwelk er in de
„ wereld vas, in mijne fecretaire was gefloten, die ver
-,brandis."
Op het hooren van het woord Asrniida , verfpreidde
er zich een zoo levendige gloed van vreugde over het ge
dat de Meester er door beleedigc1-latdeskwing,
Werd. „ Hoe is het, Mijnheer PLEY&L ! " vraagde hij
„ is het aldus dat gij in mijne fmart deel neemt? Gij
,, fchi;nt cr over verblijd te zijn." — „ Oneindig ben ik
„ er over verblijd, miin Meestex!'' was het antwoord„
, omdat ik een oogmolik geluks aan hem kan wcderge„ ven , wien ik al mijn gelui; verfchuldigd ben. 1 lerin.
s , eert gij u den dag niet, toen ik u verzocht, van dat
fchoone flak een affchrift te mogen maken? Gij weia , Berde het naij; maar op eerie listige wijze hete ik het
,, be-
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,, bekomen : door middel van eenige dukaten heb ik utveu
„ Kopiïst verleid, die, buiten uwe toeftemming , het ftuk

„ voor mij gekopieerd heeft; ik heb het in mijn huis;
„ met groot vermaak lees ik het dikmaals; maar met nog
„ grooter vermaak bied ik het u aan. Wilt gij mij dit be„ drog wel vergeven ?" -- „ Of ik het u vergeve t Het
geeft mij het leven en de gemoedsrust weder." En
indedaad , zoodta hij dit zoo zeer geliefde ftuk weder in
handen had , keerden zijne vrolijkheid en zijne gezondheid
terug, en de Heer PLEY^L, zijn kweekeling, werd heen
dierbaarder dan ooit.
-

(Het fiat hierna.)

TROTSCHNEID EN VERWAANDHEID MET ELKANDER.
VERGELEKEN EN VAN ELKANDER ONDERSCHEIDEN.

(Uit de Elements of Selfknowledge van R. C. DALLAS, Esq.)

e twee Zielsgebreken , Trotschheid en Verwaand'.
held, fchoon zeer op elkander gelijkende , als wijDD
zigingen van bovenmatige Zelfwaardering, zijn echter,

van naderbij bezien , in vele opzigten van elkander onderfcheiden. Laten wij beproeven, deze Stelling uiteen te
zetten en te bewijzen.
De Trotschaard is opregt en in den grond zijns harte
overtuigd van zijne eigene meerderheid of uitftekendheid
boven anderen; fchoon het fomtijds bezwaarlijk moge wezen, te ramen, op welk eenen grond die overtuiging ruste . Hij wenscht, dat gij hem in geen ander licht befchouwe, dan dat, waarin. hij, zich in uwe omftandigheid
verplaatfende, dadelijk zichzelven befchouwt. Hij vordert
niets meer van u, dan 't geen hij regtmatig oordeelt. Indien gij hem niet hoogacht, gelijk hij zichzelven hoog;cht, is hij meer beleedigd dan vernederd, en voelt dezelfde verontwaardigende gewaarwording, alsof hij Bene
dadelijke beleediging ondergaan had. Echter zal hij, alsdan, zich niet verwaardigen, de gronden van zijne eigene
aanmatigingen bloot te leggen. Hij verfmaadt het, naar
uwe hoogachting te dingen. Hij gelaat zich zelfs, die
te
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te verfmaden, en tracht de hoogte, welke hij zich aange.

matigd heeft, te handhaven, niet zoo zeer door u zijne
meerderheid, als wel door u uwe eigene minderheid te
doen gevoelen. Hij fchijnt te wenfchen, niet zoo zeer
uwe. hoogachting voor here op te wekken, als wel uwe
zelfhoogachting te vernederen.
De Verwaande Man is niet opregt, en in den grond
zijns harte is hij zelden overtuigd van die meerderheid ,
welke hij wenscht dat gij aan hem toefchrijft. IÍii ver=
angt, dat gij hem betchotnvt, omgeven niet fchitterender
kleuren, dan die, waarin hij zichzelvcn , in uwen toefiand verplaatst , befchouwt en , veronderftellende dat
gij weet alles wat hij weet, zichzelven kan befchouwen.
Wanneer het derhalve blijkt, dat gij hein aanziet in een
ander licht, en misíchien in het regte, is hij meer vernederd dan beleedgd. De gronden van zijnen eisch op dat
karakter, 't geen hij weuscht dat gij aan hein toekent $
zoekt hij bij alle gelegenheden bloot te leggen, door de
pralendde en onnoodigde ten toonfpreiding van de goede,
hoedanigheden en verkregene kundigheden, welke hij in
zekere mate bezit, en zelfs door het vertoon van ce '
ongegronden eisch op de zoodanige , welke hij geheel derft ,
of er flechts zoo weinig van heeft, dat het van een volfhekt gemis niets verfchilt. Wel . verre van uwe hoog
te verfmaden, lelt hij, bij aanhoudendheid, alles-achting
te werk om die te verwerven. Verre van te wenfchei2
oin uwe zelfhoogachting te vernederen, acht hij zich gelukkig die te mogen aankweeken, in hope dat gij op uwe
beurt zijne eigene zult ftreelen. Hij vleit om gevleid te
worden. Hij legt zich uit om te behagen , en tracht
door beleefdheid en infchikkelijkheid u een goed gevoelen
van hem af te pragchen ; dit zelfs doet hij , bij wijlen,
door het betoon van wezenlijk goede dienften, fchoou
dikwijls misfchien met eerre noodelooze gemaaktheid bewezen.
De Verwaande ziet, welk een ontzag wordt toegedra•
gen aan Rang en Middelen, en wenscht zich 't zelve
even zeer aan te matigen, als de achting, aan begaafdheden en deugden betoond. Zijne kleeding, zijn toeftel,
zijne levenswijze kondigen derhalve een hooger rang en
grooter middelen aan, dan hij waarlijk bezit ; en, on i
die zotte bedriegerij eenige weinige jaren vol te houden,
Als hij eerst op liet tooncel der wereldverfchijnt, dompelt
bij zichzelven in armoede en verleeeuheid , lang vóór dat de.
tau,
p
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oude dag kome, en hij het einde van 's levens loe bs..
ne bereike. Zoo lang hij echter de kosten tot deze trein.
o6

houding kan betalen, wordt zijne Verwaandheid gekitteld
door het behouwen van zichzelven, niet in het licht,
In 't welk gij hem zoudt zien, indien gij wist al wat hij
weet, maar in dat, waarin hij zich verbeeldt dat hij door
zijne bekwaamheid u geleerd heeft hem te befchouwen.
Van de begoochelingen der Verwaandheid is deze mis.
khien de allergemeenfte. — Vreemdelingen van geent
beduidenis , die andere landen gaan bezoeken, of die,
uit een afgelegen landgewest, de Hoofditad van hun ex.
gen Vaderland gaan bezigtigen, en er zich eene korte
wijle ophouden, maken van dit vertoon veelvuldig gebruik. De dwaasheid van zulk een pogen, fchoon altoos
zeer groot en eenen verftandigen man onwaardig, katt
nogtans in dit geval zoo groot niet wezen als bij andere
gelegenheden. Is hun verblijf van korten duur, dan kunnen zij Bene gansch ongevallige ontdekking ontgaan, en,
na hunne Verwaandheid eenige weinige maanden of ja.:
ren in dezer voege botgevierd te hebben , naar huis keeren , en , door eene daar te werk geftelde fpaarzaamheid, de gedane geldfpilling weder boeten.
Zeldzaam kan de Trotschaard van de evengemelde
dwaasheid befchuldigd worden. Het gevoel van zijne eigene waarde doet hem zorgvuldig letten op het bewaren
van zijne onafhankelijkheid; en, wanneer zijne middelen
niet groot zijn, zal hij, fchoon in het uitwendige nimmer
het welvoegelijke verwaarloozende, op fpaarzaamheid in
alle zijne uitgaven bedacht wezen. De vertoonmakende
kosten eens Verwaanden (laat hem ten uiterfie tegen. Deze overtreft veelligt de zijne. Verontwaardiging welt bij
hem op, daar hij zulk eene onbefchofte rang -aanmatiging
aanfchouwt; en hi; fpreekt er nimmer over, zonder des
de hardfle en firengíie bewoordingen te bezigen.
De Trotfche Man vindt op verre na altoos geen geiioegen in het gezelfchap van hem in rang gelijken, err
veel min in dat zijner meerderen. Hij kan zijne hooge
aanmatigingen niet afleggen , en de houding en gefprekken in zulk eene zaweninge vermeesteren hem zoodanig, dat hij dezelve nier durft vertoonen. Hij neemt
.zijne toevlugt tot gezelfchappen van eene mindere foort,
voor welke bij weinig achting heeft, die hij uit eigene keuze
niet zou zoeken , en welke hem geenszins aangenaam
zijn; 't gezelfclhap van fijne minderen, van zijne vleijers
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en afhangelingen. -- Zeldzaam bezoekt hij zijne meerderen; doet hij zulks, het is veeleer om der wereld te
toonen dat hij geregtigd is in dusdanig een' kring te ver.
keeren , dan om eenig zelfgenot of voldoening daaruit te
rapen. Het (laat met hem, te dezen aanzien, als Lord
CLARENDON wegens den Graaf VAN ARUND.BL opteekent,
dat hij nu en dan ten Hove ging, omdat hij daar een
grooter man dan hij zelf kon aantreffen; doch dat hij
er zich zelden vervoegde , dewijl hij er iemand vond,
grooter dan hij zelf.
Geheel anders is het gelegen met den Verwaanden.
Bij zoekt het bijwezen van zijne meerderen zoo zeer,
als de Trotfche het fehuwt. Bij fehijnt te denken , dat
hun luister een' glans verfpreidt op de zoodanigen , die
menigmalen in hunnen kring verkeeren. Hij haakt naar
de Hoven der Vorften en de Levés van aanzienlijke
Staatsmannen; hij geeft zichzelven het air van iemand,
die naar eerbevordering ítreeft, daar hij in de daad het
veel grooter geluk bezit, indien hij het wist te fmaken,
van er geen ambtenaar te zijn. --- Hij ziet zich gaarnë
aan de tafel van Grooten en Aanzienlijken toegelaten,
(preekt vaak van dat geluk, te pas of te onpas, en ver
hemelhoog bij anderen de gemeenzaamheid, waar--heft
mede hij aan zoodanige disfehen vereerd wordt. -- Zoo
veel hun mogelijk is , houdt hij gezelfchap metLieden van
Fatfoen, — met de zoodanigen, die veronderiieic wor.
den den meesten invloed op het invoeren van den heer
te hebben, — met de geestigen, met de-fchendmak
geleerden, met de bij 't volk meest gezienen. Hij ver
zijne anderzms beste vrienden,-mijdthegzlfcapvn
wanneer de zoo zeer onzekere vloed van 's volks gunde
in eenig opzigt aan 't ebben is. -- Omtrent de zoodanigen, bij welken hij zichzelven wenscht aan te prijzen,
is hij niet altoos zeer kiesch ten aanzien van de middelen , welke hij te dezen einde bezigt ; noodelooze vertoonmaking , ongegronde aanmatigingen , ítage toeftemming, veelvuldige vleijerij, meestendeels van een' vrolijken en geestigen aard , en zelden de grove en lastige vleljerij van een' tafelfchuimer. - De Trotschaard,
in tegendeel, vleit nimmer, en is naauwelijks beleefd jegens iemand.
Niettegenftaande alle hare ongegronde aanmatigingen ,
is de Verwaandheid meest altoos eene levendige , vr
liJlc, en dikwijls goedaardige drift, -- Trotschheid ,
daar..
Pa
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daarentegen, feeds van een' ílrengen en proeven aartf.
Zelfs de valschheden van den Verwaanden zijn onfclhuldige valschheden, verzonnen om zichzelven te verheffen,
niet om anderen te verlagen. Om den Trotschaard regt
te laten wedervaren, moet men zeggen, dat hij zeer zelden tot de laagheid van valschheid zich vernedert.; wanneer hij bet nogtans doet, zijn de valschbeden, welke hij
pleegt, geenszins van eenen onfchuldigen aard. Zij zijn
alle boos, en bedoelen de vernedering van anderen. Hij
is vol verontwaardiging, wegens de onregtmatige meerderheid, welke , zijns oordeels , aan hun wordt toegekend.
Hij ziet hen aan met een boos en nijdig oog. Van hun
fprekende , tracht hij, zoo veel hij kan, te verkleinen en
te verminderen alle de gronden, op welke hunne meer
wordt te rusten. Alle vertellingenr,-derhivonfl
welke er loop en ten hunnen nadeele, fchoon hij ze zelf
zelden verzinne , gelooft hij met genoegen , en is verre
van ongenegen om ze op te halen, fomtijds met zekere
mate van vergrooting.
De grootste onwaarheden.
uit den mond des Verwaanden zijn 't geen men grap
leugentjes noemt ; dan de onwaarheden van den-pige
Trotfchen , wanneer hij zich verlaagt om valschheden
uit te kramen, zijn alle van eenen veel fnooder aard,
en bedoelen regtílreeks anderen te benadeelen.
----
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zou men mogen vragen, is het toe te fchrijverr,
Waaraan,
dat, in een' tijd dat men zich meer dan ooit heeft be-

vlijtigd, om onze Nederduitfche Taal te befchaven, en, voor
zoo verre zij vatbaar zou kunnen zijn voor eene gelijkmatigheld in het fchrijven, dezelve daar te stellen, men nog fommige Iiefhebbers van dezelve zich ziet toeleggen om haar te
verbasteren, en, daar zij duidelijk is, onduidelijk re maken?
Geen der Geleerden , welke over de Nederdultfche Taal
gefchreven hebben, en liet hunne hebben toegebragt en nog
willen arbeiden tot verklaring, verbetering en gelijkmaking van
dezelve, zullen iemand willen opdringep, hunne gedachten,
hunne tegels, hunne voorfchriften te volgen. Men zal ook int
de Schriften, welke van tijd tot tijd over onze Taal zijn in het
licht gekomen, wel eene Heeds voortdwrende verfrhëidenheid
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an gedachten vinden, en ook gezetheid op dezelven , maar
niet dat de Schrijvers de hunnen als zoo volmaakt hebben
voorgedragen, dat zij boven alle tegenfpraak zouden zijn,
(twistfchriften hier buiten begrepen;) en het zou niet van
verwaandkeid zijn vrij te fpreken, indien iemand zich ver
dat hij, vooral in eerre zaak als is de kennis onzer-beld,
Nederduitfche Taal, het wit daarin zoo zou hebben kunnen
treffen, dat zijne gedachten algemeen ,zouden worden nagevolgd, al wilde men, om de eer van dien voorrang, daarin
nog al wat toegeven en plooijen.
De onderfcheidene gevoelens van deze zijde befchouwd,
zou men niet wél doen iemands gedachten te willen berispen,
zoo lang dezelven de ftrekking hebben tot opheldering of
verklaring van iets, dat de gelijkmatigheid der Taal, of hare
duidelijkheid, kan bevorderen: maar wanneer de voortbreng
tegendeel uitwerken, en dat, het zij de begeerte-felnht
om iets nieuws in de baan te brengen, (een zwak, waarover
maar al te dikwijls geftruikeld wordt) het zij de geest van
navolging van of uit andere talen, de zaken verduisteren, en
voor het I-Iollandsch oor de verftaanbaarheid en de zuiver
denkbeelden in verwarring brengen; dan moge men-heidr
de begunfiigers of voorpanders van zoodanige inbreuken,
door aanwijzing van dezelven, mishagen, maar dat zal men
niet hun, die eenigen prijs hellen op het bewaren van de zuiverheid onzer Taal, van welke,, zoo wel als van alle andere
talen, de verltaanbaarheid en de duidelijkheid de ecrfle regel
moet zijn.
Voor oenige jaren zagen wij een beleerd Taalkenner, in
het Mengelwerk der yaderlandfche Letteroefeningen, eenige
toen inkruipende taalnieuwigheden, als Daar te boven, JVeldoenend , Eenvouivig , Eensgeli jk , Zoo langer zoo meer, Leze^vaar en meer anderen, op zeer goede gronden te keer gaan;

met dat gelukkig gevolg, dat de drukte der navolging bij de
meeste kenners en liefhebbers onzer Taal, en bij allen, die
niet onverfchillig zijn omtrent het behoud harer zuiverheid,
federt zeer verflanuwd is.
Ik vertrouw geenen ondank te zullen behalen, wanneer ik,
door denzelfden weg, zulken mijner Land- en Taalgenooten,
welke niet vast genoeg zijn in de kennis en gronden onzer
Nederduitfche Taal, en wien het niet aan den goeden wil ont,
breekt, om tot bewaring van hare zuiverheid en duidelijkheid
te willen medewerker:, opmerkzaam make , om zich niet te
Laten wegfeilen tot liet navolgen van nieuwigheden, welke
niet alleen tegen ons Taaleigen ftrijden, maar die hetgene
men zeggen wil zoo verduisteren 'en verwarren, dat er, in 't
algemeen, iets door moet worden verhaan, hetgene men niet
verlangt dat er door verftaan zal worden.
Ik zal hier wel niet veel nieuws opdisfen , maar, daar het te
P3
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doen is om het behoud van de zuiverheid onzer Taal, en
hare voorregten boven andere talen, kan men de middelen
daartoe niet genoeg herhalen.
Ik heb hier het oog daarop, dat er liefhebbers zijn, die
thans finaak fchijnen te vinden in de verandering vaan het ge
bezittelijk voornaamwoord van den derden per--flachtvne
loon ZIJN in HAAR, Hij in zij, dan, wanneer het zelfftandig
voorwerp, waartoe het behoort, van het mannelijk geflacht
is; zoo dat men, van eenen Koning of Keizer fprekende,
niet zegt Zijne, maar Flard Majefteit.
Dat dit niet geheel nieuw is, maar op nieuw voor deli dag
gehaald, kan ons blijken, uit hetgene TEN KATE, die toch
de ijsbreker voor onze Taal geweest is , daarvan zegt (D. I.
bI, 488), „ dat het regelregt aenloopt tegen onzen Spreek
trant, en, dat meer is, tegen de duidelijkheid en zuiver--,
,, held der Denkbeelden aen, en alle mean zou gewisfelijk,
„ en niet ten onregt, denken op een Koningin ,wanneer men
begon te vertellen van HARE MAJESTEIT." Waarvan hij
„ geene andere verweering heeft kunnen vernemen, als dar
„ ons woord MAJESTEIT , gelijk ook 't Franfche Majesté ,
,, Vroulijk is, en dat men in 't Fransch, van den Koning
fprekende , zeit fa Majestó "
Dit zegt men in het Fransch_te regt, want de eigenfchap
der Franfche taal vordert, dat het geflacht van de voornaamwoorden en van de artikelen, zoo wel als van de toevoege iijke naamwoorden (Adjeétiva) het geflacht volgen van het
zelfítandig naamwoord daar het bij behoort , en niet van den
perfóon,,tot wien het betrekkelijk is 'dat men mitsdien in
het Fransch zegt: fen pere en fa naere, onverfchiilig of het
gezegd worde van een mannelijk , of van een vrouwelijit
voorwerp, daar men In 't Neêrduitsch, van een mansperfoon
(prekende, zegt, zijn vader en zijn moeder, en 'aldus van
alle voorwerpen, naar onzen regel, zijn boek, haar boek,
zijn hand, haar hand, enz. hetwelk met het Fransch fats pet'd
en fa mere, fan livre en fa main altijd duister blijft. Uit
dezen regel der Franfche taal, die zonder uitzondering is,
volgt, dat voor het woord Majesté, hetwelk om deszelfs uitgang in té (accenté), behalve vier woorden van uitzondering,
vrouwelijk is, het voornaamwoord ook vrouwelijk moet zijn,
en dat men mitsdien in het Fransch nooit kan zeggen [on Majesté , maar altijd fa, fprekende zoo wel van eenen Koning
of Keizer, als van Bene Koningin of Keizerin; waardoor her
in de Franfche taal niet duidelijk is, of men van een mannelijk dan van een vrouwelijk voorwerp (preekt; en, vervolgt
TEN KATE, dat, wanneer wij naar dezen regel der Franfche
taal wilden te werk gaan, men dan insgelijks op dien zelfden grondflag voor het Franfche: On le frappoit dans fa main,
zou moeten zeggen: Men /loe: Íaem in uit hand, enz.
„ Doch,
,
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Doch, zegt hij , wie zou zulke Basraert - fpraek ons voor
„ gangbare munt willen doen gelden? En hoe kan ik dan ook dit
„ BARE MAJESTEIT, dat van gelijken aert is, zo 't een Koning
of Bezitter van Majefteit wil beduiden, bij ons voor goed
Nederduitsch aennemen? Is dat fraey, dat men eveneens
een Koning als een Koningin befchrijft? En zou men ons
„ zeer prijswaerdige onderfcheid tusfehen ons ZIJNE en HA„ RE, dat ons Duitfchen bij uithek eigen is, en dat nogt' in
't Fransch , nogt' in 't Latijn of Italiaensch enz. kan uitge„ drukt worden, voor die Armoede en dat verwarde Ge
Hetwelk hij, vervolgende, aldus op-„brekvwisfln?"
zijne wijze nader verklaart: „ 't En is imnters in dezen 't
„ verfchil - punt niet , of MAJESTEIT Foemin. zij ? want ons
„ ZIJNE is ten opzigte van zijn bijhoorig SubJlantiv. zo wel
„ Foem. als ons HAERE; en elk van die heeft zijn onder„ fcheidene Uitgangen in 't Masc. Foem. en Neutr.; dog den
,, aert van onze Bezitters vind men onderfeheiden in ons
,, ZIJNE ea HARE, enz. waarom dan ook ons ZIJNE MAJdSTEIT,
„ ZIJNE H000HEIT, enz. niet anders als een Perfoon van 't
„ Manlijke Getlagt, welke die Majelteit en Hoogheit bezit,
„ naemlijk niet anders dan een Koning, of Prins, verbeelden
kan; even gelijk ons HARE MAJESTEIT eigenlijk een Be,, zitfter aenwijst , naemlijk de Koningin."
Ik heb met voordacht hier alleen nog maar gefproken van
het zaamgevoegde (onaffcheidelijk) voornaamwoord Zijne
en Flare (in het Fransch Pronom conjoint,) hetwelk, wanneer
dit reeds zoo vele duisterheid verwekt, en het Hare de gedachten van eenen Koning, Keizer of mannelijk voorwerp
moet aftrekken, nog des te meer verwart, wanneer men in
het op zich zelven flaande betrekkelijk voornaamwoord (Proom disjoint) Zij voor Hij gaat gebruiken, en dat buiten alle
noodzakelijkheid.
Men zou mij hier kunnen tegenwerpen, dat TEN KATE,
eenige bladzijden vroeger, (D. I. bl. 4.74.) fprekende van
'iet gebruik van dit voornaamwoord Haar, wanneer het relai of gebruikt wordt, daar wij nu aankomen, opzigtelijk het
woord jf, dat van het onzijdig geflacht is, waarom het dus
friet Haar, maar Het of Dat zou moeten zijn; dat, zeg ik,
TEN KATE erkent, dat dit net en letterkundig is, en ook niet
lrijdt tegen 't gebruik. En is dit zoo, ten aanzien van het
relativum, hoe veel te minder reden, zou men kunnen zeggen, is er dan , omx► het gebruik van het op zich zelven flaanzie (affcheidelijk) voornaamwoord (Pronom disjoint) Zij in
plaats van Hij af te keuren, wanneer het op het vrouwelijk
woord Ma
'jefleit ziet.
Doch wij moeten hier laten volgen, hetgene TEN KATE van
dit nette en letterkundige verder zegt: „ Dat als men die
„'tegel van 't Relativum z'o ftreng zonder onderfcheid wil
-
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, opvolgen omtrent de Onzijdige Benamingen, wwaervan de
„ Per,00nen in de natuer waerlijk Vroulijk zijn, zo vervalt;
men in Uitdrukkingen , die niet alleen gants llrijdig aen,
loopen tegen de Oudheid en Gewoonte, maer ook tegel
„ de verftaenbaerheid en zuiverheid der Denkbeelden, die
het opperfte doelwit der Taelfchikking behooren te zijn;
bij voorbeeld, na íirengheid van die Regel zou men- moe„ ten zetten, HET MEISJE STAIt ZIG IN ZIJN HAND, in ui eê van
„ IN NAEI; HAND: en, HET WIJF STAR HET IN ZIJN ZAK, voor
IN IIAEF ZAr; welke Taelfchikking mij zo gewrongen voor„ komt, dat ik die niet volgen zou durven, fchoon nog zoo
„ groot een Man 'er mij in voorging'. En ik prijze, hierin
„ onze Voorouderen, dat ze ons een Gebruik nagelaten heb.,
ben van de Pronorn. Posfesf,. ZIJN en HAKR, die wij zo lof,
feliik (boven veel andre talen van grooten name.) voor.
ijder Kunne bijzonder hebben, Relatief te nemen op het
„ waerlijke Geflagt van den Perfoos en niet op het Crarnnia-.
„ ticale , om alzoo helderheid en geen haspeling in de ge„ dagten te verwekken."
Uit deze laatfle regels ziet men, dat TEN MATE in 't alge
liet voorregt der onderfcheiding onzer be--menfprktva
zittelijke voornaamwoordeu zij N en HAAR , en dat zijne aanmerking dus niet alleen moet toegepast worden op de onzildige benamingen van het irijf en het Meisje, waarbij hij die
heeft te pesf gebragt; hetwelk men hier anders ook zou
kunnen tegenwerpen.
Tot meerder bevestiging van zijnen afkeer dezer gewrongene Taalfchikking zegt TEN KATE, dat hij het voorgaan van
nog zoo groot een man niet zou durven volgen. Dit zou
wel doen denken , of hij daarmede niet gezien hebbe op den
Drosfaard HOOFT, die, in de Opdragt zijner Nederlaudfcher
Historien aan FREDVIK FuFNC1K, tot dien Vorst fprekende, zich
overal van het woord Haar bedient, betrekkelijk op het woord
Boog acid, dat even als M.ajejleit van het vrouwelijk geflacht
is, en niet op den Perfoon: op welk voorbeeld de voorflanders van her Hare Hoogheid en Hare Majejleit zich ook zou
kunnen beroepen; doch waarop wij van onze zijde al--den
leen zouden aanmerken , dat deze wijze van fchrijven of
(preken in meer dan honderd en zestig jaren, die federt ver
zijn, geene navolgers gevonden heeft, en dat het-lopen
Gebruik liet Taalkundig Grootboek is, en de Duidelijkheid
daarvan de Band.
Men kan over dit onderwerp verder nog nazien, hetgene
de groote Taalkundige A. KLUIT, in den zesden druk zijner
ellacbtlijst Vá11 D. VAN AOnGSTRATEN, daarvan heeft gezegd
in zijne aanteekeningen op her woord MIN.
Ten blijke nu, met hoe veel regt TEN KATE die Taulfchikking gewrongen noemt, en dezelve geheel afkeurt , en dat
er
,

TEGEN PNItRV1PENDE VERBASTERINOEN.

213

er ook reden is om onze Taalgenooten daartegen te waar
lchuwen, zal ik hier nog laten volgen de vertaling van eenerf
brief van den Franfchen Keizer aan den Prins van Asturien ,
welken wij, op zijnen tijd, in onze Nieuwsbladen (Courau•
ten) gelezen hebben;
,

„ Mijn Broeder!
„ Ik heb den brief van Uwe Koninklijke Hoogheid ontvangen. Zij moet in de papieren, welke Zij van den Ko„ ning Haren Vader heeft , het bewijs hebben ontvangen
van liet belang, welk ik Haar íteeds heb toegedragen.
Zij zal mij vergunnen, om in de tegenwoordige omílan„ digheid met opregtheid en welmeenendheid met Haar te,
., _('preken," enz,
Eene niet minder vreemde en oneigenlijke manier van uit
geven zijner demisfie (dat is, ontflag), in-drukenis,ht
plaats van zijne demisfie te verzoeken, te vragen of te nemen.,..
of wil men liever: van zijnen Post af/land doen of dien nearleggen , waarbij het woord geven in onze Taal niet te pasfe kan
komen, want lag dit in haren aard, dan zou men zich nog
natuurlijker en meer eigenaardig uitdrukken door het tvoordweder- of teruggeven , dewijl het verlaten of affland doen
van eenigen Post of Ambt altijd in zich fluit de wedergeving en wederkeering van deszelfs begeving tot die of den
genen, van wie of wien men dien ontvangen hqeft: en men
zou aldus in onze Taal geen woord kunnen vinden, dat ftrijdiger kan zijn tegen het bedoelde ontflag verzoeken, vragen,
of demrais/ïe nemen van eenen Post, dan het woord geven: want
het te willen toepasten en thuisbrengen op het weerom- of
teruggeven van zijne bediening zelve , is te zeer gewrongen,
dan dat dit Benige wederlegging zou noodig hebben. Deze
zich zelve wederfprekende ftrijdigheid, en verbastering onzer Taal, zonder voorbeeld, zoo ik meene, van vroegere
dagen, moet haar geheel bederf ten gevolge hebben, indien.
deze en dergelijke overbrengingen uit andere talen navolgers
vinden en veld winnen.
Men zou hier ook mogen vragen: Zou deze verkeerdheid
haren oorfprong kunnen hebben uit eenen geest van iets
nieuws te willen voortbrengen? of zou die ontslaan uit onbedrevenheid ? Het eerfte willen wij liefst niet vooronderffel.len, immers zeker niet, dat men in dit geval, zoo min als bij
het gebruik van Hare M jefteit, de gevolgen daarvan hebbe
doorgedacht: en wij meenen het veeleer te moeten toefchrijvcn
aan ongewoonheid in liet vertalen, waarbij men ons Taaleigen
.niet genoeg in liet oog houdt; of aan te weinig kennis van
de
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de Franfche taal, in welke het woord donner niet altijd gevat
beteekent.
Wij willen eenige voorbeelden opgeven, waaruit dit ge
zal blijken.
-feld
Men zegt in het Fransch :

Donner de la hardiesfe.
------ de I'ambltion.
.--.--- la frevre.
de In joye.
--- de l'encens.

In het Nederduitsch:
Stoutmoedigheid inboezemen.
Naijver verwekken.

De koorts veroorzaken.
Vreugde baren.
Wierook toezwaaijen.
_.... Ie branie.
In beweging brengen.
..--- tin livre.
Een boek uit- of in 't licht
geven.
—..._.. chasfe.
Achtervolgen, najagen.
.^- rendez vous.
Eene plaats af/preken of kepalen.
...--- des bornes i...
Palen zetten.
^.._._. Ie foyer trop chaud. Den oven te heet maken.
.---.— de répée dans le ven - Doorjieken.
tre.
---- de routes parts.
Van alle kanten aanvallen.
.•..-^ dans les tableaux ,les Daarin (pelen , die verzamelen.
estampes.
Le foleil donne dans.....
Schijnen, flralen fchieten.
Le vent donne dans les voiles. De wind snaait in de zeilen.
L'aporté,la £entre donne dans... Komt of ziet uit op of in ...
Sc donner de In t @te contre les Tegen den muur loopen of zich
mars.
flootcn.
Ne favoir oû downer de In téte. Niet veten Waar her hoofd
flaar.
Donner à tout.
Alles bij de hand nemen.
— belle.
Iets doen ge/coven, wijs ma----- aux foll#citations.
ken.
^--- caution.
liet oor lee ;en aan verzoeken.
Borg fellen.
---... tine fentence.
Vonnis vellen.
----- main levée.
Iets uit zijn arrest ontflaan.
Bij deze vijfentwintig voorbeelden , waarvan er niet één voeg
zaam met het woord geven in het Hollandsch kan worden overgebragt, zou men er nog even zot veel kunnen voegen, indien wij ons in de eigenlijke Franfche Spreekwoorden wilden
begeven, en waarvan men even zoo min het donner in geven
zou kunnen vertalen. Doch het zou overtollig zijn tot het
bedoeld oogmerk, hetwelk was, te toonen, dat de uitdruk*
king
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king, donnerfa demisfron,geen geven, maar verzoeken, te ken.
nen geeft. En het is aldus noch Fransch- noch Hollandschtaalkundig, dat men dit vertale door het geven zijner demisfe,
of ontflag ; hetwelk derhalve , als geheel ongangbaar in het
Neêrduitsch , behoort gemijd en nagelaten te worden, wil
men niet medewerken aan de verbastering en het bederf onzer Nederduitfche Taal.

R.

DE ROZEN VAN DEN HEER DE MALESHERBES.

, die alleen behoeft gee Heer
noemd te worden, om den eerlijken Magifiraat , den zedigen
D
Geleerde, den grooten Natuurkenner aan te duiden, en den
LAMOIGNON DE MALESHERBES

besten der Menf'chen tevens, had de gewoonte, jaarlijks, op
bet fraaije Kasteel van Verneuil, nabij Verfailles, een gedeelte van den Zomer te vertoeven, om eenige verpoozing
te hebben van de gewigtige bezigheden, hem toevertrouwd.
Onder de werkzaamheden, met welke de beroemde Man
zich aldaar onledig hield, was het kweeken van bloemen eene
der voornaamfien. Vooral fchepte hij groót vermaak in het
oppasfen van een boschje van Rozeboomen, door hemzelven halvemaanswijze geplant. „ Zie eens ," plagt hij te zeggen tot allen , welken hij bij dit boschje bragt : „ Zie eens,
„ hoe frisch en zwaar alle deze Rozeboomen zijn!"
Op zekeren dag dat de geleerde Natuurkenner vroeger dan
naar gewoonte was opgeflaan, begaf hij zich naar zijn geliefd boschje, Iang vóór zonneopgang. 't Was in het midden
der maand Junij , terwijl de dagen op hun langst waren. Eèrbiedig befchouwde de Heer DE MALESHERBES deze gelukkige
kalmte van eenen morgen op het land, deze betooverende
ontwaking der Natuur. Onverwacht doet zich een zacht ge
eerst hield hij het voor den gang vatl-druischoen.It
eene Hinde of Paauw,, die door het bosch liep ; hij ziet
rond, doet onderzoek, en verneemt, door de bladeren, een
Meisje, hetwelk, met een melkpot op het hoofd, van Verneui! terugkomende, bij eene fontein flaan blijft, aldaar water put, waarmede zij haren pot vult, naar het boschje gaat,
het befproeit; bij herhaling keert zij terug naar de bron,
en giet aldus aan den wortel van eiken Rozebooln eene genoegzame hoeveelheid waters om ze te doen opluiken.
De Magi(iraat, die intusfthen op zijne bank van gras zich
verfcholen hield , om het jonge Boerinnetje niet te ftoren ,
volgde haar met gretige gogen, niet wetende, waaraan hij de
ijverige zorge moest toefchrijven , welke zij aan zijne Roze-
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zeboomen befleeddc. Bekoorlijk was de geílalte van die
jonge Meisje ; hare oogen teekenden opregtheid en vrolijk
kbeid; hare kleur fcheen van den gloed des aanbrekenden da
geraads ontleend. Inmiddels dreven aandoening en nieuws
weerwil, van hemelven, naar de-gierhdnNatuls,
jonge onbekende, in het oogenblik als zij hare laatfte kruik
niet water bij een witten Rozeboom nederzette. Opringende, gaf het Meisje een kreet van verbaasdheid op liet
zien van den Heere DE MALESxcr,BES , die haar minzaam na
vragende, wie haar belast had, het ,geheele'boschje al--dert,
dus te befproeijen. „ Ach, mijn lieve Menheer!" zeide
het Meisje, bevénde, „ ik had geen kwaad in mijn zin, dat
„ verzeker ik je; ik ben niet de eenigile in dit oord ... en
het is van daag mijn beurt." — „ Hoe! uwe beurt ?" -•.
Ja, mijn lieve Menheer; gister was het USE'S, en morgen
„ is _het PERETTE'S beurt." — Verklaar u nader, Meisje;
ik begrijp u niet." — „ Daar je mij op de daad betrapt
„ hebt, kan ik er niet langer een geheim van maken; ook
„ zie ik niet, dat je daar zoo boos om kunt worden ...
„ Je blieft dan te weten, Menheer ! dat wij uit ons Iand u
„ zelf deze :nooije Rozeboomen hebbende zien planten en
„ oppasfee , wij in alle onze huisjes hier omtrent tot mekaer
„ gezeid hebben: we moeten wonen aan hem, die dage„ lijks zoo veal goeds onder ons verfpreidt, en die aan het
„ boerewerk zoo veul eer doet, dat hij met geene ondank.
„ baren te doen heeft; en daar hij in het planten van blocmen zoo veal plefier heeft, moeten we hein helpen zon„ der dat hij er aan denkt. Daarom zal elk Meisje, dat vijf;, tien jaar oud is, verpligt wezen, elk op haar beurt; wan;, neer ze melk na Vernetill zal gebragt hebben, water uit
„ de fontein te putten, die hier digte bij is, en alle mor„ gees, eer de zon opgaat, de Rozen nat te maken van
„ ons aller Vriend en Vader ... Sedert vier jaar, Menheer,
„ heb ik hieraan niet gemankeerd; en ik moet je zelfs zeg„ gen, dat alle onze Meisjes er na verlangen dat ze vijf„ een jaar oud worden, om de eer te hebben van de Ro„ zen van Menheer de Malesherbes nat te maken. eii op te,
„ pasfen."
Een levendige indruk maakte dir naïf verhaal op den
Staatsdienaar. Nooit had hij de vermaardheid van zij
naam zoo levendig gevoeld. „ Nu verwonder ik mij-ne
„ niet meer," zeide hij in verrukking, „ dat mijne Roze„ booroen zoo mooi en zoo vol bloemen zijn! Maar, daar al
„ de jeugd uit de nabuurfchap alle morgens de goedheid
„ heeft mij een zoo treffend blijk van hare vriend„ fchap te geven, beloof ik haar, in vergelding, nimmer
„ een dag te zullen laten voorbijgaan om deze plaats. te
„ gaan bezoeken, die mij dierbaarder dan ooit is gewor„ den."

-
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„ den:' -- „ Zoo ven! te beter," antwoordde het Meisje ; „ dat zalf maken dat wij onze Meesjes hier heen zullen
leiden, om het picfier te hebben van je op ons gemak
te zien , je onze liedjes te laten hooren, en een klein
beetje niet je te praten , als Menheer 't blieft toe te?
„ flaan."
„ Ja, mijne kinderen!" antwoordde de Heer na MALEsTIEREEs , „ komt , e komt bij mij! Indien u eenig onheil
„ overkorre , zal ik het zoeken te verzachten; indien er
„ onder u eenige twist omfta, zal ik misfchien denzelvett
„ bijleggen ; en indien er eenige huwelijken , door het
„ hart vurig begeerd, om ongelijkheid van tijdelijke midde„ len geenen voortgang kunnen hebben , wel nu! ik zat
„ alles wel weten te fchikken." — „ In dat geval ," hernam het Boerinnetje levendig, „ zal. Menheer wel wat te
„ doen hebben, en ik zelf zou je daar wel iets van in het
„ oor kunnen luisteren ... Maar ik vergeet , dat mijn Moe„ der na mij wacht; ik loop heen om haar het geld voor hare
„ melk te brengen, en haar mijne gelukkige ontmoeting te
vertellen." -- „ Wacht een oogenblik ," fprak de Heer
Dit MALrSUERBES, haar tegenhoudende: „ Hoe is uw naam
-- „ SUZETTU BERTrnND, om je te dienen Menheer, zoo
ik er toe in f!aat ben." — „ Wel dan, suzETTE!" hernam
hij, hare hand drukkende, „ verhaal aan uwe Vriendinnetjes, die nevens u mijne Rozeboomen oppasfen, wat ik a
„ voor haar heb gegeven:' — „ Ach , mijn lieve Menheert
„ ik begeer daar niets voor ; al uw goud is niet zoo vent
„ waard als het pleGer, dat wij er in hebben." — „ Gil
„ hebt wel gelijk; aiwat ik bezit, is niet zoo veel waardig als
„ hetgene gij mij geeft .... Maar, tot dat ik zelf uwe Vriendinnen zat kunnen bedanken, breng haar dezen kus over,
„ weIken ik u voor elk van haar geef; verzuim niet, haar te
„ zeggen, dat zij het laatile mijner loopbane veraangena„ men, en dat ik hetgene zij voor mij gedaan hebben nimmer zal vergeten." ... Dit gezegd hebbende, drukte de
eerwaardige Grijsaard een kus op het zedige, gelast van het
Melkboeriunetje, die fier en vrolijk heen ging over de eer,
welke zij had genoten.
De Hear na MALESHEnnzs verzuimde geene gelegenheid
om dit voorval te verhalen. ... Eenige dagen daarna , het
was op eenen Zondag, hoorde de Heer nn nMALESHERsES,
dat al de jeugd van Iterneuil en uit de buurfchap dien zelf.
den avond bij zijne zoo zeer vermaarde grot zonde vergt.
deren, en men behoren had, aldaar te danfen. „ Vaartwel,
„ mijne Rozen! " fprak toen de beminnelijke Grijsaard.
„ kan het anders , dan dat deze of gene jongeling zijne
danferes met bloemen tooije ; dat het eene of andere
Iveisje de fchoonfle rozen plukke , om-haren boezem te
,,; ver*
„

RIó

DE ROZEN VAN IXZN HEER DE MALESriERJIE$,

„ verfieren ? Maar zij zullen zich diverteeren; zij zullen
„ misfchien van mij fpreken. Ik zelf, ik zal hen bij mal.
kander zien, getuige zijn van hunne fpeien. Wel nu
„ indien ik eenige rozen minder heb , ik zal des te meer
„ pleifier hebben , en het eene kan tegen het andere
wel opwegen."
Intusfchen, daar hij vreesde, dat zijne tegenwoordigheid
den vrolijken troep zoude belemmeren, en hen verhinderen,
al het geluk te genieten, welk hun een zoo fchoone dag be-

loofde, veranderde hij van gedachten, en befloot, dien dag
zijne gewone wandeling naar zijn rozenprieel niet te doen.
Maar 's anderendaags verlangde hij de verwoesting te zien,
welke de dans van 's daags te voren in het boschje had moe-

ten veroorzaken. Van eene fpade en andere werktuigen voor-

zien, hond hij reeds gereed om de fchade te herftellen....
Hoe groot was zijne verwondering, toen hij alles in den zelfden toeftand vond,! De plaats, alwaar men gedanst had , was
opgeharkt ; de groene bank had niets van hare frischheid
verloren; niet eene eenige roos was er geplukt; en aan den
ingang der grot waren de woorden: aan onzen T7riend, van
onverwelkelijke bloemen (fleurs d'éternelles) gevlochten....
De Heer DE MALESHERBES dacht dat hij droomde. „ Hoe!"
zeide hij bij zichzelven, „ te midden van eerre zoo talrijke
als vrolijke menigte, in eenen boerendans, alwaar de vro„ lijkheid doorgaans allen bedwang verbant, heeft men mij
ne rozen ontzien! Hoe ftreelende is het geluk, zoo zeer-,
„ bemind te worden! Mijne grot zonde ik tegen het prach„ tigfie paleis der wereld niet willen ruilen."
Den volgenden Zondag aarzelde hij tusfchen het verlangen
om bij den dans der Dorpelingen tegenwoordig te zijn, en
de vrees van door zijne tegenwoordigheid de vreugde te zullen ftoren ; toen zijn Kamerdienaar hein kwam aandienen , dat
een Meisje, welk in tranen zwom, hein verzocht te (preken.
.Hij beval dat zij zoude binnenkomen, en zoodra zij binnen
kwam , vraagde hij naar de reden van hare droefheid. „ Och,
„ Menheer! ik ben verloren, zoo je geen medelijden met
„ mij hebt." * „ Wat is u dan overgekomen? Spreek, en
„ wees bedaard !" — „ Heden morgen," hernam het Meisje
al fnikkende, „ heden morgen was het mijn beurt, Men„ heer , om je Rozeboomen water te geven ".... „ Wel
„ nu?" -- „ Wel, Menheer! omdat mijn Petemeu JEAera,
eene der Boerinnen van het Kasteel, van daag verja^rt, bij
,f, welke ik federt ik mijne Ouders heb verloren gewoond
,, heb, dacht ik dat niemand mij zag, en ik had het ouge„ luk van eene van uwe Rozen te plukken, tegen het ver„ bod en de gelofte, die wij onder malkander gedaan heb „ ben, om ze nimmer aan te raken." — „ Bene Roos!"
,

antwoordde de Heer n& aznr zsx^t s grimlagchende ; „ dat

,, is
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is zulk een groote diefal niet." •— „ Evenwel groot

ri genoeg," antwoordde het Meisje fchreijende, „ om mij

„ in het geheele Dorp te fchandvlékken4" -- „ Hoe zoo? "-.
„ MATiIURIrii LA TItEILLE , die dit - en - datze zuiper , de fpion
„ der jonge lui, heeft mij die roos zien plukken, die mij
zoo ílerk bekoord had; hij heeft het onder alle jongen§
„ verteld , en zie ! in het oogenblik als ik tot den dans
„ kwam , ftaat makende dat ik als naar gewoonte zou danfen,
„ kon ik niet één danfer vinden.... Met eenparige ftemmeu
„ hebben zij befloten, dat ik in geen jaar in uw boschje zou
,,worden toegelaten. Mijn Petemeu mogt zoo goed als zij
„ kon voor mij bidden en fmeeken, allen hebben mij ver„ oorde eld , en GUILLOT ook .... GUILLOT! ... Je begrijpt
wel , mijn lieve Menheer 1, dat, als ik in geen jaar mag
„ danfen , ik mijn eer verloren leb; GUILLOT zal mij niet
„ willen hebben , en ik zal al mijnleven ongetrouwd blij„ ven." — „ Te zwaar zonde die fraf voor zulk ,eene ge„ ringe misdaad zijn !" hernam de Heer DE MALES1lERBES.
„ Wees gerust, mijn lief kind! ik zelf zal voor u om ge„ nade verzoeken. Kom hier, geef mij uw' arm;... altijd
„ fielde ik het mij tot een pligt, de befehuldigden te ver„ dedigen."
Met hun beiden komen zij ter beftemç!e plaatfe. Met ijver
pleitte de welfprekende Naturalist; tinaar het was niet dan met
veel moeite dat hij de verzochte vergiffenis verwierf. Opdat
er geen fpoor zoude overblijven van het verwijt, waarmede
het Boerinnetje was beladen, boott hij haar zelf aan QUILLOT
aan, haalde hem over om met haar te danfen, en beloofde
hem, zijne vrijster een bruidfchat te zullen geven. SvzETTE
BERTRAND, het, inooije Melkboerinnetje, dat het eerst aan
den Staatsdienaar kennis had gegeven van den diepen eer
welke hem werd toegedragen, ontving een gelijk hu--bied,
welijksgoed, welk zij welhaast met een' der mooifle jongens
van het Dorp deelde. De twee gelukkige paren werden ver
dag hielden zij hunne bruiloft op het-enigd;opzlf
Kasteel. De Heer DE MALEsliERBts wilde, dat de beide bruiden op dien dag met bloemen uit zijn Rozenprieel zouden
opgefierd zijn. Door de jeugd van Verneuti deed hij het befluit nemen, dat voortaan elk Meisje, welk in liet bloemgetij
trouwde, het regt zoude hebben, in de zoo zeer geëerbiedigde grot, een ruiker witte Rozen te mogen plukken.• „ Zij
„ zullen," zeide hij tot de jonge Boerinnetjes, die rondom
hem flonden, „ het zinnebeeld uwer zorge en .vau mijne
„ erkentenis zijn: wanneer ik niet meer zijn zal, zullen zij u
„ uwen griend herinneren; en ik zal, dank hebbe uw aan„ denken! op den fchoonilen dag van uw leven nog bij u
i , kunnen tegenwoordig zijn."
Dit
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Dit gebruik, of, om beter te zeggen, deze treffende ge.
dachtenis , houdt nog Reeds ftand in het Dorp I/erneuil,
Geen paar trouwt er, of er wordt een ruiker gemaakt in de
grot„ wier vereerend opfchrift jaarlijks wordt vernieuwd. Sints
den wreeden en ontijdigen dood dezes vermaarden Mans
heeft men niet verzuimd het boschje te onderhouden, welk
zijne weldadige hand geplant had ; en nog wedijvert men,
wie de Rozen van den Heer DL MALESHERBES het eieest Zal
eerbiedigen.

DE KEIZERIN - kONINGIN MARIA THERESIA.

Keizerin - Koningin was gewisfelijk eene vrouw, vaal
D eveel
verfland en zeer deugdzaam; maar hare eenigzins

overdrevene godsvrucht deed haar fomti;ds zich met zaken
bemoeijen , die beneden hare waardigheid waren. Op zeker
ren dag den Prins ItAUNITZ beflraífende, omdat hij eene natres hield : „ Bevindt uwe Májefleit ^" gaf hij tot antwoord,
„ dat ik Hare zaken Hecht hefluur ?" — ,, Neen, zij zijn
in goede handen." — „ Wel nu, Mevrouw! dat is het
39 ook alles , waarmede gij u te mijnen opzigte hebt te be„ moeijen; het overige verdient rove opmerking niet."
Deze Vorflin, op zekeren dag, eten Veldtnaarfchalk coNINGSEK belast hebbende, de vrijdenkende Officieren niet te
bevorderen: „ Mevrouw ! " herram hij, „ indien uw door-

„ luchtige Vader evéneens had gedacht, zoude ik nog Vaan.
„ drig zijn."

VOORBEELD VAN SNEL LOGPEN.

wordt in Engeland zeer gemeen, en ver
H et hardloopen
aanzienlijke weddenfchappen. Twee landlie--otzak
den., ROBINSON en KENNINGHAM, hadden elkander uitgedaagd,

wie het eerst eene (Engelfche) mijl zoude afloopen, op den
weg naar Holdernesf. ROBINSON leide den weg af binnen de
vijf minuten; zijnen mededinger was hij Ilechts tien roeden vooruit. Deze wedloop had eene groote menigte aan
uit de nabuurfchap gelokt. De overwinnaar won-fchouwers
veertig Guinies , en er waren over de duizend Guinies
verwed.

MENG ELWERK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, KU iSTEN EN WETEN'
SCHAPPEN, BETREKKELIJK.

VERHANDELING
OVER

EPICURUS,
DESZELFS KARAKTER EN ZEDELEER.

Voorgelezen in de Maatfchappi,J Felix Menus,
den I7den van Louwmaand i8so,
door

R. KOOPMANS,

Leeraar bij de Doopsgezinden te 4mJlerdam.
iets is gemeenzamer, dan den Gevoelloozen een Stoicijn te noemen. Even gereed geeft men den naair
N
van Epicurist den vadzigen zoon der weelde, die den be-

ker de vermaaks tot op den bodem ledigt, en als ver
zopen ligt in de heillooze lekkernij Van averegtfche listen. Van waar deze gewoonte? Zekerlijk van de ongtnf ige gevoelens , nopens het Stoisch en Epicurisch Stelfel
gekoesterd. Zijn deze gevoelens te fellen op rekeNing
van de Stichters dezer wijsgeerige SeEen? Ten opzigte
van ZENO meen ik, voor eenige jaren, te dezer plaatié,
daarvan het ongegronde getoond te hebben (*). Maar
-

EPI-

(*) Zie deze Verhandeling In onze Letteroefeningen vee►
z8o6. No. IV.
ENQ. iLto. No. 6,
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^ricur trs ? Heeft deze \V ijsgeer onmatig en weilustig
geleefd; heeft hij voor Vrienden en Toehoorders de tem
ongebondenheid ontfloten ? Of heeft men zijtien-pelsdr
tiaam gelasterd, zijne leer onverdiend beklad, en hens
aangetegen, 't geen eigenlijk te wijten was aan de zede
genen, die zich onder zijne volgers ran --losheidr
fchikten
Ziet daar vragen, die mij voor den geest kwamen bij
het zoeken naar (toffe voor mijne tegenwoordige Spreekbeurt, cn welker overweging n,ij niet ongepast íchecn bij
de vervulling van dezelve.
Too velen bekend zijn niet hetgeen bij vroegere en
latere Schrijvers gevonden wordt, nu ter verliefiing , dan
ter vernedering, nu ter beíchuldiging, clan ter regtvaard,'ging, nn ter aanprijzing, dan ter verguizing der gevoelens en zeden van Fincup us, zullen mi fchien twijfelen,
of men de voorgef elde vragen wel ter volkomenebevredigin zal kunnen beantwoorden. IIet ondernonen onderzoek tot mijn oogmerk leerde mij de gegrondheid van
dezen twijfel. Het is niet de gevoelens over cie oude
\Vi;sgeercn, even als niet de denkwijze over het Karakter
en de Leerltellels der hedendaagfct;en. Dikwijls ftaat
men verbaasd wegens het f'rijdig oordeel van fchranderc
n ann:n. Wat_^ is waarheid vraagt men geduti. , bij het
oren van' tt geen over de Ieerbcgrippen en zeden der
naij
Ouden door Tfdgenooten en 1l;al.ome1ng^u geboekt is.
flier gce!t het onbepaalde, duistere en zichzelf wcèrft,rckercie in de fchriften (lier Wiisgeeren aanleiding tot ver
daar fpeelt guniti e vooringeno--%hilendborg;
inenheid aan den eenen , bittere partijdigheid aan den anderen kant Bene aann£erkelijke rol; ginds ociènt de eeriie,
elders de laatfe haren invloed, om het Karakter en de
Stelfcis dier Wijsgeercn beroemd of berucht te maken;
en 't hing oudtijds, even als in onze dagen , meermalen
af van het gezag en de menigte der voor- en tegenlianders , dat de Grondleggers van deze of gene Sete , zoo
wegens Leere als Zeden , of bijkans vergood of algemeen
veracht werden.
Dit ook op EP£cuRus en zijn Steltgil toepasíing vindende, laat zich het moeijelijke eenei thilige beflisfing
der geopperde vragen bevroeden. Dit heeft mij echter
niet ai ciehrikt cm voort te gaan op den weg des onicrzoeics, op welken ik voorgelicht weidi door sten gclecrc?;^l

OV$lt EPICURUS. !?^_3
den nouCKPR (*), BAYLE (t) en GASSENDI ( i-)•

Bij

den laatf`en vindt men liet lode Boek van DIOGENES

verrijkt met een' fchat van
geleerdheid, gehaald uit Griekfche en Latijnfche Schrijvers (^) , en bovendien eene breedvoerige verdediging
van de zeden diens Wijsgeers.
Wegens de algcmeene verachting, waaronder liet Epiturisme ligt, zou tuin oogmerk misfclien niet geheel tegen misduiding beveiligd zijn , zoo ik daarvoor niet zorg
vooraf te betuigen, dat liet mijn doel geenszins-de,mt
is , het Stclícl van EPICURUS in 't algemeen aan te prij z eo. Ik heb voor, mede te deden , vooreerst , eenige
bijzonderheden betreffende het Vaderland, den Leeftijd:,
de School, Leerlingen en Schriften van EPICURUS; in
de tweede plaats , eenig berigt te geven van de verlchillende getuigenisfen rakende 's Mans Karakter , en derzelver oorzaken; om, in de laatae plaats, het een en ander
bij te 'brengen ten aanzien van het hoofddoel zijner Zede
leere. Misfchien zullen te flerk bevooroordeelden tegen
dezen Wijsgeer gematigder keren denken , of geneigd
worden hun oordeel tot nader onderzoek op te fchorten;
terwijl het anderen zal kunnen dienen ter waarfchuwing,
oni zich door de Leer van EPICURUS niet te onbedacht
tot ligtzinnigheid te laten vervoeren.

LAERTIUS over EPICURUS

In het derde jaar der CIYde Oir mp iade , of goo jaren
vr onze tijdtelling; , en dus nu moer dan twintig eeuwen
geleden , werd EPZCLRus geboren , te Gargettium, in
Zijne Ouders, NEOCLES en CI-rIEREsTRATA, behoort den onder de Volkplantelingen , naar het Eiland Samos gezonden, waar EPICURUS zijne kindfche en jongelingsjaren
heelt door ebragt. Dit heeft fommigen doen denken, dat
hij, even als PYTHAGORAS, te Limos geboren zij. Maar -,
gelijk hij nicer dan eens de Gargettier genoemd wordt,
ou verheit ook LUCRLTIUS het geluk des Atheenfchen

Volks

,

(t) Ditiionnaire Hist. Ej Critiq.
() Mist. Phil.
(j) iUiscellan., te vinden T. V. Oper. in folio, Lugd. 1659.
(§) De plaatfen, vervolgens aangehaald, kunnen bij bovengemeldle Schrijvers worden nagellagen. Ik heb het daar
geacht , dezelve telkens afzonderlijk aan te-omndig
wijzen.
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Volks, dat het zich , „ boven de uitvinding van den Land.
„ bouwen eene wijze Wetgeving, op zulk eenen grooteg
Wijsgeer beroemen mogt." Welken Leermeester EPr.
GURUS gehad hebbe, valt niet duidelijk op te maken. Er
zijn er, die, fchoon wat f'ekelig, vermelden, dat hij
voorgaf alles uit zichzelven geleerd te hebben. De ver
eerst bij hem de zucht voor de Wijs -teling(*),ho
zij , mag men welligt even zeer op de lijsat-begrtonfa
der fprookjes plaatfen, als 't geen er verhaald wordt ,wat
hij voor beide zijne Ouders ter bevordering der kostwinning gedaan hebbe, 't welk ik daarom niet zal ophalen.
Van meer belang is het, te vermelden, dal, hij tijdgenoot
was van ZENO, den Grondlegger der Stoifche \V'ijsbeeeer.
te, en, als navolger van DEMOCRITUS, eenigen tijd te
,then, in gezelfchap van anderen, de Wijsbegeerte beoefende, tot dat hij aldaar, den ouderdom van g7 jaren
bereikt hebbende , de Epicurifche School , naar zijnen
naam, gefficht heeft.
Gelijk de Stichters van andere wijsgeerige Scholen bijzondere plaatfen hadden, waar zij onderwezen , zoo had
P,pi vRus ook de zijne, waar hij niet flechts ondérwees,
maar ook met leerlingen en vrienden woonde. En gelijk
de Stoicijnen en Akademisten hunne Sehenamen van die
plaatfen ontleenden , zoo werden de leerlingen of volgers
van EPICURUS, fchoon doorgaans Epicuristen, wel eens
genoemd Wjsgeeren van den Tuin, dien EPICURUS te
4 bene had gekocht, en in welken h1 de Wijsbegeerte
slet de zijnen beoefende.
Deze Tuin, door -JUVENALis klein genoemd, moet echter groot genoeg en van de noodige woningen voorzien
zijn geweest , om een aanmerkelijk -getal leerlingen- buisvesting en aangenaam verblijf te verfchaffen. Immers der•
zelver getal, met welken EPICURUS aldaar leefde, was
naar de berigten, aanzienlijk. Niet alleen uit Griekenland,
maar
(*) Zij luidt dus: Hij hoorde van zijnen Taalmeester de plaats

Uit HZSIODUS, over den Chaos, hem voorlezen. Gevraagd

heb-

bende, zoo de Chaos eenen oorfprong had, van waar dezelve herkomstig ware , had deze hem geantwoord: „ Dit is.
„ buiten mijn valt. Ga de verklaring daarvan bij Wijsgeeren
„ zoeken ; deze toch kennen den oorfprong en de natuur
der dingen l" En dit had den jeugdigen EPICURUS het bef uig
doen nemen, om tot hen te gaan en Wijsgeer te worden.
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maar ook van elders waren zij derwaarts henen, gevloeid.
V1en woonde aldaar te zamen, doch niet in gemeenfchap
van goederen, naar 't voorbeeld Van PYTHAGORAS. Dit
vast te ífellen , zeide EPICURUS , duidde wantrouwen aan,
onbeífiaanbaar met de ware Vriendfchap , die hij onder de
grootífe .genoegens des levens telde. Hij wilde, dat ieder
der zamenwoncnden van zijne bezittingen meester zoude
blijven, en uit dezelve vrijwillig toebrengen, 't geen ver
werd, zoo ter vervulling der onderlinge behoeften,-eischt
als ter verfchatling van verkwikkingen, waarin men gezamenlijk deelde. Vanhier verwierf EPICURUS met de zij
deze loffpraak van CICERO: „ dat zij de Vriend--ne
„ fchap niet slechts door leere aanprezen, maar door da„ den op de uitnemend le wijze kweekten."
EPICURUS gaf niet alleen mondelijk onderwijs, maar
heeft ook veel in gefchrifte nagelaten. Van hier dat
LAERTIUS vergelijkenderwijze getuigt : „ ZENO heeft
„ veel gefchrever ; XENOPRANES meer; nog meer DEMO„ C RITUS ; nog meer ARISTOTELES; nog meer EPICU„ Rus." CHRYSIPPUS overtrof hein; doch diens fchriften waren opgevuld met aanhalingen uit andere Schrijvers ,
waarvan EPICURUS zich volstrekt onthield; 't welk door
fommigen eene ongemeene verdienfle in hem gerekend,
door anderen als Bene overdreven zucht voor eenvoudig.
heid en oorfpronkelijkheid befchouwd, en met name door
B AYLE , in deszelfs Woordenboek, niet ten onregte afgekeurd wordt, Hier eene lijst der fchriften van EPICURUS
snede te deelen, zou niet zeer gevallig zijn. Men vindt
derzelver titels bij DIOGENES LAERTIUS. De werken zeiYe zijn meest allen verloren gegaan. Bij LAERTIUS is alleen over, een kort begrip zijner Leere, in drie Brieven
van EPICURUS vervat. Bovendien deelt hij mede, eenige
korte Stellingen; voorts nog Levensregelen; terwijl er ook
nog brokken of uittrekfels hier en diar bij oude Schrijvers
bewaard zijn.
De Leerlingen en Vrienden van EPICURUS waren bijzonder aan hem gehecht. Men vindt Hechts van eenen
TIMOCRATES, die van hem afvallig werd. De overigen
hebben, ook na zijnen dood, de gedachtenis hunnes Mees
waarde gehouden. Wordt er gewaagd van veler--tersin
lei twisten en fcheuringen onder de volgers van andere
tiilijsgeeren , bijzonder wordt geroemd de onderlinge overeensemming der Epicuristen, en wel gedurende een tiidperk van meer dan twee eeuwen. EPICURUS had bij
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uiterllen wille gezorgd, dat de Tuin, en 't geen daartoe
behoorde, zou verblijven ten dienfle vats de voorpanders
zijner Leered Hoe lang zij daarin gewoond, en op zijne
begeerte ter onderlinge vereenigirtg op vastgeftelde tijden
zijne gedachtenis gevierd hebben, is mij niet gebleken;
wel, dat zijne . School beroemd is gebleven, zoo lang de
letteren in Griekenland bloeiden , en Rome bevrijd bleef
van den inval der Barbaren. Van hier dan ook de vergelijkingen der Leert en Vastflellingen van zvlcultus, ten
aanzien van derzelvet heiligheid voór zijne volgers, „ bij
,,de Inzettingen en Wetten van LYC UkGUS en SOLON ; ^
van hun Genootfchap, „ bij een welgeordend Gemeene.
„ best, door geene onlusten of opfland tintrust, maar in
„ vollen vrede wegens de eendrágt der burgeren. "-- Zoo
veel waardij fielden de leerlingen en volgers van Erzcuxus in zijne Leere en voorbeeld, dit zij Heeds met opge.
togenheid an hem fpraken, en, oflderlin g aan elkander
verkleefd, biet LtfCRkTIUS duurzame doffe vonden ter
verheffiig van den roem hunnes Meesters, „ als heb
bende het licht uit de duisternis voortgebragt, en de-„
,, bronnen van een genoegelijk leven geo p endg; wiens
, voethappen zij daarom wilden- volgen uit hoogachting en
liefde, en in wiens gulden fpreuken zij zich beílendig
„ verlustigden , even als de bijen in bloeijende boomgaarden."
Aldus van zelfs genaderd tot het tweede deel dezer
Verhandelinge , zal ik in hetzelve de aandacht bepalen ter
befchouwing van eénige trekken des Karakters van Ex,,

cultus.

De goede gevoelens zijner Vrienden hebben ons reeds
gtinflige gedachten Ingeboezemd. Dan , op geheel anderen toon hoortin wij de Tegenflanders fpreken , die,
blijkens hunne betuigingen, zeer onguiiftig over EPiF
cursus en zijne Aanhangers gedacht hebben. ]Vile ik alles aanvoeren , waarmede men hen bez^vaard
heeft , ik zonde een tafereel moeten ophangen , waar
EPICURIJs zou zien afgebeeld in de afzigtigfle-inme
gedaante, als een' godvergeten huichelaar, die de Goden
geveinsdelijk vereerde, en zichzelven als een God wilde
hebben aangebeden, — als eenen ondankbaren jegens Vaderland, Ouders, Weldoeners en Leermeesters, — als
opgezwollen van ijdele eerzueht , en vol vair bittere galle
tegen alle Wijsgeeren der Oudheid, — als een verachter
in 't genten val' wetenfchappen , bijzonder van Letter- ,
Dicht
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Dicht-, Rede- en Wiskunde, — als een vraat en zwelgcr, aan wulpsheid en wellust geheel overgegeven, door
dezelve verwijfd, ontzenuwd, bedorven , — als een Leeraar , wiens Tuin eer een bordeel was, dan Bene wijsgeerige
oefenfchool; wiens Leerlingen, waaronder ook Vrouwen
Van Hechte zeden, bij de gezellen van ULYSSES mogten
vergeleken worden ; Leerlingen, wel zeer verkleefd aan
litmnen Meester, doch niet uit achting en liefde voor de
Wijsbegeerte, maar omdat hij hun voorging in het toebrengen van fchandelijke offers op de altaren van Ceres,
Bacchus en Venus; Leerlingen, wier ífelregel was, hi
een gemakkelijk, wellustig leven, onder gedurige brasferijen, en tevens bij den Wijn en de Vrouwen, het hoog(Ie goed te zoeken. Van hier dat men het zoo vernmkelijk vond in den Tuin van EPICURUS, den zoogenaainden
Wijsgeer, die tweemalen 's daags zich door kunstmiddelen
van de gulzig ingezwolgen fpijze en drank ontlastte, ten
einde op nieuw aan gulzigheid en zwelgerij bot te vie..
ren, — van EPICURUS, ingevolge zijner buiterifporigher
den, zoo teeder, verzwakt en ontzenuwd, dat hij zelrs
liet aantrekken of omhangen van kleedeten niet kon ver
dat hij ter naauwer nood in flaat was uit zijn bpi-dragen;
op te ftaan; dat hij noch het licht der zonne, noch den
glans van het vuur kon lijden , en eindelijk aan de gevolgen zijner ongebondenheid gellorven is, -- van EPicuRUS nog eens, dien men, als zulkén Viilik, den naam
van Wijsgeer heeft onwaardig gekeurd,. en uit den rei dier
achtbare mannen heeft verdreven, even als men ook van
zijne volgers , niet flecchr_s uit den kring der \ iisgeeren,
maar ook uit de Reden, waarin zij de zeden bedierven,
door openbaar gezag verbannen heeft.
Op deze wijze vertoont zich EPICURUS met de zijnen,
wvanneer men bijeenzamelt de trekken, waarmede zij ge
bij orderfcheiden Schrijvers der Oudheid.-tekndfla
Blijfpel- en andere Dichters, Wijsgeeren, Zedeleeraars,
Kerkvaders, en ook Schrijvers van laxeren leeftijd, heb
hunne bijgedragen, om het karakter en de levens -benht
EPICURUS als van zijne aanhangers, in-wijze,ovan
Bene afzigtige gedaante voor te Rellen. Maar — en is het
niet zonderling? — bij Schrijvers van gelijken ítempel, ja
fomtijds bij dezelfde Schrijvers, vindt men daarentegen
;ettiigenisfen , die EPICURUS en zijne aanhangers doen
voorkomen als mannen, wier braafheid, heufehe zeden
en matige levenswijze niet kunnen nalaten achting in te
Q.
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boetemen ; mannen, die , zoo als onder andere cr•
CERO zegt, „ hun leerftelfel wegens het Vermaak door
een ingetogen gedrag en foberen leeftrant verloochenden, en als CURIUSSEN leefden, daar zij Bacchanten
„ fchenen ; juist het tegengelleide (poor volgende dier
,, ftrenge en fteile Zedemeesters, welke niet zelden naar
„ het uitwendige als CURIUSSEN, zich vertoonden, en on„ dertusfchen als Bacchanten in hunne onderlinge bijeen•
„ komften zich gedroegen."
Uit dit algemeene blijkt reeds, dat men betreffende het
Karakter van EPICURUS (om ons thans tot hem te bepalen) berigten vindt, die ons, om zoo te fpreken , wit op
zwart leveren. Ik zou te wijdloopig worden, wilde ik,
op 't gezag van beroemde Schrijvers, aanvoeren, 't geeft
dienen kan , zoo niet ter wegneming , althans ter verlig
bovengemelde bezwaren. Laat ik mij-tingvaelkdr
bepalen tot de befchuldiging van Ongebondenheid , als
fchijnbaar in verband flaande met de hoofdzaak zijner Zedeleere , waarop wij naderhand de aandacht zullen vestigen.
Onder de oude Blijfpeldichters , die, P-meuRus als eenen
Brasfer hebben ten toon geíleld, wordt genoemd DAMOXErvus, die in zeker Stuk een look invoert, welke zegt drie
jaren leerling van EPICURUS geweest te zijn. Deze, zijne geheele kookkunst uitfiallende, waarin hem, naar zijn
zeggen , de Dialectica van EPICURUS ongemeen te pas
]am, verzekert, „ dat die groote man eerst regt wist
„ wat goed finaakte , daarin de uitnemendfte lesfen gaf , en
„ alzoo verre verheven was boven de Stoicijnen, die van
„ dat alles niets wisten , en ook daarin anderen geene on„ derrigting konden geven." — PLUTARCIIUS verhaalt,
dat METRODORUS, een der boezemvrienden van EPICURUS,
aan TÍMOCRATES fchreef: „ Wat ben ik verheugd, van
„ EPICURUS geleerd te hebben de kunst van mij regt, te
„ goed te doen! 6! Wat zegt het, als verlosfer van
Griekenland gekroond te worden, of wegens voortreffelijke wijsheid den palmtak weg te dragen? -- Neen!
„ Veel beter is het, te brasfen en te drinken, zoo veel
„ men lust en verdragen kan." ,-- Dat HORATIUS zichzelven „ een dik, vet, glad Zwijn uit de kudde van
„ EPicunus" noemde , is overbekend. — SENECA vermeldt: „ Men. kon PLATO en ARISTOTELES verwijten,
dat zij inhalig waren; DEMOCRITUS, dat hij het geld
verwaarloosde ; EPICURUS , dat hij het verkwistte ,"
„
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en wel, naar 't berigt van evengenoewden TIMOCRATES #
an brasfen en zwelgen.
Hooren wij hiertegen de verdedigers van EPIetJRUS, zij
zullen zeggen: Talrijk zijn de befchuldigingen, doch niet
genoeg naar waarheid, om ons af te trekken van de achting ,
welke wij nplcuRus wegens zijne matigheid toedragen. Over
de oude Blijfpeldichters , die zich niets fchaamden , voor welken SOCRATES zelf niet veilig was , bekreunen wij ons even
weinig, als over 't geen HORATIUS fchertfende van zichzelven gefchreven heeft. Tegen deze getuigenisfen kun
ook die van den Hekeldichter JUVENALIS wel opwe--ne
gen. Deze doet EPICURUS voorkomen, als in zijnen niet
grootes Tuin zich vergenoegende met hetgeen noodig
was, om honger, dorst en koude te verdrijven. — Hoort
iaen DIOCLES bij LAERTIUS, hij verzekert u, „ dat men
„ zich in dien Tuin met fchrale fpijs en drank geneerde."
-- Vraagt gij SENECA ? „ hij waarfchuwt dezulken ,
„ die zich in den Tuin van EPICURUS weelderig meen„ den te vergasten, dat zij zich niet moesten bedriegen,
„ alzoo daar voedfel werd gefchaft , niet om den honger
te prikkelen , maar slechts om denzelven te lillen,
„ en drank aangeboden, zoo gemakkelijk te verkrijgen,
„ als gefchikt om alleen den dorst te lesfchen." -- Moest
CICERO niet tot lof van EPICURUS uitroepen: „ Met hoe
„ weinig was de man te vreden ! " — En PLUTARCHUS ,
moest hij niet erkennen, „dat EPICURUS eenvoudigen meel„ kost en peulvruchten voor zijne groottte lekkernij_ pleeg
te..houden?" -- Wat eindelijk den Renegaat TInIOCRATds belangt, wie zal hem vertrouwen; daar hij bovendien door het overdrevene zijner aantijgingen genoeg
bewijst, dat hij dezelve verzonnen heeft?
't Is TIMOCRATES, die, gelijk wij vroeger herinneren, van EalcuRus was afvallig geworden, en van hein
niet alleen de fchandeliikfle , boven vermelde, onmatig
zwelgen, maar ook verhaald heeft de-heidnbrasf
verregaandite ontuchtigheden, welke door anderen nader
bevestigd, doch ook weder even krachtig zijn tegengefproken. Het lust mij niet, hier dingen op te halen,
veel te onkiesch ter mededeelinge. LAERTIUS zegt:
„ Die zulks van npieuRUS verhalen, toonen hun ver„ hand verloren t hebben."
Zij, die dit alles door lastertongen uitgebraakt en door
anderen onbedacht nagefcllreven achten, beroepen zich,
en te reut, op dezen en genen der vijanden en tegenftrevers
Q
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vers taan rPieuRus ter zijner verdediging. Zoo is te dezen op.
zigte buiten twijfel aanmerkelijk het zeggen van c}RYSIPPUS;
een' zijner ergfte vijanden. Iemand beweerde, dat npicugus doorzijn ingetogen voorbeeld bewezen had, hoe een
Wijze zich boven liefde en ivetlust verheffen moest. Dit
tracht CHRvSIPPUS dus te weerleggen : „ EPICURUS,
„ zegt hij , heeft met zijn voorbeeld niets bewezen
„ want hij was voor dien hartstogt geheel onvatbaar.' t
De ingetogenheid van EPICURUS wordt derhalve door hem
veronderlleld, fchoon niet aan wijsheid, maar aan ge
Aanmerkelijk is het daaren--voelshidtgfrn.
boven , dat CICERO , die zich geheel niet kon vereenigen
net EPICURUS in het Vermaak tot het hoogde goed te
verheffen, meer dan eens aanmerkt, „ dat zijne zeden
„ die leer weérfpraken , en hij dus zichzelven niet gelijk
„ was;" 't welk CICERO aan gebrek van fchrander oordeel toefchreef. Een Wijsgeer, die zoo matig en ingetogen leefde, moest, naar zijne gedachten, het Vermaak
niet tot hoofddoel der Zedeleer hellen.
Deze getuigenisfen ftrooken derhalve geheel niet met
het verwijt wegens de fpoorlooze weelde en fehandelijke
ontuchtigheden, waarin zich EPICURUS zou verloopen heb
waaraan niet Hechts zijn ontzenuwd ligchaamsgeflel,-ben,
maar ook zijn dood zou moeten worden toegefchreven.
Weinig komt dit laatíle ook weder overeen met de be`
rigten, volgens welke FPFcuttus, fchoon doorgaande niet
sterk, maar teeder van gellel, echter den ouderdom van
72 jaren bereikt heeft, en overleden is aan de gevolgen
van fcherpe graveelpijnen. Deze hebben hem , de laatie
dagen zijns levens, hevig gtfblttrd; doch onder dezelve
heeft hij zich geheel anders gedragen, dan men van eenen
verwijfden er. uitgemetgelden lichtmis , gelijk men hein
heeft afgefehilderd, moest verwachten. Immers 't blijkt uit
Benen brief van EPICuILUS, die bij LAERTIUS en anderen
nog voorhanden, en door hem zeer kort voor zijnen dood
gefchreven is, dat hij zich tot in de jongfc oogenblikken
troostte met te gedenken 't geen hij als Wijsgeer had tot
iland gebrast , en zulks met Bene opgeruimdheid van
geest, die, op grond van dezen brief , door CICERO,
SENECA. en ?►r. ANTONINUS geroemd wordt.
Men herinnert zich (en hierbij dien ik nog een oogenblik
f}ïl te ftaan)als onder de bezwaren vermeld, dat bij de Leerlingen van rprcurtus Vrouwen waren, die , naar 't gevoelen
zijner Tegenflanderen , „ niet weinig toebragten, om het
, VerW
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„ Vermaak , kls hoofddoel zijner Zedeleere i te helpen be=
vorderen." -Dat er Vrouwen waren onder de leerlingen
van EPICURES , hebben zijne Verdedigers niet kunnen
ontkennen; maar zij beweren, dat men ten onregte daaruit gelegenheid genomen hebbe om den naam diens Wijs
te bekladden. Hij was ongehuwd; vandaar te min--gers
der vreemd, dat de Tegenfrevers van deze omftandigheid
partij trokken, ten einde den Tuin van tPICUR*js af te
fchetfen als het middelpunt van allerlei wellustigheden.
Maar PLATO, SPEUSIPPUS, PYTHAGORAS en PLOTINU$
telden ook Vrouwen onder hunne leerlingen. Dit moet men
dus niet befchouwen , als alleen eigen geweest te zijn aait
de School van EPICUROS. Dan, men heeft hem vooral
te last gelegd oneerbare gemeenfchap met eene LEONTIUM. Dit kan, zegt men, blijken uit minnebrieven aait
haar gefchreven ; alsmede uit cénen brief van deze LEorw'rim r aan eene LAMIA, waarin zij klaagt „ over het ongemakkelijk humeur van EPICURES , die ook toen reeds
8o jaren oud was," enz. Maar, behalve dat de Verdedigers van EPICUItus regt meenen te hebben, zijne nu
bedoelde brieven door eenen DIOTIMus, een Stoicijn ver.
dicht te verklaren., toonen zij de valschheid des briefs
van LEONTIUM uit 't geen deze van den 8o jarigen EPICuRus fchri}ft, daar het door meer dan één ondubbelzinnig
bewijs kan worden bevestigd, dat hij íleehts den ouderdom van 72 jaren bereikt heeft, en LEONTIUM vóór hem
geflorven is. Deze LEO14TnUM WAS niet de fiijzit vue.
EPIC URus , maar van METRODORUS , een zijner gemeen
Vrienden; terwijl bovendien van haar vermeld is,-zamfte
dat zij tegen THEOPHRASTus gefchreven heeft, en wel,
naar CICERO'S getuigenis , „ op geestigen Attifchen
trant;" 't geen hare bekwaamheid en zucht voor de
Wijsbegeerte kan bewijzen.
Op deze en foortgelijke wi)Pe tracht Iaen de eer van
EPlcuRU$ te redden, met aantooning van het valfehe der
aantijgingen. En indedaad, ware EPICURES wegens zijne
verderfelijke zeden den naam van Wijsgeer onwaardig, en
de Tuin, waarin hij onderwees, eer een Bordeel dan Oe
fenfchool te noemen, waarom heeft men dien Tuin op
hoogerf last niet doen fluiten, en hem met zijne bende
niet uit Athene verjaagd? — Dit is intlusfchen niet gebeurd. Naar 't verhaal van LAERTIUS , heeft zijn Vader
vereerd, en door metalen ftandbeelden zijne ge--landhem
dachtenis vereeuwigd.
Na
,
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Na al het bijgebragte mag men Vragen: vanwaar die
befchuldigingen ? De Verdedigers van EPICURUS zoeken
de bron in den naijver der andersdenkende Wijsgeeren,
vooral der Stoicijnen. Deze naijver, beftaat zij nog in onze
dagen, 't geen niet te loochenen is, moet in Griekenland
verregaande geweest zijn. CICERO althans verklaarde
van de ligtzinnigheid der Grieken, „ dat dezelve gemeen„ lijk overfloeg tot eene verkeerdheid, waardoor zij de
„ genen , die van hun in denkwijze verfchilden , met
„ ftheldwoorden en laster aanvielen." De Stoicijnen vooral vérfonden de kunst meesterlijk, om elk, die niet naar
hunne Leer zich wilde fchikken, als eenen zot te verfmaden, en waar zij vermogten gehaat te maken. SENECA, die
volijverige Stoicijn, — SENECA, die zelfs zich verluiden
liet, „ dat hij tusfchen de Stoicijnen en andere Wijsgec„ ren evenveel onderfcheid vond, als tusfchen mannen en
„ vrouwen,"— SENECA was nogtans bij velen zijner Sec.
te in ongunst, omdat hij, nu en dan, gelijk wij ook reeds
gehoord hebben, ten voordeele van Epee uRus zich verklaarde: „ -Naar mijn gevoelen ," dus laat hij zich. hierover
uit, „ wat men ook daarvan zegge, heeft de Leer van
EPICURUS veel-, 't geen heilig, 't geen regt is, en
„ zelfs naar het ílrenge of fombere trekt. Verre zij het
„ van mij, met ,fommigen onzer, de Secce van Eric u„ Rus de leermeesteresfe der euveldaden te noemen.
„ Neen! Zij (laat wel .ter kwader naam, doch ten onregte. Men heeft zich aar} het woord Vermaak geftooten ,
„ en zich alzoo door den voorgevel van het gebouw der
„ Epicurifche Wijsbegeerte laten misleiden ; ware men
het gebouw binnen getreden, men zou anders geoor„ deeld hebben." — Op deze en dergelijke wijze zich
verklarende , moest SENECA , naar zijn eigen fchrijven , duchten dit verwijt der Stoicijnen: „ Hoe, SENS„ CA! verlaat - gij onze partij, of vermengt gij de begin„ fels van EPICURUS met die van ZENO ? Verlaat ons dan
„ liever, eer gij ons zoudt verraden."
Behalve dezen te verregaanden naijver, en daaruit geboren vooroordeelen bij fommigen; behalve de gewoontevan
velen, om het huis alleen naar den voorgevel te beoordee]en; zoo waren 't ook de onmatigheid en bedorven zeden
van dezen en genen der Epicuristen die het Stelfel in
verachting gebragt hebben. Dezen zijn intusfchen door de
betergezinden nooit onder de echte leerlingen geteld,
raar als Sophisten veroordeeld. Van dezen zijn er,^ naar
t be,

OVER EPICURUS.

233

't berigt van 1ELIANUS, uit Rome gebannen, met name
ALCAtUS en PHILISCUS, als bedervende de jeugd door

leere en voorbeeld. Ook ziin er geweest, die het Stelfel
van EPlcuRUS tot een' dekmantel gebruikt hebben, om
het afzigtige hunner vuige wellustigheid onder denzelven
te verbergen, en zich te verdedigen met het gezag eens
Wijsgeers, wiens leere van het hoogte goed zij fchandelijk misbruikten. Dezulken waren Plso en GABINlus , van
welken CICERO gewaagt , zeggende van den eerften:
„ Toen Piso vernam, dat EPIC UR us het Vermaak aanprees,
„ gevoelde hij daardoor zijne zinnen derwijze geprikkeld
„ en zijne driften ontvlamd , dat hij, gelijk een togtige
,, hengst, die leere als aanbrieschte, en geenen Onder
wijzer der Deugd , maar van den Wellust fcheen ge--„
„ vonden te hebben."
Van dezen llempel waren er velen, en zijn er ithfchien
nog, „ die, gelijk SENECA zich uitdrukt, een weelde
wellustig leven leidden; niet als daartoe door-,rigen
„ EPICURUS gebragt; maar, aan de zedeloosheid over„ gegeven, hunne gebreken in den fchoot dier Wijsbe„ geerte wilden verbergen, en derwaarts zich met drift
„ begaven, waar zij het Vermaak als het hoogire geluk
„ hoorden prediken." — Zoo waren er in alle tijden, die ,
door misbruik, de Secce, welke zij toegedaan waren, bij
bevooroordeelden verdacht maakten. Maar, gelijk er tegen zulke misbruikers der Platonifche en Sroifche Wijsbegeerte Mannen geleld worden, die bij Tijdgenooten en
Nakomelingen met lof zijn bekend geweest, op géli{ke
wijze kan men zich, ten opzigte van de voorpanders der
Epicurifche Wijsbegeerte , beroepen op het voorbeeld
Van TITUS POMPONIUS ATTICUS, die ten overvloede uit
deszelfs levensbefchrijving-door CORN. NEPOS bekend is, —
van c. CnssIUS, die zich met BRJTUS ter handhaving
van Rome's Vrijheid vereenigd heeft, en bij CICERO zeer
hoog geroemd wordt, — en van c. TRRBATIUS, welken
dezelfde CICERO bij cipsAR heeft aanbevolen , als een
man, niemand wijkende in braafheid, in wijsheid en ver
om nu van anderen te zwijgen, wier namen en-ftànd;
hoedanigheden bij de verdedigers van z#Plcunus vermeld
ftaan.
Hebben zedeloozen zich van de Epicurische Leer als
masker bediend, en dezelve daardoor verdacht gemaakt,
uit de tegengeftelde voorbeelden zou men weder kunne i
vpmakern, dat dezelve in haren aard niet zoo affchuwvelijk
Zij
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zij geweest, als doorgaans gedacht wordt. Het valt toch fie'•
deloozen gemakkelijker, eene góede leer te misbruiken.,
dan mannen van eer, zich te fcharen onder de banieren van
tenen verachtelijken voorganger. Het is minder vreemd,
dat ligtzinnigen hunne ílechtigheden verglimpen,, door zich
van den klank der woorden te bedienen, of dezelve, naar
't hun best te pasfe komt, uit te leggen', dan dat mannen
van aanzien en erkende braafheid hunne achting in de
Waagfchaat zouden fï•ellen, door de openbare omhelzing
eener niet alleen verachte, maar ook in haren aard verderfelijke Leere.. Dan laat ons, ten befluite, deze Leer
2..elve eens befehouwen, om te zien, wat EPICURUS heb-:
be vastgei eld te4 aanzien van het hoofddoel der Zedekunde, er do i iOelen om hetzelve te bereiken.
Uit den Lrief van EPICORUS aan MENCEc&US, en uit
zijne korte. Stcllingen en Leefregels, blijkt, dat hij aldus
reáekauelt :, Ál e 1evnde en gevoelige wezens Wonen , zoo
dra zij t;T wereld, komen, .zieh arkeexig van fmart, begeerig iiaar genoegen. it zelfde is den mensch ingefchapen; . Hij tracht ftee41s, 1 , al wat fmart en ongeneugte
baart, van zich te verwijderen, en zoowel te bekomen:
als te behouden 't geen aangejiaam of genoegelijk is. Uit.
deze algemeene waarneming WI. EnicuRus afgeleid hebben de regtmatligheid,van het gevaeleh: dat de mensch zich
als hopgite .goed voortellen moet de afwezigheid van.
fr rt en daaruit volgende tegenwoordigheid: van genoe-.
gen (*). . Dit hoogíte goe .z9.0 hij volkomen bezitten,
zoo hij gelukkig genoeg ware te deelen in welíl:and naat .
ligehaam en geest:. naar het ligehaam , in 't genot van
ezondlheid, ciie hein van pier} en fmart bevrijdt, waaroor hij zich geheel wèl gevoelt, en'aangefpoord vindt
tot opgeruimdheid
bljlfchap; naar den geest, in ge^.
rustheid en - kalmte, niet beroerd door zorg, kommer,
verdriet, vrees, of apdere onto ustende begeerlijkheden.
EPIouaus heeft derhalve meer ontkennend, dan ftellig
van het hoogste goed,gefproken„, en als deszelfs limiet op,
gegeven; de volftrekte afwezigheid van ongeneugte.
Het hoogfte goed begint,, waar'ligchaamsfmart en ziels.
vaatriet volkomen ophouden. Voor den mensch is do
fmart voor vermeerdering of vermindering vatbaar; voor.
den
-
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d,.n mensch kunnen ook de genoegens toe- en afnemen.
Het een en ander is bij hem onderhevig aan verandering
jii grootte en duur. Hij moet daarom ook niet elk genoegen zonder onderfcheid najagen, maar fomtijds meer dan
ééne geneugte laten voorbijgaan , wanneer er namelijk
grouter ín art uit volgen zoude; en omgekeerd, aan meer
dan Céne ongencugte den voorrang geven , wanneer deze de
bron kan worden van overvloediger genoegen. Vanhier
noemt EPIC uhus de Voorzigtigheid den grondtag, waarop het gebouw des geluks door den mensch moet worden
opgetrokken. Zij is de moeder dier deugden, welke de
kweekilers zijn van dat zinnelijk en zedelijk genoegen,
aan den welf}and van ligchaan en geest verbonden, en
zuiverder in 't genot, naar mate fmart of kwelling hetzelve minder vergiftigt.
Om deze reden prijst hij voor den wetftand des lib
chaams en het genoegen der ziele ten fïerkfte aan de Zelf
beheerfehing, die ons leert niet weinig vergenoegd te zijn;
die ons voor verdriet bewaart , verpligt zijnde ons fober
te behelpen; die ons den overvloed aangenamer maakt,
door dgnzelven niet matigheid te gebruiken , in de vost
overtuiging, dat wij, daarvan niet afhankelijk, ook met
liet geringere zouden te vreden zijn. Het onaangenaam
gevoel, 't welk door honger en dorst. verwekt wordt,
verdwijnt toch even zeer door 't gebruik van eenvoudige,
als van kostbare fpijzen en dranken. De eenvoudige zijij
meest de, gezond{te. IIet doorgaand gebruik der eerie
maakt den mensch gefchiktst voor de dagelijkfche bezigheden, doet hem, wanneer het te pas komt , met groot er finaak zich in de geregten aan beter toebereide tafels
verlustigen; terwijl de Matigheid hem bovendien 't best
bestand maakt tegen wederwaardigheden.
„ 't Blijkt derhalve — dus gaat EPic vit us voort — dat
„ ik, het Vermaak liet hooyfe goed noemende , niet bedoele de vermaken dcrzu i:en, die zich in weelde ba„ den , en dezelve in het genot van dierl ken .weilust
fellen; gelijk fommigeu uit onkunde en partijdigheid
„ mij hebben te last gelegd. Ik bedoel dat vermaak of
„ genoegen, 't welk beftaat in i f ezigheid vara ligchaanxsfinart en zielsverdriet , — vermaak of genoegen , niet te
„ vinden op den weg der ongebondenheid. Zoo min
„ toch de drinkgelagen en gedurige brasfcriJen hetzelve
„ aanbrengen, even weinig is het de zueht van fchan„ delyke ogtvchtigheden."
Dit
„
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Dit acht ik thans genoeg, om een denkbeeld te geven
van 't geen EPicu us door het hoogte hoed verflaat, en
van de middelen om hetzelve te verkrijgen , zoo veel
's menfdben toeftand hier gedoogt.
Van waar, zal men hier weder vragen, van waar de
bnfchuldiging, alsof deze Leer, in zichzelve hoogst ver
niets anders uitloope, dan op bejag van zin-dcrfelijk,op
genot niet alleen, maar tevens op het leiden van-nelijk
een verwijfd en wellustig leven? De voorftanders van nPIeuRUS antwoorden: Deze befchuldigingen wellen op uit
dezelfde bronnen, waaruit de vergiftigende lastertaal is
opgeílegen, waarmede men zijn Karakter heeft willen bezoedelen. Die bevooroordeeld, die bitter genoeg waren,
den heufchen, vriendelijken, matigen en ingetogen EPIcuRus , als- eenen ondankbaren kwaadfp reker, eenen vraat
en wijnzuiper, eenen vernachter in íláapkameren en ontuchtigheden, te brandmerken.; waarom zouden dezen te
naauwgezet zijn om zijne Leere te verdraaijen? Wat zou
dezen, zoo zeer door partijdigheid verblind, beletten,
volmondig te beweren, dat men, volgens dezelve, niet
wijs, .niet regtvaardig, - niet matig leven kan; offchoon
EPICURTIS zelf ,met zoo vele woorden verklaard heeft,
„ dat men, ten einde genoegelijk te leven, juist zeer
wijs, regtvaardig en ingetogen zijn moet."
Maar zijn er dan geene bedenkingen tegen deze Zedeleer te maken, die ; aan een gezond oordeel getoetst,
aandacht verdienen? -- Het is verre van mij, dit te willen ontkennen. Ik hoop in het vervolg tijd en gelegenheid te zullen vinden , deswege het een en ander ter letterkundige uitfpanning mede te deelen. Om thans de aandacht friet te misbruiken, eindige ik met de volgende aanmerking: Alle de ílrijdige oordeelvellingen en berigten,
nopens het Karakter, de Levenswijze en het hoofddoel
der Zedeleere van EPicuuus bijgebragt, maken de beflisfmg wel moeijelijk, doch 't oordeel, mijns achtens, billijk, 't welk de fchaal aan de gunfligfie zijde doet overwan. Waren de Voorftanders welligt te uitbundig in
hunne loffpraken , de Tegentirevers waren te bitter in
hunne befchuldigingen. Misfchien doen wij het best der
waarheid hulde, . wanneer wij uit het nu vermeldde dit
besluit -trekken: De gewoonte, om Epicurisme en Zedeloosheid voor woorden van gelijke beteekenis te houden,
moet niet regtilreeks uit de Leer en Zeden van EPICURVS
herleid , maar voornamelijk aan partijdige verklaring -en
-
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verkeerde toepasfing worded toegefchreven ; even als 'de
verwarring van Stoicisme en Gevoelloosheid niet te ifellen
is geheel op rekening der Leese en des Gedrags van zE .
No, maar tevens haren oorfpiong- heeft, zoo wel uit eene
Verkeerde opvatting zijns Stelfels,, als uit . de dwaasheid
an dezen en genen der Aanhangeren, die zich verluiden
lieten, buiten het bereik van pijn of (mart, en boven alle.
gemoedsbeweging verheven te zijn.
,

OVER DE DOOIT ENE VERKEERDE GENEESWIJZ1
VERWEKTE ZENUWK00RTSENa Door Cti w.
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D

e fteeds toenemende vermeerdering der Zenuwkoortfen verwekt bij de onkundigen verwondering en vreeze. Naauwelijks houdt hier thans eene Koorts drie dagen aan , of liet is eerie Zenu%\Tk`obrtS: Van the voormaals
zoo menigvuldig voorkomende Zinkings -, Slijm-, Gal- en
Verkoudheids-koortfen hoort men bijna niet meer fpreken. De Zenuwkoorts , dit fchtikbarend woord, is bijna
alleen aan de orde van den dag [te weten in het Nooidoostelijk Duitschland]. Het verdient dus wel eenig en+
derzoek, of waarlijk de zaak, dan of alleen de naam ntenigvuldiger is geworden. In zoo verre de Zenuwkoorts
haren natuurlijken grond heeft in de gefteldheid van het hedendaagsch Menschdom , is zij voorzeker menigvuldiger. geworden ; doch de naam daarvan is nog oneindig meerder toegenomen. Onze nieuwe Geneesheeren uit de Browniaanfehe
Schole kennen fiechts'twee klasfen van Koortfen, íthènifche•
en asthenifehe. Sthenifche koortfen beftaan, Volgens hun,
naauwelijks meer. Dan daar niet de aanwezige verfehijnfelen , maar alleen de voorafgaande oorzaken der Ziekteti
hierover beflisfen moeten , (thans , met een' daar op wei
naam , febadelijkheden genoemd) ; terwijl-nigpasfed
ook bij de meeste koortfen huiverigheid , gemelijkheid tri
een verloren eetlust gedurende eenige dagen voorafgaan ;
Waarbij nog komt, dat de meeste menfchen zwakker zijt.,
dan voorheen : zoo valt het niet te verwonderen, dat de
beflisf ng doorgaans asthenisch i itkome. Asthenifche
koortfen worden verder bij de meesten als Van Bene gelijke
beteekenis met Zenuwkoortfen befchouwd •, zijnde dus het
denkbeeld eener Zenuwkoorts bij hun volkomen ontketi2iend, waardoor alles, hetwelk niet ffhety,ec (Qntftth-1^MrSNG. 1810. Nog 6.
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aardig) is, voor Zenuwkoorts wordt gehouden. bp de•

ze wijze vervallen dus alle voormalige Zinkingskóortfen ,
Galkoortfent Slijmkoortfen, enz. en bekomen den naam
van Zenuwkoor fen. Of dit gebruik op waarheid ge.
grond zij, daaraan valt grootelijks te twijfelen; gelijk ook,
of hetzelve voor de Geneeskunde nuttig zij. Want wanneer men bepaaldelijk wil fpreken, dan kan men alleen
eene Zenuwkoorts eene zoodanige noemen , die hare
hoofdzitplaats en verfchijnfelen inderdaad in de Zenuwen
heeft, zoo dat zij zich door hare eigendommelijke kenmerken onderfcheide, die men zoo- uitmuntend bij Huxi AM en bij SELLE in zijne Pyretologia vindt opgeteekend.
Het is dus veeleer een geweldige mistag, iedere Koorts,
omdat de Levenskracht daarbij maar een weinig onder
omdat dezelve niet verhoogd is eene Zenuw-drukt,of
te noemen. Ja ik (chrome niet, de heden zoo-korts
veel menigvuldiger voorkomende zoogenoemde Zenuw•
koortfen voor valsch te verklaren , en dezelve onder
den naam van Febris servofa artificialis five faftitia te be.
vatten.
Doch hetgeen het beklagelijkíle is, niet alleen de naam,
maar ook de zaak zelve wordt door zoodanig eene ver.
keerde handelwijze, en door deze zoogenoemde nieuwe
Geneeskunde , grootelijks vermenigvuldigd. Ten volle
ben ik daarvan overtuigd, en de ervaring heeft mij me.
nigmalen getoond, dat vele Zenuwkoortfen, die in den
beginne niets waren, dan eenvoudige Prikkelings-, Zin
kings. of Gastrifche Koortfen enz. , en die men, volgens
de oude handelwijze, door een enkelvoudig zweetdrijvend
middel, of ook, daar zulks te pas komt , door middel
van een Braak- of Purgeermiddel, binnen weinige dagen
zou hebben kunnen genezen, alleen tot Zenuwkoortfen
waren geworden, omdat men haar zoodanig had benoemd, en ook wezenlik zoodanig had doen ontaarden,
door haar, volgens de gronden der Opwekkingsleere (Ernegungsgrundfdtzen), met ílerke prikkelende Geneesmiddelen te behandelen.
Laten wij eens een jong mensch onderftellen, 't welk
in het begin van zoodanig eene koorts is afgemat, gelijk bij alle koortfige lijders plaats grijpt, doch die in zijn
hart, en in zijn geheel prikkelbaar geffel, nog rijk aan
krachten , bloed en warmte is. Zoo zal zijne ziekte,
door zoodanige Geneesheeren , voor het begin eener Ze-

tinwkoorts worden ve t1aard, en de .genezing mgt de
zee'.
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roogenoetnde zachté prikkelende middelen worden begon.
nen ; waardoor een' drankje wordt verflap 5 hetwelk
twee of drie drachmen Valeriaan of Galmus , en ene
halve of zelfs erne géheele drachma Liquor miner. anod.'
bevat. Het natuurlijk gevolg van zoodanig een verkeerti middel is , dat de fnelheid van den pols, de hitte
en de koorts ten vollenden dage zijn vermeerderd. Wat
kan de opwekking-minnende Geneesheer (Erregungsarzt)
thans anders doen, dan de prikkels te vermeerderen? Dus
moet hij geven Setpeiitaria, Wijn, Laudanum, enz. De
gevolgen hiervan zijn, na verloop van eenige dagen, ge-t
v eldige congestien naar het hoofd en de borst, ijlhoofdigheden , bezetting der longen (die alle als plaatfelijké'
asthenifche aandoeningen behandeld worden !) ofeene alge
overprikkeling en dus algemeene zwakheid; hoeda4-men
nige maatregelen eindelijk eene ware Zenuwkoorts moeten
doen geboren worden.
Op mijn geweten kan ik verzekeren, dat ik, in de laat+
íte jaren, meermalen bij zoodanige zieken gevraagd ben ^
die zich in het derde of vierde etmaal van zoodanig eeii
overprikkelingsproces bevonden -, en tot wier genezing
ik niets te doen had, dan het prikkelend middel achtet
te laten , en daarvoor in plaats te geven eene Verkoelende
Mixtuur, niet Geest van Minderer, Ammoniakzout, enz.
Ik vrage mijne onbevooroordeelde Alnbtgenooten, of hull
ook niet dikmaals zoodanige gevallen zijn voorgekomen ?
en of zoodai;ige Koortien niet met regt den naam ver
Febres nervofae artificiafes five fa itiae2 de%-dienva
wijl dezelve inderdaad een voort^rengfel der konst zijn.
,
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JOSEPH HAYDN ,, BEROEMD TOONKUNSTENAAR.,

(Vervolg en Plot van. H. 2o4.)
e wvederzijdfche verknochtheid van FAvnrr' ca
vertoonde zich bij alle gelegenheden, niet llechts ge+
D
durende den langen tijd. , welken zij te zamen ;veriteerden.i
maar zelfs nadat de noodzakelijkheid van zich te Yeti et
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en op eigen wieken te drijven den Kweekeling had vete
pligt, van zijnen geliefden Meester zich te verwijderen.
De uitmuntende lesfen, welke hij van hem had ontvan•
gen, ten nutte willende beleden, icicle hij zich inzonderheid toe op het componeeren van Sonaten voor het Kla.
vier, wier verdienfle wel bekend is. Reeds geruimen tijd
waren zij van elkander gefcheiden geweest, toen de Kwee•
keling aan zijnen Leermeester twee dier Sonaten, als eer
zijn talent, zond, te Straatsburg gecompo--f{elingva
alwaar
hij toen woonde, en dezelve grooten op.
peerd,
gang gemaakt hadden.
Dit gefchenk, welk niet anders dan de hulde der dankbaarheid was, had een gevolg, welk, tusfchen twee m enfchen, minder berekend om elkander te achten en te beminnen , eene vriendfchapsbreuk zoude hebben kunnen
doen ontstaan. Te weten, eenigen tijd nadat HAYDN het
Fad ontvangen, vroeg hem een Muzijkhandelaar van Londen, (FORSTER, ;neen ik, was zijn naam) door eeneg
brief, om drie nieuwe Sonaten van zijne compofitie, tevens den prijs bepalende , welken hij er voor wilde belieden, en op voorwaarde van ze hem terítond toe te
zenden. HAYDN, die thans een groot werk onder handen had, wilde het om deze beuzeling niet Haken; maar
deli voordeeligen prijs, die hem werd aangeboden, ook
niet willende van de hand wijzen, zond hij aan den Koopman., met eene Sonate van zijne compofitie , de twee,
door zijnen Kweekeling hem vereerd, welke hij geene zwarigheid maakte als zijn eigen werk te zenden, overtuigd
als hij was dat de Heer PLEYEL nimmer er een ander ge
bruik van zonde maken.
Het was bijkans omtrent den zelfden tijd, dat een der
geasfocieerden van het huis van LONGMANN en BRODERIP,
insgelijks Muzijkhandelaars te Londen, door Straatsburg
reizende, aldaar verfcheiden (lukken van PLEVEL's compofitie hoorde, wiens naam meer en meer begon beroemd
te worden , en bepaaldelijk de twee Sonaten , welke hij aan
1AYDN had gezonden; hij was er van hekoord , kocht eenige
van zijne (lukken, en verlangde insgelijks de twee Sonaten
te hebben. „ Neen!" zesde de Componist: „ ik heb de„ zelve voor mijnen Leermeester gemaakt, en de dank,
„ welken his mii daarvoor heeft betuigd , is de eens e
„ prijs, welken ik begeer." - „ Sta ten minfe toe," herham deEngelschman, „dat zij, tot uwen roem, op uwen
a uaaui in het licht worden gegeven." Zoo flerk drong
13ij
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1iij erop, dat de Heer PLEYEL zijne toeflemining gaf, geen
vermoeden hebbende, dat HAYDN reeds ten zijnen eigen
behoeve er over befchikt had.
IIAVDN'S werk en dat van PLEYCL kwamen te Londen
bijkans gelijktijdig in het licht ; doch de eerfte kooper,
verwonderd dat het huis van LONGMANN het had durven
wagen , op PLEVEL's naam twee Sonaten in het licht te geven, welke hij van HAYDN zelven had gekocht , en
die , zoo als hij meende , van geenen anderen kon
wezen, deed deze kooplieden een proces aan, die,-den
van hunnen kant, niet minder verwonderd waren, dat, op
HAYDN'S naam, twee Sonaten verfchenen, door PLrtYEL
te Straatsburg gemaakt, zoo als de geheele flad wist; zij
namen derhalve het pleitgeding aan.
Bekend is het,
hoe ftreng in Engeland de wetten op het nadrukken, na
andere letterdieverijen, welke de Muzijk- en-fchrijven
Boekverkoopers zich fomtijds veroorloven, worden uitgevoerd: alle kunstminnaars te Landen namen deel in deze
Zaak, en wisten niet, wat zij er van moesten denken.
Tntusíchen, terwijl het pleitgeding hangende was, kwam
onze Kapelmeester, daartoe verlof hebbende bekomen van
zijnen Vorst, te Londen, werwaarts de wensch dier zelf
kunstminnaren hein zints lang had geroepen. Bij zij--de
ne aankomst werd hij onderrigt aangaande het gefchil,
waarvan hij het voorwerp was, en, zich herinnerende
dat indedaad de twee Sonaten in gefchil van ziinc n
Kweekeling waren, was hij er mede verlegen. De Heer
PLEYrL had, niet lang daarna, toevallig, de nienwsgieiigheid om Londen te zien , zonder te weten dat zijn oude Leermeester er zich insgelijks bevond; zoodra hij liet
hoorde , haastte hij zich om hem een bezoek te geven.
De zaak werd tusfchen hen afgedaan; maar, elkander
niet willende nadeelig zijn, wisten zij niet, wat zij zou
antwoorden aan de regters, voor welke de belang-den
hun gelijktijdig aanwezen in de flad te baat-hebnd,
nemende, hen gedagvaard hadden: zij wisten er niets beter op , dan de eenvoudige waarheid te zeggen , die indedaad, bij genoegzaam alle gelegenheden, ons nuttiger
is dan de fijnfte leugen. De regters en de kooplieden zelve erkenden de opregtheid der twee Componisten; in
plaats van een vonnis , hetwelk hoogstnadeelig zou ge
zijn, werd een accoord getroffen. HAYDN kwam-west
er af met de kosten , die in waarheid te Zondefa buiten
zijn, en hij gaf drie nieuwe Sonaten van zijne cone•-fporig
pofitie aan elk' der beide uitgeveren.
--
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IliYnrr bleef. ' Kapehneester vnn : Prinfe NICOLAAS VAN'
en behield, na. deszelfs
-

ESTHERAZY - tot 'aan diens dood,

overlijden, den titel en zelfs de. wèdde , die, naar lands
gebruik, beftond deels in goederen, deels in . een pentoen: zoodanig was de fchikking volgens den uiterften
wil van den.,Prins', .'aan wiens familie hij verbonden bleef,
zonder dat hij tot eenige werkzaamheid verpligt was
Reden is -er oni zich te verwonderen , dat een zoo
groot man, die zoo beroemden naam had, -die in de toon
niet :als Kapelmeester beroepen-kinstge_w@rhad,
werd aan 's Keizers hof; nog sneer zal men zich verwonderen, wanneer men bedenkt dnt'deze Keizer JosEPHuS
DE II was de ..W eest verlichte Vorst van :zijnen tijd, de
grootfte Vriend. -der Kunfteii ; de eehtítè Wijsg-eer. - Waar
is heet eiar HAY6 N die mee -Werks„maakte. van zijne
kunst dan van.zi; ie fortuin; int-zijn tot te vrede, en te
eedig om te geloovén dat ziin.:talent een meer fehitterend
lot verdiende ,, onbekwaam s':.tot het -doen der noodige
flappen en. verzoeken, om eenèn: aankienlijker post te verwerven. . Maar,. zal men zegen, bij behoefde er niet
gom te verzoeken ; genoeg moeit .hém de Keizer kennen;
áín ,het.zich tot -roem te reice>^ti: de.eèrfte te zijti, welke
-hein dien poet aanbood; dit Desk ryas JosEPrius voornemens te delen in, eengin tijd, dat HAYDN zich te Weeryen
bevond; zie hier', wat leem zuurs beíette.
Des Keizel!s-•Kapelnmeester,, die het ook van de.Iloofdkerk is; was- toen zekere GA4MA , een man van! minder
-dan mmiddelmatig; bekwaamheid, maar even zoo bekwaam
4n de lunst van zich in te dringen, als. onbekwaam in zijne kunst,: jaloers •van aard, eeii ltruipend hoveling; btiizaam, loos, en te gevaarlrjker., -onidat hij alle deze on-dctigdén orden den. fchijn van menschlievendheid .en een
lekte. - Aan dezén man' deelde de Keizer-.voudighel
zijn ontwerp mede', om JIAYDN als .Kapelmeester hem toe te
-voegen. !Gns^r u ; die niets nteër hád te vreezen dan zooda-.nig enen ambt'nct - wachtte zich echter wel, er iets
- an te laten blijken':' met een. voorkomen van openhartigheld gaf bij tot: antwoord : ,, bire ! met HAYDN ben ik
-„ naauwv verbonden,' en hem wilde ik liever dan. oenigen
anderen mij sten toegevoegd;: ïnaarik acht mij verpligt,
uwe Majefteit s trem den aard van zijn talent te moe,, ten inlichten. Zeker is het, dat.deáe Componist zeer
beroemd is, en -'dit hij het in zekere opzigten verdient
^, te zijn , indien . riet van den kant 'der verbeeítíings,
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kracht, waarvan bij geheel ontbloot is, althgns om de
bekwaamheid, met welke hij van de denkbeelden van
„ anderen zich weet te bedienen , dezelve dermate om
„ te werken en te vermommen, dat het moeijelijk is de.
„ zelve te herkennen , ten minre in de geheimen der
„ kunst te worden ingewijd; hij befpiedt alles nieuws,
„ wat er in het licht komt; geen nieuw ftuk wordt er
„ gegeven, of hij maakt aanteekeningen van alle de brok.
„ ken, welke hij verifaat, indien hij fechts hoop heeft, er
„ eenige partij van te zullen trekken. Maar, opdat uwe,
„ Majefieit niet moge gelooveii dat ik Hein zoek te misleiden, bied ik aan, eerstdaags er een bewijs van te
„ geven. Binnen kort moet ten hove eene nieuwe Opera
van eenen Componist van groote verdieníte gegeven
„ worden; indien uwe Majefteit het goedvinde, zal ik
„ HAYDN daarop noodigen, hem, tegen over uwe Loge
„ plaatfee, opdat uwe M.jefteit over 's maans gedrag ge„ durende de vertooning moge oordeèleu," .
Keizer
gaf zijne toeflemming..
Statelijk ging diensvolgens c,tSMAN HAYDN up de Gpera noodigen , ter aanmoediginge er tevens bijvoegende , dat
hij tegen over den Keizer zou geplaatst Worden , wellkept
hij verlangde te zien. Ten bepaalden tijde gingen zij to
zamen derwaarts.
Kort vóór de Ouverture, in zijn' zak velende, riej
GASMAN: „ Lompert die ik ben! daar heb ik mijne
„ Minicake Agenda en mijn' bril ,vergeten; en éyeni 1
„ heeft de Keizer mij bevolen, van de tre'endite e„ deelten der Opera, die gegeven, zal wofcl n, aantee e,, fling te houden, om dezelve voor heili , afz aderlijk te
copieeren, en ze in zijne Concerten te voegen. Hebt
„ gij ze bij u?" — „ Ja," zeide YDN ; „ ik heb
„ die altijd bij mij, als ik op reis ben, [iets, hetwvejlc
„ GASMAN zeer wel wist] oen de vlygKjge.,tuvallen, d,
„ wanneer ik alleen ben, mij te binnen fcliieten, op tie
„ teekenen." — „ Zeer goed," zeide de verrader
doe mij het vermaak van de thema's van alle de fiuk„ ken op te teekenen, welke, ik u zal aanwïlzen." Gereed gaf HAYDN daaraan zijne toeftemming. IQ elk merk
bij elke treffende plaats, bij ieder denkbeeld,-wardigfnk,
hetwelk liet kenmerk van oorfpronkelijkheid had, jets,
dat in dit werk dikmaals gebeurde, verzuimde GASMAN
niet, volgens affpraak, HAYDN aan te ftooten, zoo min
als de te veel vertrouwende HHAYDN, in zijne Agenda,
zijR4
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zijne veroordeeling en zijne fchande, immers in 's Keizer§
oog, zorgvuldig op te teekenen. De Monarch, die de
aanteekenmgen naauwkeurig onderzocht, eerie zoo hatelijke list niet kunnende vermoeden ,was van dit oogenblik
af van zijnen wenseh genezen , om iemand in zijnen dienst
te hebben, die, volgens hetgene hij meende gezien te
hebben, met de denkbeelden van anderen zich dus onbefchaamd verrijkte.
Hoe is het mogelijk, dat een Vorst van TosEpxus Des
11 verdienfte dus in den ftrik korde gelokt worden ? Do
Vorften, indedaad, zijn niet in ftaat om alles met eigen
oogen te zien , of zelve te beoord eelen ; en zij zouden
kwalijk handelen met zich op zichzelve alleen te verlaten
in dingen, van welke zij geene grondige kennis hebben
hierom moeten zij zeer ftreng zijn in de keuze van de•^
zulken , welke zij zoeken om voor hun te oordeelen. Met
Apzigt tot de Kunften, is de uitfluiting van HAYDN eerie
vlek in de Regering dezes beroemden Monarchs. Met de
minbelangrijkheid des voorwerps laat dezelve zich niet
verontfchuldigen: in een welbeítuurd Rijk is niets onverfchillig; en voorzeker zijn het de fraaije kunsten niet,
welke een Souverein moet geringachten, die bij het nageflacht met roem wil gedacht worden. Een GASMAN was
het, derhalve, niet alleen, het was geheel Europa, welk
omtrent HAYDN moest geraadpleegd worden. floe is het
mogelijk, dat de Keizer heeft kunnen gelooven, op het
woord vang Benen Muzikant, die , omdat hij zijn Kapel.
meester was, daarom niet meer geloof verdiende, dat de
man, die een zoo algemeenen roem genoot , hechts een ellendige plagiarius was ? Wat al daarbij belang hebbende
(temmen zouden niet zijne rooverijen hebben Uitgekretenn,
indien hij er aan fchuldig geweest ware! En indien hij
ílechts met vreemde vederen had gepronkt, waar zoude
}tij dan denkbeeldennoeg hebben gevonden tot het zamenftellen van zoo vele ftukken? Want weinige Muzikanten, waren ooit zoo vruchtbaar. Indien men de moeite
neme , om de ftukken van meer of minder belang, welkehij heeft gefchreven, op te foi.mmen, zal men er achthonderd=tweeëntachtig vinden (*),
1Ions
(") Niet onaangenaam zal voor velen zijn, dat wij Bene
Ijst hier laten volgen, door HAYDN zelven onderteekend,
dot titel loerende : „ Lijst van alle de 1\Iuzijkwerken, wei,l e
ik
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Honderd -achttien groote Symphonien, eene foort van
Muzijk , in welke hij op eene zoo beílisfende wijze heeft
uit4
ik mij heb kunnen herinneren, varn mijn achttiende tat op

gijn drieënzeveutigfle jaar.

ff'ecnen, 4 December i8os.
,

(geteekend) JOSEPH HAYDN."
Symphonien, i t8. Divertisfementen voorde Baryton, Alt en
Violoncel , r25. Onderfcheidene Eiukken voor de principale Baryton , als: 6 Duo's; ie Sonaten met accompagnement van
de Violoncel; 17 Serenaden; 3 Concerten. (In alles 163
flukken voor de Baryton.) Divertisfementen voor onderfcheidene Inítrumenten , van 5 tot 9 partijen, 2o. Marfcben, 3.
Trio's voor twee Violen en een Bas, 2t. Trio's voor twee
Fluiten en eene Violoncel,. Solo's voor de Viool metaccomplgnenient van de Alt , 6. Concerten voor ouderfeheidene
in(iramenten: Viool en Violoncel, 3.Contre-bas, i. Hoorn, 2.
Trompet, 2. Fluit, i. Orgel, i. Klavier, 3.
Kerkmuzijk. Misfen, .S; Offertoires, q.; Salve Regina op
vier ftemmen, i ; Salve voor het Orgel alleen, i; Gezang
voor de Mis ter middernacht, i; Refponfaria de t'encrabili,
q.; Te Deum, i; Koren, 3.
Qnatuors , 83 (*). Sonaten voor de Forte-piano, 66. Kleine Italiaanfche Duetten, Duitfche en Engelfehe Gezangen,
42 (7). Canons, 40. Gezangen op drie en vier ftemmen, 13.
Italiaanfche Opera's , i¢. La Canterina ; 1'Incontro ins-

pro vi; lo Speziale; la Peseatr iec; it Mondo del a luna; l'Ifola
disabitata ; i'Infedefttl fedele ; la Fedeltl prenriata ; la )-'era
costanza ; Orlando paladino ; Armida ; Reide e Galatea, op
vier ftemmen; l'Infedeltà delofa; Orfeo.
Opera's voor de Duitfche Marionetten, 5. Genevieve; PITilémon en Baucis ; Dida ; het verbrande Huis ; de kreupele
Dui el.
Oratorio's, 5. De Terugkomst van Tobias; Stabat Mater; de
laat (le Woorden van CHRISTUS aan het Kruis; de Schepping;
de Yaar•getijden.
Eindelijk , 366 oorfpronkelijke Schotfehe Romances, ca
over de ¢oo Menuetten , Allemandes en Walfen,
Wij
-

(*) Eene 84t1e was Rog niet voltooid, welke men evenwel heeft
pitgevoerd.
(t) Nog in zijne 1xat;ie jaren werkte hij aan eene menigte echotfche
Balladen, die hem, tot een zeer hoogen prijs, vcor Engelenel begel4

garen.
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uitgemunt
dat hij alle zijne voorgangers overtron
beeft, zonder dat iemand zijner opvolgeren hem heeft
kunnen voorbij ftreven. Indien niet allen waren in het
licht gegeven , indien niet allen dagelijks en met veel vuurs
wierden uitgevoerd door de jonge kweekelingen van het
Confervatoire, zonde men bezwaarlijk een denkbeeld l unnen vormen van de verbazende verfcheidenheid van motiven, in een zoo groot getal gebezigd; van dat vuur der
verbeeldingskracht, waarvan zij bezield zijn; van het zoo
verftandig en gelukkig gebruik van blaasinftrumenten ; van
den zang, waarmede hij de. ILtkken heeft verfraaid, in de
hMuzijktaal onder den naam van Andante (*) bekend, omdat zij voortloopen met eene gemiddelde beweging tusfchen langzaam en fchielijk ; van. die werking van het Or.
chest, altijd• nieuw, welke hij onophoudelijk uitvond, en
die- hij -nooit fcheen gezocht te hebben; van de verwonderlijke bekwaamheid, eindelijk, met welke hij elke" hoofdgedachte, met ,alle derzelver: ç n'twikkelingen , zonder eeniooiigheid volhield en van nieuws deed voortkomen. In

de
Wij meenee hier de Anecdote te moeten verhalen, die
aanleiding heeft„gegeveli tol jiet componeeren van Bene Menuet, bij den naam van 0slen- menuet bekend.
Een Slager ,op -zekeren dii-oiIJAyDN komende , zeide hein
yonder omwegen: „ Mijnheer! altijd heb ik een bijzonder
„ genoegen gehad in uwe Menuetten; ik zoude er wel eene
„ verlangen,. de zeer aardig en fraai, en geheel nieuw is,
voor de bruiloft van mijne dochter, die eerstdaags zal ge„ houden worden." HAYON, die om deze nieuwe hulde
lachte, belooft hem de. Menuet tegen overmorgen en houdt
zijn woord. Kort daarna tt.of een zonderling gedruisch van (peelzuigen :de oorgin des doorluchtigen Componists: hij luistert,
en verbeeldt zich, zijne Menuet te herkennen. Hij opent
zijn venfler, en ziet een fchoonen Os met vergulden horens; van
een wandelend Orchest' omringd. De Slager gaat naar boven, betuigt jan On grooten man de gevoelens, van welke
hij doordrongen was, en eindigt aldus zijne rede : „ Om kort
te gaan, Mijnheer ! ik heb gedacht , dat een Slager zijne
„ dankbaarheid voor eene zoo fchQone Menuet u niet beter
„ konde betoonen, dan door u zijnen fchoonflen Os aan te
bieden." — HAYDN was genoodzaakt het gefchenk aan te
nemen, en verfch-eiden dagen klonk -de Osfen- menuet lang
:

de ftraten van Toeenen.
*)`Dit' woord komt van het italiaanfche antiare, beteekenentle

zachtjes aanpappen.

IVAN JOSEPH HAYDN.

247
de twee laatf e opzigten in het bijzonder heeft hij zich
boven alle mijne navolgers. zeer verre verheven. Bijkans
alle zijne $ymphonien voor het groot Orchest zijn mees
naar het oordeel van eenige kunstken--terukn:di,
ners, nog boven de andere uitmunten, zijn de twaalf,
welke hij te Londen vervaardigde, toen hij derwaarts was
ontboden.
\'oor een groot gedeelte ontmoet men ook deze onder
foor ten van verdienfle in de overige hukken,-fcheidn
voor een kleiner getal.Inflrumenten door hem gecompo
neerd; zijne kleine Symphonien van vier partijen zijn
ten getale van drieëntachtig; indien men de drie of vier
eerfles uitzondere, gemaakt in eenei tijd, toen hij alle
cie diepten zijner kunst nog niet gepeild had, en die alleen
door de bevalligheid , welke hem natuureigen was , fehit=
teren, zijn allen het werk van vernuft. ' De Prins, voor
welken, zoo als ik heb gezegd, hij dezelti .:had vervaardigd, maakte er veel werks van, en. had :tut mededingers
alle liefhebbers van de toonkunst in Frankrijk, zoo ras
zij aldaar verfpreid werden. Sedert zijn er andere íbortgelijke werken in het licht gekomen, welke boven die van
riA1DN eenigen voorrang verkregen, dien zij misfchieti
nog bezitten. De reden hiervan is niet, . der men er in
vond dien zuiveren finaak, dien liefelijken zmn 'olie een
bedoeling met de gelukkigfte ontwlzkelingen ge--heidvan
paard, welke in soceHESr insgelijks bewonderd worden; maar. omdat de uitvoering zeer mo.eijelijk is ,..dat zij
niet dan met oneindige moeite begrepen en eigen gemaakt
worden, en dat het in 's menfchen natuur fchijnt te vallen, de. duigen op prijs te fchatten in evenr digheid van
Iietgene zij hem gekost hebben.
HAYDN heeft honderd - drieënzestig íi:ukken gecomponeerd van verfchillende foort , in welke de Baryton , zoo
als gezegd is het geliefde fpeeltuig van den Prinfe vim
ESTHERAzvr, cie hoofdrol fpeelde. Wie doet eene optelling
van alle zijne Concerten, Sonaten , allerlei lukken voor
twee , drie of vier fpeeltuigen ?. Niet minder vruchtbaar
was hij inde ftem-mi:izijk ; van werken van minder belang
telt men zeventien lukken voor twee , drie, vier, vijf, zes
en acht ílemmen; tweeënveertig voor ééne tem; tweeën
gedurende zijn verblijf te Londen,-dertigCanos,
driehonderd- vijfénzestig zoogenaamde Schotfcke gezangen,
onder welke eenigen op twee 1lemmcn. Voor de Kerk
bedragen zijne Misfen, Ofl`ertoires , Te Denm -muzijk ,
Salve Regina, Koralen, enz. zevenëntwintig. Men heeft
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van hem veertien Italiaanfche Opera's, zoo ernflige en
kluchtige als gemengde. De Helden-opera flrmida is indedaad, men moet het bekennen, de eenige onder deze,
welke verdient vermeld te worden. Het meeste werk had
hij hieraan befteed, en dezelve waarfchijnlijk gecomponeerd
voor grooter Zangers, dan dezulken, voor welke hij ver
overigen te vervaardigen.
-pligtwasde
Men vraagt wel eens , welke de reden was , dat
fAYDN., zoo verwonderlijk in bijkans alle zijne overige
íful ken , zoo zwak voor dezulken was, welke hii voor
Iet Tooneel vervaardigde? Eene der voornaamfte redenen was ongetwijfeld de middelmatigheid der Zangers ,
welke hij ter zijner befchikking had ; daarenboven liet
de geringe uitgebreidheid der Zaal, in welke deze flukken gegeven werden, zelden toe, groote kracht ten toon
te fpreiden. Laten wij er vooral nevens voegen, dat
zijn ítoute geest door geenerlei beletfel moest beteugeld,
worden , en dat de karakters van perfonen , door een dichter gefchapen, en de band, waaraan hem de verfificatie
boeide, hem aan eene bepaalde uitdrukking en vormen
verbindende, zijne gedachte prangden en deden verftijven, vernietigende de Oorfpronkelijkheid.
Gelukkiger, intusfchen , flaagde hij in de foort van Muzijk ,welke de Italianen Oratorio noemen . omdat de eerhen
moesten gegeven worden in de kleine Kapellen, Oratorien
(Bidplaatfen) genoemd; de Duitfchers en Fngelfchen gebruiken denzelfden naam ,voor welken de Tranfchen , inde
voorgaande eeuw, met meer voegzaamheids getracht hebben dien van Hidrodrames in de plaats te fiellen. HAYDN
heeft er vijf gemaakt; een in het Italiaansch, een in het
Latijn, en drie in het Hoogduitsch: het Italiaanfche, ge.
titeld Ii ritorno di Tobia (De terugkomst van TOBIAS) , is
in Frankrijk onbekend, hetwelk zeer jammer is, als zijn.
de het voortreffelijkfte van allen.
Het Latijnfche Oratorio voert tot titel : Stabat Mater
dolorofa, dikmaals te Parijs gegeven; hetzelve heeft dat
van PERGOLEZE niet doen vergeten , wiens onflerfeliike roem
gevestigd werd in eenen tijd, in welken de Itallaanfche
Componisten ílechts begonnen te gevoelen, dat de uitd
drukking der woorden van meerdere waarde is dan de
ijdele zamenvoegingen der wetenfchap; van hier dat de
weinigen, wien het gelukte dezelve overeen te brengen,
daardoor eenen roem behaalden, die hunne namen en werken onzen leeftijd heeft doen bereiken, liet Stabat van
PLR,
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bevat vier of vijf coupletten , welke die
van i1AxDN overtreffen; maar dat des laatstgenoemden bevat, in deszelfs geheel, meer verfcheidenheid van
motiven , krachtiger werking van harmonie , meer rijk
accompagnementen; gemakkelijker zoude men,-domvan
zonder verzadigd te worden, het geheel van HAYDN's dan
pERGGI ,E`E

ván PERGOLEZE'S Oratorio hooren.

Het eerfle der drie Hoogduitfche Oratorio's is bij den
naam van de Schepping bekend; slechts eene gebrekkige
vertaling daarvan is in Frankrijk bekend. Nog ongeluk
Franfche vertaling van het tweede ftuk, ge--kigersd
titeld: De zeven laatfle Wo orden van CHRISTUS aan het
Kruis. Het laatfle, de vier ,7aargetijden genoemd, is
het zwakte van alle zijne iluk en; 't is eene poging van
zijnen ouderdom ; 't is het laatfle licht, welk de lamp van
zijn vernuft heeft verfpreid , welke thans ophoudt te
fchitteren.

Bij deze bijzonderheden , medegedeeld door iemand ,
welke de genadige medgczel der jeugd van HAYDN was,
en voor derzelver echtheid borg ftaat, voegen wij nog
eenige bijzonderheden , zijnen perfoon en familiebetrekkingen betreffende. HAYDN was klein, mager, van de kinderziekte fterk gefchonden, van gering voorkomen, en
wiens geest alleen zich vertoonde in het vuur zijner oogen.
Hij was gehuwd aan eene Duitfche Vrouw, die eenegoede huishouditer was, doch voor het overige niets bezat,
hetwelk tot den roem van eenen man van zoo veel vermaardheids iets konde bijdragen. Vader was hij nimmer.
Hij had twee Broeders; de eerie was een gewoon Zanger
in Bene Kerk van Eifenfladt, de andere een Componist
van Kerkmuzijk, verre beneden zijnen oudfen Broeder,
doch die daarom niet te m^nder zich boven hem verheven
waande. „ Mijn Broeder," zeide hij, „ verl}aat zelfs
„ het componeeren niet; in alle zijne muzijk is hij op
„ niets anders bedacht, dan op het uitvinden van krach„ tige en bevallige zangeis; hij is een liefhebber van de
„ Melodie : ik, daarentegen, verfta alles, wat de Har„ manie moeijelijkst , geleerdst en diepzinnigst bevat.
„ Men geve ons Canons van allerlei foort, omzettingen,
„ Contrapunten van allerlei aard te componeeren, en
„ men
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, men zal zien , wie van ons beiden zijne taak best
,', volvoere ! "
Men zoude hem hebben kunnen antwoorden: „ Groot,
„ ongetwijfeld , is uwe kunde; maar uw naam is nog
„ niet buiten de muren uwer Kerke uitgegaan, terwijl
„ die van JOSEPH met roem weergalmt van Lisfabon
,, tot Petersburg; hij is verhoogd door alien, die we„ ten, dat de fraaije kunflen den bijnaam, die haar on,, derfcheidt, hebben verkregen, om voor hun allen, die
dezelve beoefenen, tot narigt te dienen, dat de middelen om te behagen en de zinnen gevangen te nemen dat„ gene zijn , hetwelk zij voor alle dingen moeten na„ ftreven."
Dit antwoord (laat op alle die ondernemende vernuften ,
die, in ftede van de aandrift der nature, door goeden
finaak beftuurd, te volgen, zich vermeten, van de ge
wegen af te wijken, in den waan van nieuwe te-bande
zullen banen; zij meenee, dat zij nieuw zijn, terwijl zij
flechts zonderling zijn ; zij willen fcheppers zijn als de
Natuur; maar de Natuur brengt flechts monfters voort,
wanneer zij in hare zamenvoegingen van den gewonen
weg afwijkt.
Somtijds, evenwel , gebeurt het, dat deze gezochte
wijze van doen voor eenen tijd opgang maakt bij het verblinde gemeen, welk de verbijstering , die hetzelve bevangt, voor verwondering aanziet; doch, vroeg of laat,
keert men tot het natuurlijke en de eenvoudigheid terug.
Misfchien laten zich deze aanmerkingen op vele andere
Kunften toepasfen; dan, om bij de Muzijk te blijven,
reeds beginnen de grilligheden, welke ik heb aangeduid,
plaats te maken voor andere , wier rijk veelligt van
geen langer duur zijn zal ; maar , naar het gevoelen
van hun , die geene andere dan de wezenlijke en grondige fchoonheden op prijs fcliatten , zullen Jos1rii
HAYDN'S ftukken in eere worden gehouden nog bij het
Iate nageflacl,t.
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(Naar het Engelsch.)
an vele nadeelen flaat een werkzaam leven bloot, die
eeren flaat der afzonderinge niet kunnen bereiken:
nogtans leert de algemeene ervarenis des menschdoms,
dat het, over 't geheel genomen, de meeste voordeelen
aanbrengt. Alle menfchen verlangen, de wanlustigheid
van eenelf werkeloozen Iland te ontgaan. Zonder de
drangredenen van vermaardheid , , eigenbaat of eerzucht, getroosten zich de menfchen hagchèlijke en moeijelijke ondernemingen. Eene fnelle opvolging van denk
een verwarmende vloed van levensgeesten, eenti-beldn,
levendige gewaarwojding, is het gevolg van werkzaamheil, die het leed der teleurflellinge en de vermoeijenis
van onafgebrokene aandacht rijkelijk vergoeden.
Een der heilzaamfie uitwerkfels der werkzaamheid is ,
dat zij de rust veraangenaamt. Aanhoudende rust is
finart van de ondragelïjlc{ e foort. Maar eene oordeelkundige afwisfeling van rust en beweging, van werkeloos
genot en vlijtige oefeningen, is het ware zout van 't leven, 't welk, te bedaard zijnde, fmakeloos, 'en te vol
van gewoel, walgelijk wordt.
Die zoete rust, noodig ter herílellinge, door de fpanning van den vermoeiden geest te haken , hebben de
wijsf'e en grootfte mannen gezocht bij hunne eigen
haarditede. Staatsmannen en helden hebbén de toejuichingen eener loftuitende wereld buitengefeten, om zich in
het gefnap hunner lieve wichtjes te verlustigen, en in de
zoétigheden van huisfelijke verkeeringe te deelen. Zij wisten, dat zelfs hunne beste vrienden, in het betuigen van
hunne genegenheid, door belang gedreven werden; dat
velen hunner aanhangeren uit hoop op belooning hen toejuichten; en dat de wispelturige menigte, hoe ijverig ook
in haar doen, in haar goedkeuren , niet altoos door gezond verfzand wordt voorgelicht; maar dat de gedienftib
heden , aan hunnen eigen haard hun bewezen, de vriendelijkheden , die hunne eigen tafel veraangenaamden , de
echte vrachten van ongeveinsde liefde waren.
ilikzrlaals heeft de Kinderkamer de vermoeijenisfen der
Pleit-

A
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Pleitzaal en der Raadkamer verzoet. Niets is zoo gefchikt
om zacht ftreelende aandoeningen te verwekken, als het
gezigt van kinderlijke oníchuld, de verrukkingen van het
witinen van een fpel genietend::. Alle de gewaarwordingen der ongekunftelde nature vertoonen zich aan het oog,
en leveren ftoffe uit tot aangename Overdenking voor de
ziel des wijsgeerigen opmerkers. Onmannelijk is het Beens=
zins , deel te nemen met de kinderen in hunne kleine vermaken. Het is eene der zuiverfte bronnen van vreugde,
Het heeft invloed op de verbetering van het hart , 't welk
noodzakelijk iets overneemt van het gezelfchap, welk het
omringt. Onfchuld zoo wel als misdaad wordt medegedeeld en groeit aan door de befmetting des voorbeelds ;
en de groote Prediker der Evangelifche Wijsbegeerte heeft
ons geleerd, de eenvoudigheid des kindfchen leeftijds na te
ftreven. Hij zelf fchijnt vermaak gefchept te hebben in
derzelver tegenwoordigheid, en vond in hun, 't geen hij
vruchteloos onder de genen zocht, die zich boven hen
verheven waanden, — onbevlekte zuiverheid van hart.
Onder de groote verfcheidenheid van teekeningen
welke de vruchtbare verbeelding van HOMERUS ginds en
elders door zijne Made heeft verfpreid, is er geene zoo
bekoorlijk als het familieftulk, verbeeldende het affcheid
tusfchen IJECTOk en ANDRODTACHE. Het hart neemt er
zoo wel deel in, als de verbeelding er vermaak in fchept.
De held houdt op verfchrikkelijk te zijn, om beminnelijk
te worden. Wij bewonderen hem, terwijl hij in volle
wapenrusting op het ilagveld ftaat; maar wij hebben hem
lief, terwijl hij zijnen helm afneemt, opdat hij, door de
zwierende pluimen, zijn zoontje geenen fchrik aanjage.
Het zacht tooneel van huisfelijke liefde verkwikt ons ,
terwijl alles elders woede en tweedragt ademt. Ons bekoort het gezigt van den arm, gereed om dood en ver
onder een heer van vijanden te verfpreiden , zijn-woesting
zoontje met de omhelzingen van vaderlijke liefde ftreelende:
De Oordeelkundige van beroep zou het bekoorend uitwerkfel wel willen toefchrijven aan de tegenftelling of Contrast;
maar , nog vroeger dan de nafporingen der Oordeelkunde ,
heeft het hart gewijsd, dat het zijnen voornamen grond heeft
in die voldoening , welke wij natuurlijk vinden in het bef chouvven van verhevene karakters, in teederhartige en beniinneli;ke bedrijven onledig.
Intusfchen, na al wat enen te berde gebragt heeft omtrent de zuiverheid en beftendigheid der httisfelgke verma
-
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mákcn , befchouwt , ongelukkigliik, een groot gedeelte
des men schdoms dezel-en als ]af, onmannelijk, en in íta.at
om alleen de zwakken , de geesteloozen, de onervarener)
en de verwijfden in dezelve vermaak te doen vinden. Dik
blijken de aanmatigers van vernuft en hedendaagfche-mals
wijsbegeerte de aangenomene denkbeelden van een voor
gedrag verzaakt te hebben , en , terwijl zij den-zigt
fchijn vertoonen van alles overtreffende uitgebreidheid van
ziel, naar de eigcnbatig{ e beginfels hun levensgedrag te
befturen. Alwat zich. laat aanzien weinig te zullen toebrengen ter bevorderinge van perfoonlijk vermaak en voordeel, laten zij aan die eenvoudige lieden over, die dwaas
genoeg zijn om de levensteize voort te zetten Iangs het
effen pad van gezond verfland. Zij erkennen, inderdaad,
dat de wereld door eerre gefladige opvolging van getlacl;ten moet in (land bliiv£It; .en niet minder waar is het,
dat eene fpruit, eenmaal in de wereld ingevoerd, alle de
zorge van moei eliike áchtgevinge vordert. Doch laten
geesten van eene lager klasfe deze moeite op zich nemen.
Indien de driften kunnen voldaan worden zonder onaangename gevolgen., grijpen zij gretig de lustopvolging aan..
Doch de moeiten der opvoedinge laten zij voor de zulken
over, die zot genoeg zijn om er vermaak in te vinden.
Altijd zullen er genoeg zijn, wier dwaasheid , ter zake
der voldoeninge van hunne driften, hun een leven van
gefladige angstvalligheid zich zal doen getroosten. liet
paradijs der zotten zal nimmer ledig zijn.
Hoe laatdunkend ook deze voorpanders van een nieuwelings verzonnen ftelfel van wijsbegeerte zich ook mogen
aanftellen , is liet , echter , niet te denken , dat zij zich
boven CICERO zullen verheven achten. En evenwel gevoelde cICEItO , met alle de uitgebreidheid van ziine.I
geest, de teederheid vap huwelijks - en Vaderlijke verknochtheidi en erkende, dat hij, t'eenigen tijde, in geen andet
gezelfchap genoegen voted, dan in dat van zijne huisvrouwe , zijn dochtertje, en , om zijne eigen uitdrukking te

gebruiken , van zijnen honigzen jongen

CICERO

(*).

De groote THOMAS moRUS , lvelken niemand van bekromn-

penheid van ziel zal verdenken, die door eene zeer zonderlinge Verhandeling heeft doen zien , dat hij in f1aat
was om voor zichzelven te denken en te kiezen, verhaalt
el(*) Ut tantum requietss habeam qua? tum qunz xo,'e et l'uio+
Lt et íMELLITO CICERONE confaii. ti r.

UGNG. I8IO. NO. 6.
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elders, dat hij, uit de vereenigde 'beweegredenen van pligt
en vermaak , een groot gedeelte van zijnen tijd aan de verlustiging zijner kinderen toewijdde.
De zulken, die voorheven hunne denkbeelden van de
dadelijke - opmerking ontleend te hebben, zullen hier tegen inbrengen, dat het huisfelijk geluk, hoe bekoorlijk
ook in de verbeelding, even gelijk menige poëti•he droom;
niets meer dan cone bekorende fchilderij is, dooi: een
goed hart ontworpen, en door eene levendige verbeelding
roet fterke l leuren afgezet. 1-let gedurig bijzijn, zeggen
ze, zelfs der zulken, welke wij beminnen, veroorzaakt
frnakeloosheid. Smakeloosheid verwandelt in walging.
Valgrog,. láiig' durende, bederft het geftel. Kribbig
er het nattuirlijk' gevolg van. De huisfelijke kring-lieds
wordt het tooneel van gefchil. Wederzijdfche afkeerigheid is vernuftig in het verzinnen van wederzijdfche
plagerijen. Gemelijk zwijgen of kwaadaardige aanmerkingen vullen de uren aan, tot dat de komst eens vreem^
den eene kortftondige verpoozing veroorzaakt , en dat
goed humeur voortbrengt, 't welk tusfchen hen moet
ftand grijpen, die door de banden der genegenheid of des
bloeds reeds vereenigd zijn.
Dat deze aanmerkingen fomtijds met de waarheid overeenflenimen , leert de ervarenis. Doch dat er veel huisfe,
J..ijke ellende is , bewijst niet dat er geen huisfelijk geluk is.
Natuurlijke flompheid van geest , natuurlijke kwalijkgehumeurdlieid, -aangewende kwade hebbelijkheden, gebrek aan opvoeding, ruwheid van zeden, en verzuim van
de gewone regels van befcheidenheid , zullen eiken Ievensíland veronaangenamen. Wanneer de zulken door
.den htnvelijksband vereenigd zijn , die door natuurlijk
en inklevend verfchil van karakter1waren vaneen gefeheiiden , geen wonder dat die mate van geluk, welke alleen
uit eene voegzame vereeniging kan ontltaan, aldaar.: onbekend is. In de gedwongene verbindtenis, door deu
Venuf aànfchen Dichter vernield , tusichen de thing en
de duif, tusfchen den tijger 'en het Iam, kan geen liefde plaats "hebben. Wanneer wij de genoegens der huis
vermelden, houden wij voorshands-felijkzatnwog
voor toegeftaá , dat alle _derzelver leden oorfpronkelijk
door wederzijdfche genegenheid tot een gebragt zijn , eu
•

door befcheidene vriendfchap bij voortgang vereenigd
blijven. Wanneer dit het geval niet is , moet de, blaam

I ederclalen op de Ivanftemitnende -geltardheit der zamen-
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verbondenen , en nett op den eigen aard der huisfelijke
zanmenlevinge.
Door voorzigtigheid voorgelicht , vroeg eene huwelijlksverbindtenis aan te gaan, is eene der beste .fchuts-.
vrouwen van de deugd. De pligten, door de betrekkingen van echtgenoot en vader daargefteld, zijn van dien
zachten aard , welke goedwilligheid en menschlievendheid
inboezemt. blij, die het oog flaat op een hulpeloos wicht.
je, om bijhand tot hens opziende , zal aan onbetamelijke•
overdaad niet ligt den teugel vieren, of zich aan ledigheid
overgeven. Hij, die een toenemend gezin op het tooneel cener booze wereld zal doen optreden , zal zich
zorgvuldig hoeden voor het geven van een kwaad voorbeeld, welks befinetting, met het vaderlijk gezag zijnde
bekrachtigd, onwederfcandelijk verderfelijk zijn zal. Vast
hier, dat velen, die, in een afzonderl.ijken en onverbondenen ftaat, waarfchijnlijk, een leven zouden geleid
hebben, niet f echts nutteloos voor anderen, snaar zorgeloos, ja fnood in zich zelf, waardige leden van den bitrgerftaat zijn geworden, en tot eenen trap van zedelijke
voortreffelijkheid zijn geklommen, welken zij anders nier
zouden bereikt hebben.
De blik der verachtinge, welken velen, in onze dagen , op de huisfelijke vermaken riederilaan , is een ken.
snerk der heerfcheude loshandigheid. ;`evens dient hen
ten bewijze van onkunde omtrent wezenlijke geneugten.
Het verkondigt gebrek aan fmaak en oordeel, zoo wet
als aan goede zeden. Want de algemeens ftern der erváre-,
nlsfe in vroegere dagen heeft de uitfpraak gedaan , dat
het wezenlijkste geluk binnenshuis gefm akt wordt.
•
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Wanneer ik 's morgens vroeg mijne wandeling op de .R 7í1

\V tifc.'ie 1ipesi aanving, was ik niet zonder duchten, dat

er dien dag onweer zon ontdaan. Die vrees werd rasfcher
dan ik renvacht had, vervuld.
Orndreeks negen ure was ik twaalf mijlen op gewandeld,
en gaf mij geheel over, daar het rijtuig nog niet opkwam 3
vele fchoonheden, ^ve11;e
aa11 her vermaakq om de ontelbaar
fi
mi?
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iij ornri:higdein, zoo in de Plant- als in de Delfftofkunde, te
bewonderen; geen flap, om zoo te fpreken, deed ik, zonder eenc keurige Plant of eenig ander voorwerp te outmoeten, 't welk mijne aandacht trok en gaande hield. —.- Ilierdoor befefte ik in geenen deele het gevaar, waarin ik mij
bevond , in eerie Vallei , welke den geheelen weg, van liet
kleine Dor`pjé zitatlas af, zoo aanmerkelijk was vernaau<vd,
dat ik flechts een zeer klein gedeelte van de lucht kon zien.
In dezen Ibind werd ik echter fchiclijk gefluit in mijne
Plant- en Delfflof- befpiegclingen, door een rukwind, die
dikke ftofwolken door de Vallei heen dreef, welke mij in eels
c ogenblik overdekten; groote regendruppels vielen niet zulk
een geweld neder, dat ik dezelve voor hagel hield; terwijl
de donder op Benen afftand ratelde, en, en, wedergekaatse
goor de omringende rotfen, Bene onmiddellijke verdelging
dreigde. Dit oogenblik was zeker een der ontzettendf'e
mijns levens. Ik bevond mij geheel alleen, een voli}rekte
vreemdeling in een land, welks taal ik zeer gebrekkig kon
(preken en verftaan. Ik flapte met groote fchreden voort s
niet wetende werwaarts ik henen ging , of waar ik eenige
fchuilplaats zou aantreffen.
Het onweêr aanhoudende en toenemende, met vermeerdering van fchrikverwekkende omflandigheden , dacht ik ver
te zijn, toen ik gelukkig eene der hier veelvuldige-loren
hermitages ontdekte , in Bene rots uitgehouwen, naar eens
fpelonk gelijkende, wijd genoeg om eerie fchuilplaats te bie
aan een' reiziger vol vreeze voor nakend onheil; cent-den
vrees, welke niemand, in de 4lpifci: e íireken bekend, voor
ingebeeld zal houden.
Schielijk deze hermitage of uitgehoosde plaats ingetreden
zijnde, en veronderfiellende dat ik mij geheel alleen bevond,
flood ik verteld op liet hooren van een' zucht, die uit her
diepfle der fpelonke fcheen voort te komen. Bij f hieliik
omkeerende naar de plag;s, vanwaar het geluid kwam, ontdekte
ik Bene jonge Vrouw, bezig met een Diaria - beeld te aanbid
een' bloemkrans te omhangen; aan wederzijden-denmt
van dit beeld goud eene brandende kaars. 't Zit dc fehrik
van mij zoo onverwacht te zien, 't zij het beeld te verre
buiten haar bereik fond , zi vond zich ,gefluit in laar voor
Ik waagde het, haar-nemvahtokrfdesbl.
te naderen , en haar mijnen bijhand aan te Lieden ; teffena
haar de oorzaak van mijne komst aldaar ontvouwende, om
haar gerust te hellen wegens de floornis, hair toegebragt in
Gene plaats , door tiaar tot een Godsdienffig bedrijf verkozen. Dit alles beduidde ik hear op de beste wijze, tril r o-'
gcl k. Zoo ras zij bedaard was van den fc'irik , door mine
onverwachte verre ijninQ veroorzaakt, deed zij mij een verfaal, waaruit ik, kQi1 opmaken, raat zij heette, en in
hes
,
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liet Dorp Sarder woonde, gelegen in de Vallei van Zargin;
dat zij hier alle jaren kwam, om Bene gelofte te. volbrengen,
welke zij gedaan had voor de heríleiling haars Vaders, die
een mijnwerker was, en< uit een der mijnlengen, waar hij
werkte, voor dood was weggedragen. Zij voegde er bij.
dat zij zestien járea cud was., wanneer zij deze gelofte deed,
en nu zints drie jaren niet gemist had, op den geftelden tijd,
die gelofte te betalefl

Het eenvoudig verhaal dezer Jongedochter behaagde mij.

ik- verzocht haar nogmaals , dat ik den bloeinkrans op het
hoofd der Maagd mogt zetten; doch zij weigerde zulks beleefd, zeggende dat .Zij haren Broeder verwachtte, die naar
Zinierlecken , een nabijgelegen Dorp, gegaan was ; dat hI .
beloofd had bij haar terug te zullen wezen, eer de kaarfen
verbrand waren. Daarop met' een verwilderd oog naar de kaarfen ziende, zuchtte zij zwaar, en zeide, dat zij vreesde dat,
het onweer hem eenige ramp mogt hebben toegebragt.
Het ouweér bleef aanhouden ; het verzwaarde ,, en woedde
boven ons hoofd op eette^'a4erontzettendite wijzee. De bliklemltralen vermenigvuldigden, doorkruisten de bergengte, en
vielen als 't ware hij den ingang der hermitage neder; de
regen firoomde bij de rotf n neder als beken, floepte feeenMokken mede, die, vaff nc e , van elkander in duizend finkken fpleten, en niet weinig het akelige dezes tooneels ver
-merdn.
ANNA, befpeurende dat hare kaarfen bijkans geheel ver
waren, en dat zij dus hare gelofte niet ten volle zou-brand
kunnen volbrengen, verzocht mij eindelijk haar te helpen in
het omhangen van den bloemkrans. Naauwelijks. had ik dit.
verrigt, of wij. hoorden een' wagen aankomen; 't was juist
dien ik verwachtte. — Ik had nogtans het genoegen om
van den Postiljon eenige kundfchap te krijgen van- a:c's
Broeder, dien l4 op. den weg was voorbijgereden.. Dit onthief mij van d'e fsuertvo1le, noodzakelijkheid, om die arme
jongedochter in die- eenzame plaats te• verlaten welke door
iet onweêr zoo vreesfelijk geworden was.
Gelukkig Volk , . welles zeden zoo zuiver zijn als hunne
denkbeelden onfchuldig ! De Inwoners van dit gedeelte der
4/pc zijn verre van rijk,; nogtans vindt men. nauwelijks .
eenige armen onder hun. Ik heb vele van hunne- Valleijen.
bij lherhaling doorkruist, en geen de minfle fchaduw van deerlijke behoefte gevonden.
Elk der Be voneren bearbeidt zijnen eigen grond, en, wanneer deze niet genoeg oplevert tot onderhoud zijns Gezins ,
neemt hij toevlu$e tot dig werkzaamheid, en dat vlíjthetoon ,
't welk bun alleiz eigen is; hij tracht werk in de mijnen, of
in de handwerken, die er, gedreven worden:,. te krijgen; of
zij. verlaten hunne woonleden , en begeven zich btrtenslands
5e
,
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lands , om de voortbrengfels van hun eigen te verkoopen. -- Zoodanig zijn de kleine levenswerkzaamheden,
wanneer eenvoudigheid de maat (laat, en de voorwerpen alleen gefchat worden naar de mate van wezenlijke nuttig.
held.
De Inwoners zijn kloek, fterk, gelijk de Berglieden over
bet algemeen; zij Reken uit in eerlijkheid en goedhartigheid,
en bezitten veel natuurlijk verfland. Zij zijn Roorasclt- cathooJ en munten uit in Godsdienftigheid; niet alleen op de
wegen, maar ook in hunne huizen, hebben zij eenti menigtL*
van beelden. Over 't algemeen maakt hunne Godsdieníligbeid hen niet onverdraagzaam; zij hebben achting.voor, en
bewonen liefde aan alle vreemdelingen, die hunne fireken
bezoeken , van welk eene Godsdienstbelijdenis zij mogen
wezen. Gelijk de meeste Bergbewoners, zijn zij zeer aan
hun Land er; Vorst gehecht (*).
(*) Zeer aamenitemmende met deze opende Van het Karakter der

4lpen bewonende 1yrollers is die van den B4dder »E PRAY , in diens
Reis in Tyról., ten Tare tSoh bij Immerzeel en Comp. uitgeg; ven. Zie
onze Vaderl. Letteroel. vaar 18o9. bi. 4t5 enz.
-
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Een Fragment.
^•-- Naardemaal Mevrouw A*** en de meesten, die
ten haren huize gemeenzaam verkeerden, finaalc
in de Fraaije Letteren vonden, was hun gcfprek doorgaans
min fmakeloos en leerzamer, dan 't geen meestal gebood
wordt in den kring der lieden van haren -rang. Speelkaarten
kwamen er zeldzaam op tafel. De Heer G***, die veel bij
baar verkeerde, betoonde zich steeds tegen het Kaartfpel.
Wanneer, op zekeren avond, het voorhel ter bane- kwam,
of men zou fpelen, dan niet, zesde de Heer G***: „ Ten,
aanzien van het Kanrtfpel da ik volkomen in 't-gevoelen van
een beroemd hedèndaagsch Schrijver, als hij verklaart: De

speelkaarten zijn mij te beuzelachtig, wanneer ik wij in eene
errz/Zige luim bevisrd, en te - droog , wanneer ik opgcr elmd en
-

vro1iik beta. Ik houd het geenzins voor zonde of misdrijf,

Kaart te fpelen, wanneer men er niet te veel tijds mede verkwist; doch liet ftaat mij niet aan, van wege de verregaande
fmakeloosheid dezes bedrijfs. Het is niet alleen ontbloot van
alles-, wat tot uitbreiding van -onze kundigheden dient, maar
het mist, mijns oordeels , ook alles , wat vermaak kan opleveren.
?k acht bet ; van wege de grote tijdfpilling, aan welke
ve-
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velen zich fchuldig maken, door zich aan dit ellendig bedrijf

over te geven en te verflaven, een groot kwaad. In een.
gezelfchap , waar over geene onderwerpen van eenig aanbe
gefproken wordt, kan men echter door wisfeling van-lang
denkbeelden veelal iets loeren; doch ik weet niet, wat men
uit het Kaartfpel leeren kan, of het moest voldoening van
baat- en geldzucht wezen. In de daad , ik merk de verre
onkunde , welke ik bij eenigen mijner bekenden ont--gande
moet, aan, als voor geen gering gedeelte ontflaande uit de,
tijdverkwisting in liet Kaartfpel. Naauwelijks konden zij anderzins zoo geheel onkundig zijn van hetgene hoogst wetens
waardig is. Indien menfchen anders met hunnen tijd verlegen zijn, kunnen zij, zoo 't m j toefehijnt, in de geneugten, welke de verkeering, het gefprek, de muzijk, of eenige andere uitfpanning van dien aard , verfchalt , welke men
in den kring der befchaafde verkeering zou kunnen invoeren, zoo veel beter uitfpanning vinden, dat ik mij hoogst
verwonderen moet, dat men geene andere tijdkortingen en
tijddoodingen, als de tijd dan toch gedood moet worden,
heeft uitgevonden en ingevoerd."
I iet gezelfchap was, op dien tijd, ten huize van Mevrouw
A*** talrijker dan naar gewoonte, en allen waren niet
van des Heeren G `* *'s gevoelen. Onder de tegenfprekera
liet zich de Heer B***, een Regtsgeleerde, hooren, aan
dat een vernuftig huitenlandsch Schrijver had op--merknd,
gemerkt en beweerd, dat de algemeene finaak voor het Kaart
welke in meest alle landen 'van Europa zoo zeer de-fpel,
overhand heeft genomen, eene groote verandering in de zeden der menfchen had te wege gebragt, en wel eene verandering ten goede. Vóár de uitvinding der Speelkaarten be{tond er minder algemeene verkeering tusfchen de beide
Sekten ; zij kwamen minder zamen ; zij hielden zeldzamer
gezelfchap: naar de genadige verkeering der beide Sekfen,
waartoe liet Kaartfpel aanleiding gaf , heeft de zeden der
Mannen grootelijks verzacht , min doen overhellen tot gewaagde en floute plans van eerzucht en geweld, dan in vroagere tijdperken. Dat, met weinig woorden, de uitvinding
van het Kaartfpel, het voortzetten en algemeen worden vaa
deze uitfpanning, zeer veel had bijgedragen, ' om cie zedétn.
in Evrepa te veranderen, en de inwoners van derzelver oude
woestheid af, en tot den tegenwoórdigen (land van befchaafdheid over te brengen.
De Heer G*** antwoordde op deze in 't midden gebràgte bedenking : „ Ik ben verre , an te gelooven , dat de tegenwoordige befchaafdheid van zeden in Europa met grond
kan toegefchreven worden aan eenen zoo Vreemden oorfprong
als her Kaartfpel. Van die zedeverzachting kan men veel
natuurlijker reden geven, door In acht te nemen de affchaf,

-
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fng van het Leenflelfel, de uitvinding der Boekdrttkkunst,
en den voortgang der Kunften en Wetenfchappen in 't alge
Maar eens toegefiaan , dat de uitvinding van her-men.
Kaartfpel van dienst moge geweest zijn tot tiet verzachten
der zeden in zoodanig een tijdperk, waarin het Leenflelfel
plaats greep, kan men bezwaarlijk onderftellen of beweren,
dat deze tiitfpanning tegenwoordig val, Benig gebruik is tot
zulke of dergelijke einden. Wij zijn, in onze dagen, geloof
ik, zacht en verwijfd genoeg. Mij haat voor, dat de buiten
Schrijver, door den Heer B * * * bedoeld, erkent , dat-landfche
liet zittend leven, waartoe die fleeds aanhoudende uitfpan1zing de beide Sekfen noodzaakt , zeer gefchikt is om hee
3igchaam te verzwakken ; en , worden Cr thans zoo vele groote
misdrijven niet gepleegd als in vroegeren tijde , wij zien
ook minder betooningen van groote daden en fchitterende
deugden. Eene algemeene beuzelachtigheid van zeden heeft
er plaats gegrepen, en eene overhelling tot weelderige geiiietingen, flrekkende om de ziel onbekwaam te maken tot
iets, wat groot, mannelijk en goed is."
Mevrouw B * * * merkte op, dat er, baars bedunkens, toch
Één voordeel uit het Kaartfpelen ontflond. Men praatte daardoer minder , en maakte zich dus ook minder fchuldig aan
laster en kwaadfprekendheid. -- Mevrouw A * * * gaf daarop
te verflaan, dat, haars bedunkens, de kwaadfprekendheid zoo
zeer veel niet werd voorgekomen door het Kaartfpel. De
aandacht, daarop gevestigd, mogt genoegzaam wezen, om
allen wezenlijk gefprek af te fnijden; doch er fclioten oogenblikken genoeg over, om de taal der kwaadfprekendheid te
voeren en te hooren. En zij, die aan dit misbruik der.tonge
verfïaafd waren , zouden daarvan door het Kaartfpelen niet
wederhonden worden en des aflaten.
De Heer P * * * merkte op: „ Ik heb ergens gelezen,
dat de Inwoners van een zeer fcihaars door de Natuur begunfrigd wereld oord, waar niemand veel kunde en befchaafdheid zou verwachten , (ik bedoel de Inwoners van Island
hunne ledige uren op eene veel redelijker wijze Slijten, dan
in 't algemeen gefchiedt bij de zoodanigen, die befchRafder
wereld - oorden bewonen. Men verhaalt zelfs van de Ijsfandfche boeren, dat, wanneer zij in gezelfchap zamenkomen,
hunne voornaamfte tijdkorting beilaat in het Iezen van de Ge
Vaderlands: het is ter oorzake van deze ge--ichednsu
woonte, dat men er zeldzaam een boer ontmoet, of hij is
welhedreven in de i2slandfche Gefchiedenis. — Een ander
hunner gezelfchepsuitfpanningcn bef:aat in verzen voor elkander op te zeggen. Zij zijn wel onderwezen in de beginfelen
van den Godsdienst, en maker, een eerlijk, verpligtend en
weltneenend volk uit."
De Beer G* * * bevcstigde 't geen de I leer P * * * ten
-
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s>oorr'.elc der l,Ysljnderen gezegd had, zoo ten opzigre van
hunnen fn,a. k voor de Letterkunde , als in verftandig ver
Hij voe g de er nevens , dat in zeer vroegen tijde cie-mak.
Dichtkunst op Ijsfnd zeer fterk in zwang was , en dat velen der Z slvsadfclie boeren de werken hunner Dichteren van
bt,i:en kenden; dat, eer dit Eiland aan Noorwegen onder
werd , het een der weinige landen in Europa was,-worpen
waar men de Wetenfchappen achting toedroeg en dezelve
aankweekte ; hoe het uit de oude I slanel/ he Kronijken bleek,
dat de Inwoners vrij groote vorderingen gemaakt hadden in
dc wijsbegeerte, natuurlijke historie en flarrekunde; dat eenige hunner fchriften van dc elfde en twaalfde Eeuwe gedrukt, en dat er nog vele handfchriften van dien tijd in wezen waren.
De fleer M * * * bragt in 't midden, dat hij altoos voor
eene der beste redenen ter verdediging van het Kaartfpeleni
g ehouden had de nuttigheid, om eerre uitfpanning te hebben,
waarin perfonen van onderfcheidene gevoelens en karakters
zich gereedelijk konden vereenigen, zonder vooraf eenige
kennis gemaakt te hebben, en zonder iets van elkanders karakters te weten. „ Verílandig onderhoud," voegde hij er ne
zeker daar boven te keuren, als leerzamer en-vens,„i
gevalliger; maar hoe dikmaals komt men in gezelfchappen van
:nenfchen , te eeneniaal buiten ílaat om een verltandig ge -

fprek aan den gang te houden? In zulk een geval leveren
de Kaarten eene toevlugt op ; en , fchoon ik gereedelijk
erken, dat men, kaartfpelende, zijnen tijd op eene fmakebooze en ftomme wijze doorbrengt, zou men nogtans onder
vreemden en lieden, die niet zeer aan denken gewoon zijn,
en weinig finaak in de letteren vinden, zich nog meer vervelen , indien het KaartfpeI uit de verkeering wierd verbannen."
„ Ik kan ," liet de Heer G * * * hierop volgen, „ in geenen
deele denken, dat gij , omdat gij dikmaals gezelrehap ontmoet,
te ;lomp en f nakeloos , en te zeer van kundigheden ontbloot,
om iets tot een verflandig onderhoud bij te dragen, daarom
Bene gewoonte zoudt willen invoeren, of liever ítand doem
houden, welke allen gezelfchap even (lomp ;en even (makeloos maakt. Het zou veel beter gehandèid wezen, zulk eelt
gezelfehap , als tot verfiandig onderhoud onbekwaam is ,te ver -

A+^

dragen, wanneer men het ongeluk heeft om er in te verval ,en, met zoo veel gedulds als men kan, et zich te vergenoegen met de fchrale denkbeelden, welke ter bane komen,
dan te volharden bij een gebruik , 't welk alle gezelfehappen
gelijk• maakt. — Maar zoo groot, zoo overheerfchend i^
het geweld der gewoonte ,dat ik menigmaal Kaarten heb zien
.e y,en in een' kring van lieden, volkomen bekwaam out een
onderhoudend to leerzaam gefprek aan den gang te houden.
Vit
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Dit (rekt tot eene grooter beproeving van mijn geduld, da xi
nu cu dan te moeten luisteren naar het onderhoud der beu..
zelachtigile praters. Men vindt nu en dan gelegenheid, om
bij zicllzelven te lagchen over, of zijne Menschkunde uit te
breiden , zelfs door zulke gefprekken. Kaarten geven mij
even weinig vermaak als onderwijs. Ik kan niet nalaten het
aan te merken en als het belang en als den pligt aller lieden
van finaak en kundigheid, alle gelegenheden waar te nemen
om afbreuk toe te brengen aan een Modevermaak, alleen
gefchikt om onkunde voort te planten en te doen volduren ,
't welk eene fchandelijke verkwisting veroorzaakt van tijd en
geld, die nutter en aangenamer konden befteed worden, even
nutteloos is voor ligchaam en geest, en alleen berekend om
zoodanige perfonen van beiderlei Sekfe te bevallen, die het
meest van vernuft ontbloot, en de onbeduidendfle zijn in
tenen verftandigen ommegang."

VONIIIS VAN DEN R4AD DER INQUISITIE OVER GALILEUS
GALILEI.

verfcheiden aanmerkingen zal het volgende Stukje,
T othetwelk
ons onlangs in handen viel, velen onzer Ledoor den

zeren aanleiding geven. Het bevat het Vonnis,
beruchten Raad der Inquiftie, te Rome gevestigd, over
„ den beroemden Wis- en Starrekundigen, GALILEUS. GAL!, LEI, wiens ontdekkingen, als den weg hebbende helpen
„ banen tot een beter inzigt omtrent ons Wereldflelfel dan
,, in vroegere dagen, alle hedendaagfchen, in de kennis
van eene der edelfte wetenfchappen eenigzins ingewijd,
„ nu nog met dankhaarheid bewonderen, terwijl zij tevens
de eertijds heérfchende domheid en onkunde met ons
„ beklagen. Het berigt luidt aldus."
Op den aa Junij 1633 heeft de regtbank der Inquifitie, te
Rome gevestigd, het volgende Vonnis geveld over GAL!Leus
•oALIL,EI , vermaard Wiskunftenaar , befchuldigd beweerd te
hebben, dat de /Zon onbeweegbaar in het middelpunt der
Wereld iaat, en dat de Aarde rondom dezelve draait.
GALILEUS , Zoon van VINCENT GALILEUS Florentijner !
o
, reeds fins het jaar 1613 waart gij bij dit heilige Officie
, aangeklaagd , omdat gij voor waar hieldt de valfche leer,
door fommigen verkondigd, dat de Zon het middelpunt
der Wereld is, dat zij onbewegelijk Raat , dat de Aarde
„ het niet is, maar eene dagelijkfche beweging heeft; om„ dat gij deze leer aan uwe leerlingen inprentte, en dezelve
aan de Wiskunftenaars in Duitschland, uwe Korresponden, ten, mededeelde; omdat gij, eindelijk, een Werk hebt .Ia.
, ten drukken over de Zountvlekken , en canige andere
„ fchrif,

..
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„ fc:;rifceu, dezelfde leer bevattende, zijnde die.van corer„ tviccs, welke de Godgeleerden an Leeraars befchon;vd
„ hebben, niet alleen als wijsgeerig ongerijmd, maar ook als
„ godgeleerd valsch.
„ Van hier dat de heilige Congregatie, op sy Februarij
1616, in tegenwoordigheid van zijne Heiligheid gehouden, zijne Eminentie, den Iiardinaal nnLLA^nt1hE ,gelastte , u
„ dat valfehe gevoelen volkonmen.te doen herroepen., en be,,, vnl , dat ,indien gij in uwe dii'á? ng volharddè', de Commit„ fhr s van her heilige Officio u zoude verbieden, dezelve te lee.
ren of te verdedigen, op Ilraffe van gevangenis. Gij beloofde, aan dit hevel te zulien gehoorzamen; gij werd
„ ontslagen; en de Congregatie vergenoegde zich met het af„ kondigen van een betuig tegen .de boeken, hàndelende
„ over deze leer , ftrijdig met de heilige Schriftuur. Nog„ tans is er een Werk in het licht gekomen, met uwen

naam te Florence gedrukt, getiteld: Zamenfpraak over het
TI/ereldjielfel van Pronoarzus en eorsRNicus , waarin gij
ook dit gevoelen beweert.
„ liet is hierom dat wij u van nieuws ontboden hebben,
„ en op uwe bclijdcnisfen, bekentenisfen en gefchriften,
, bis beflisfend vonnis, door onze Regtbank geveld ... .
tki, fre :en den weledelen cMu o SINCaRO , der beiden Regteu
Dollor , Promotor van het heilige Officie , eifcher en
befchuldiger, van den eersen kant; en u , GALIL&US, be-

„ i'chuldigde, hier tegenwoordig, van de andere zijde; en
vonnisten wij, dat gij, GALILEUS, u verdacht hebt gemaakt
van ketterij., omdat gij deze valfcbe leer, aangaande de beweging
der Aarde en het ftilftaan der Zon, verdedigd hebt,
weging
,
, en omdat i ij geloofde , dat een gevoelen, als ítrijdig met
de heilige Schriftuur verklaard, als aannemelijk konde be,, weerd worden. Diensvolgens zijt gij onderworpen ge„ worden aan alle de tuchtigingen en ftra.fFen der heilige
Cz;ror, ; van welke, echter, wij u ortfiaan,.mits gij vas
„ dit oogenblik af , mei een oprcgt hart en ongeveinsd
geloof, in onze tegenwoordi glieid., deze 'd ralïngen eta
ketterijen afzweert, vcrwenscht en verfoeit. Evenwel,
opdat uwe groote misdaad niet geheel ongeíiraft blije, dat_ gij omzigtiger zijt in het toekomende, en opdat gij aan anderen tot een voorbeeld moogt dienen, havelen wij , dat uw laatkg vlerk bij openbaar bevelfebrit'r
zal verboden worden , en dat gij zult opgefloten worden
in de gevangenis van het heilige Officie. Daarenboven be„ velen wij u, als eeue heilzame boete, dat gij, drie iaren
lang, eens ter weke, de zeven boetpf inien zult lezen;
ons voorbehoudende de mag•t, om de voorzeide 'lraffrn en
boetedoeningen te verzachten , te veranderen of gc;iteel
,, of gedeeltelijk op te ;le en." Tot hiertoe het Vonnis.
,

C4UL^us enderwierp zich aan dat \ronri}s;.b j verzwoer,
vi^>
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verwenschte en verfoeide zijne gewaande dwaling, bij mon.
de en in gefchrift , in het Klooster van Minen'a , en beloof
de, knielende, houdende de hand op de heilige Evange.
lien, aan zijne herroeping getrouw te zullen blijven. Hij
,overleed, in den jare 1644, terfr•cetri, in het Florentijnfche,
werwaarts de Inquifitie hein had gebannen.
;

ZEDESPK UKZN.

it behouden langer de herinnering van het goede, dat
men vak ons gezegd, dan van hetgeen men ons bewezen heeft.
Men zal yerdieníte zeldzamer dan rijkdom aantreffen. \Vanneer mei in de wereld echter de eerfte boven den laatfteii
verkiest, komt het daarvan, omdat wij gelooven Hechts
dom te behoeven om beiden te bezitten.
De regtvaardigheid toont de regtfchapenheid van het hart,
gelijk het oordeel die van den geest bewijst.
De dwaas bewondert niet, maar hij verwondert zich.
Men veracht de rol, die men nier fpelen kan.
Wanneer de ondeugd zich ooit beminnelijk voordoet, is
het alleen daarom, omdat zij fours de form van eene déugd
aanneemt.
De zucht naar roem fticht en behoudt; die naar vermaard.
,leid verdelgt.
De opregte zegt alles wat hij denkt, de onbefcheidene
alles wat hij weet, de openhartige alles wat hij gevoelt.
Er zijn onaangename oogenblikken voor den hoogmcedigen , .waarin hij , tot zichzelven gekeerd, zich afvraagt:
zou men mij wel gezien hebben, zoo als ik waarlijk ben?
Het belang fchept zich een Geweten. De meest bedvr.
ven mensch gevoelt altijd de behoefte om een zeker fteifel
te bezitten, dat hem gerest fte!t. Ijdele poging! Het Geweten, door ons hoofd gevormd, wcrdt altijd gefolterd door
dat van het hart.
In 'het Mengetwe•k Can ?.. V: i e+jé f>ut ingellopen: ol. ia6.
reg. 13. van oud. ftaat 1750, ]ces 5730.

MENGELWERK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, KUNSTEN EN WETENS
SCHAPPEN, BETREKKELIJK.

NATHAN

EN

DAVID.

(Volgens W. ENFIELD, L. L. D.?
NATUAN Weide tot DAVto:

Gij zijt die Man!'
SAMUEL XII: 7.

et voorfchrift: KEN UZELVEN, hielden de Ouden alt;
van den Hemel gezonden ; en de hooge waarde,
welke zij aan 't zelve hechteden , levert een (prekend bewijs op, dat zij geene geringe vorderingen in de zedelijke
Wijsbegeerte gemaakt hadden: want gewis de kennis aan
onze eigene wezenlijke karakters is de eerfte flap tot zedeverbetering. Zoo lang een mensch onbewust blijft van
zijne misílagen, doet er zich weinig of geene waarfchijnlijkheid op, dat hij dezelve zal verbeteren. Desgelijks is
het niet te wachten, dat eenige vermaningen , hoe welgegrond, met hoe goede oogmerken gegeven, dadelijk de
hervorming zullen uitwerken van den man, die geen befel;
heeft , dat hij levensbeterfchap behoeft. Er kan geert
zwaarder en moeijelijker taak bedacht worden, dan eeneis
overtreder, die geen befef van zijn misdrijf heeft, te beltraffen.
Zoodauig blijkt Koning DAVID'S zielsgefteltenisfe geweest te zijn, ten tijde, wanneer de Profeet NATHAN geroepen werd om heen te onderhouden wegens zijn fnooci
en dubbel misdrijf ten opzigte van BATHSHEBA en hareii
Echtgenoot UI UAH. Schoon hij, door een laaghartig mis
zijner magt, het huis van eenen dapperen krijgsman,-bruik
terwijl deze in zijnen dienst ten frijde was uitgetogen ,
was ingetreden, en hem beroofd had van den dierbaariten
fchat, — fchoon hij, om de mate der verongelijkinge vo$
te meten, naderhand bevel gegeven had, dekt deze Held
in
T
18ío. NO •.

H

w66

NATHAN EN DAVID.

in het heet{le des gevechts, vooraan gefield moest worden, opdat de dood hem gewis zou trol en, -- was de
tooverkracht zijner misdadige drift tot B ATHSHEBA Zofl
ílerk, dat hij langen tijd ongevoelig bleef voor zijn tweevoudig hoogsthatelijk misdrijf.
Staande dit tijdperk van gevoelloosheid kreeg NATHAN
van hooger hand bevel om zich bij dien Vorst te vervoe
gen , ten einde voor diens íluimerend geweten de befchuldigmg'van Overfpel en Moord óp te roepen. Bezwaarlijker taak kon hem niet wel worden opgelegd. Wilde hij
op tenen gelukkigen uitílag hopen, zoo moest hij, aan
den eenen kant , zich niet vergenoegen 'net zulke van
verre gegevene wenken en aanduidingen, als waaríchijnlijk
den overtreder onovertuigd van diens misdrijf zouden ge
hebben; noch , ook hein, aan den anderen kant, in-laten
zoodanige bewoordingen van regtttreekfche befchuldiging
en verwijt aanfpreken , als waarfchijnlijk veeleer zijne wraak
gepord, dan berouw zouden opgewekt hebben. In zulk
een toefland was het beste middel, 't welk hij kon kie.
zen, juist 'datgene, waarvan hij zich bediende ; om he
geval in een verbloemd verhaal voor te fellen van eene
daad van onregt en wreedheid, door een ander gepleegd,
in de hoofdomiiandigheden gelijk aan liet gedrag van D&yin, nogtars zoo verre veríchillende van dieti"s geval ,
dat hij niet kon nalaten daaraan een geduldig oor te
leersen.
NATHAN fchilderde voor den Vorst dit geval: „ Daar
waren twee Mannen in eene ftad, de een rijk, de an„ der arm. De rijke had vele fchapen en runderen; maar
„ de arme had gansch niet, dan één eenig klein Ooilam ,
dat hij gekocht en opgevoed had, dat het groot geworden was bij hem en bij zijne kinderen te gelijk, liet at
van zijne bete, het dronk van zijnen beker, het fliep
in zijnen fchoot en was hem als eerie Dochter. Toen
nu den riiken man een wandelaar overkwam, verfchoon„ de hij te nemen van zijne fchapen en van zijne runderen, om voor den reizenden man, die tot hem geko„ men was, wat te bereiden; en hij nam des armen mans
„ Ooilam, en bereidde dat voor den man, die tot hem
„ gekomen was."
Niets kon met meer oordeels of pasfender op het geval
gekozen worden, dan dit verdichtfel. Het was een verbaal tot het hart gerigt, en in een' zoo eenvoudigen ftijl
voorgedragen, met omnfauidigheden zoo refit aandoenlijk,
dat
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dat liet niet wie koïi nalaten , in den boezem vin ry vin ,
die een zeer aandoenlijk hart omdroeg , de flcrktte aandoe
medelijden met den verongelijkten , en tefens-nigeva
van verontwaardiging tegen den , verongelijker , up te
wekken.
Het was eene naauwkeurige en levendige afbeelding van
het misdrijf, wegens 't welk hij zijnen Vorst moest onderhouden. DnvI D was, in sATIISUEPA aan URInli te ontnemen, de rijke man geweest, die zijnen nabuur het geliefde Ooilam ontnam. Verlcheiden bezwarende oinflandigheden paarden zich bij dit onregt. Het was gepleegd
omtrent een' man , die , ten zelden tijde, zijn leven in
's Konings dienst w aagde, hij de, belegering van Rabbah.
Het was begaan door iemand , wiens hoogverheven Ievensítand hem een ruim veld van genot opende, zonder
de regten van zijne minderen te krenken , - door icrpa:zj,
die , bij andere gelegenheden , zich geen vreemdelin
betoond had van de aandoeningen van nlei.fehelijlthcid
vriendfchap en edehmo cdiglicid, -- door iemand, wiens
Godsvrucht (zoo verheven uitgeboezemd in zijne llei1 e
Liederen) men zou hebben mogen denken, da hem zon.
doob iernnd,
wederhonde n hebben vals al? :n niI d,iif, —.
T
wiens rang en karakter, als ho ii,g van ^, ra 1, rILIP acne
verhevenheid van ;et moan: 1?:l bui ingeÇco1 , welke
hem onbekwaam 1 iaat liter i0i; ca e, 1'ag c t "_'aL 1)c4cijf,

,-
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en, eindelijk , Iced i).1vmD dat gezag, .raariiede de

Vorften bekleed z ijo om de onfclhuid te bafcli u neii, inisbruikt om bot te vieren aan eeoc i^!isda^dige 'drí^t, en het
volvoeren van het fchrikkelijk plan , eiii .een onfchuidi ;
en beieedigd Man van 't leven te tberoovan.
Onder dezen opgehoopten last van misdrijven gew:e
gaande , zou men veelli;,t vcr•onderítelle^a, adat T e i.n's
geweten hem geft_ad!g zelfvervvijteu zorj eclaa!i hebben,
of ten mille dat liet gereed zou. geweest , o r ontrust
te worden bij de n^inile aa' .le'ding, eir Lijftilér dat i;ij
's Profeets verdichtlel op zijn eigen geval ,zou hebben te, gepast , 't welk geheel om,obdig maakte, dat NATHAN er
net zoo vele woorden bijvoegde : „ Gij zijt, c ie Man!"
— Wij vinden echter, dat hij liet geheele verdichtfel aanhoorde, zonder liet muntte begrip , dat hetzelve op hele
paste. Hij voelde zich met verontwaardiging vervuld tegen den veronderlielden beleediger. Den ongenadige n ver
(prak, veroordeelde hij te--druke,vanWiNATH
-

fcoud , en verwees hem ter ftraffe. JQ aoo geweldig be
T ee
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toonde hij zich tegen hem verbitterd, dat hij heiloot beurt
te behandelen met eene mate van geftrengheid , welke
noch billijkheid noch de wet goedkeurde. „ Zoo warlijk
„ als de HEERE leeft," fprak de Vorst, „ de man, die
dat gedaan heeft , is een_ kind des doods; en hij zal
„ het Lam viervoudig wedergeven, daarom dat hij deze
„ zake gedaan, en omdat hij niet verfchoond heeft." —
DAVID dacht, dat geene ftraffe te geftreng of te zwaar
kon zijn voor eenen man, zoo geheel van medelijden ontbloot, dat hij in ftaat was , om , buiten eenige noodzake,
,en bijkans zonder voordeel , te fpelen met het geluk zijns
nabuurs. Hij bemerkte te midden van dit alles , dat de
verontwaardiging, welke hij zoo fterk uitgeboezemd had
tegen den rijken man, die zijnen armen nabuur van diens
Ooilam beroofde, met voller regt op hem paste, wegens
liet onregt en de wreedheid, waarmede hij URIAH behandeld had; hij bevroedde niet, dat het vonnis, over dezen vermeenden misdadiger uitgefproken, op hem ten volle

paste.
Deze omftandigheid leert ons , hoe het mogelijk zij,
dat menfchen aan de hatelijkfte misdaden fchuldig ftaaii,
zonder buns misdrijfs bewust te zijn; dat zij zelfs ondeugden in anderen. berispen , waaraan zij zich even zeer onderhevig vinden, zonder te ontwaren, dat zij, dezen veroordeelende , het vonnis over zichzelven uitfpreken. Dat
inenfchen misflagen in anderen wraken, tot welker plegen
zij luttel neigings ofgelegenheidshebben, kan zeer wel ver
daarvan reden gegeven worden. Men mag den-onderftl
Gierigaard toeftaan , dat hij den Verkwister misprijze ; en den
Verkwister, dat hij, op zijne beurt, den,Giengaard uitlag
ieder gevoelt een' hartelijken afkeer van de on--che:want
welke
hij niet begaat , en inzonderheid tegen de ondeugd ,
deugden, die in een tevenovergefteld uiterfre van de bij
hem geliefde gelegen zijn. Doch het• valt bezwaarlijk uitte
leggen, hoe de tnenfchen in ftaat zijn om zoo verre zichzelven te bedriegen, dat zij met hevigheid uitvaren tegen
misdrijven in anderen, waaraan zij zelven fchuldig ftaan.
Het fchij>at in den eerften opílag onwaarfchijnlijk, dat
de menfchen ïQo grootelijks vreemdelingen zouden wezen
ten opzigte van zichzelven , dat zij niet weten, wat in
tun hart aangaat, of onbekend zijn met hunne eigen karakters ; of dat zij in ftaat zouden wezen om hunne mede
uit zulke onderfcheidene gezigt--menfchzilv
punten of door zoodunige vcrfehhUende middelftojfen te
bh^
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befelioniven, dat zij bij zichzelven die daden onfchuldig
houden, welke zij bij hunne naasten altoos ftrengelijk berispen. — Ontelbaar zijn echter de voorbeelden van deze
foort van zelfbedrog, welke wij in de wereld aantreffen.
Roe dikwerf hoorgin wij de bitterlie klagten aanheffen over
de algemeene heerfchappij der ondeugd in de zedelijke wereld! Hoe gereed zijn wij, om dezen man voor trotsch,
een ander voor gierig, een derden voor geveinsd te houden en uit te krijten, en om zoo voort te gaan door de
geheele naamlijst der heerfchende ondeugden! Nogtans ,
waar is, te midden van alle deze klagten en aanmerkingen, de man, zoo eerlijk ten aanzien van zichzelven, dat
hij de fchuld van gierigheid, van hoogmoed, of van eenige andere misdadige neiging en hebbelijkheid, op zichzelven t'huis brenge ? — De befchuldiging van zedebederf, die men allerwegen hoort, moet ergens doel trefi n ; maar ieder mensch vleit zichzelven met het denk
dat het bij hem niet fchuile, en bezit de bekwaam--beld
heid, om de fchuld van zich af en op zijnen naasten over
te brengen. Met elk ziekteverfchijnfel in zijn eigen ge
welk hem beweegt om een ander als ziek te be--val,'t
fchouwen , verbeeldt hij zich in een that van volkomene
gezondheid te leven, of, ten minf'te, hij vindt de eene
of andere gunil:ige omfiandigheid, hij niemand dan bij zich zelven waargenomen, welk& hem overtuigt dat zijn toe(land niet zoo erg is als die zijns naasten. 't Geen een
Ynisdrijf is in een ander, is bij hem eene deugd, of, ten
«gfte genomen, niet meer dan een zwak; wat hij in zij
naasten gierigheid zon noemen, betitelt hij bij zich --ne
zelven als fpaarzaamheid; wat bij een ander onfiuimigbeid
van aard is, blijft bij hem een noodzakelijk en lofwaardig
nioedbetoon ; die mate van ruimte, welke hij voor zich zelven in zijn gedrag neemt, zal hij niet fchromen in het
geval van een ander met den naam van losbandigheid te brandmerken, terwijl hij zulks in zijn eigen gedrag regtvaardigt,
f ten minfle vergoelijkt onder den naam van vrolijkheid.
Deze vreemde foort van zelfbedrog , welke de menfchen blind maakt voor die gebreken bij zichzelven, welke zij, met een fcherpziend en bellraffend oog, in anderen
opmerken, kan niet verklaard worden enkel uit mangel
aan opmerkzaamheid : want het is onmogelijk voor een
3nensch , zoo onoplettend te wezen op den algemeenen
loop van zijne eigene gedachten en aandoeningen, of zoo
weinig kundig van den aard zijner eigene daden, dat hij,
T
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enkel uit onoplettendheid , een oordeel over zichzelveit
ltrijke, regtitreeks tegen de waarheid aanloopende. -- De
ware bron van dit gevaarvol zelfbedrog nioet gezocht
worden in de kracht van misdadige neigingen en- driften
die liet verfland verblinden en het oordeel verbijsteren.
Dezelfde daad, die, in de uren van bedaarde opmerkinge,
als hoogst misdadig veroordeeld wordt,, zal, in het oogenblik der verzoekinge , die leelijkheid verliezen. — Wij
bedienen .ons van duizend kunftenarijen , om onszelven
diets - te maken, dat de misdrijven; tot wellier plegen wij
flerk door neiging of lust aangeprikkeld worden, in ons
geval ten minne eenige verfchooning zullen vinden; wij
bekleeden onze geliefde gebreken met den fchijnglans van
valfche benamingen, of, wanneer dit middel faalt, nemen
wij de toevlugt tot menfchelijke zwakheid en broosheid. -Te dezer oorzake is het, dat wij weinig tegenftrijds voelen in het begaan van misdrijven, die, op eenen afiland
befchouwd, bij ons een hevigen affchrik zouden verwekt
hebben. Van hier is het eene zoo bezwaarlijke taak, de
gewetens der fchuldigen tot een behoorlijk gevoel van hun
misdrijf te brengen. Ware het DAVID, eer hij sATHSHEBA
gezien had, gezegd, dat hij zoo verre door eene lage
drift zich zou laten vervoeren, om, ter voldoening van
dezelve, eerst een getrouw Krijgsbevelhebber van diens
waardigíle bezitting te berooven, en vervolgens, op eene
verradelijke wijze, diens leven te verkorten, ongetwijfeld
zou hij dusdanig eene voorzegging met verregaanden affchrik hebben aangehoord. Nogtans ging hij, 'onder de
bcheerfching van zijne misdadige drift gebragt , van den
Benen trap van fnoodheid tot den anderen, met zoo wei
hatelijken aard zijner overtredingen ,-nigbefsvad
voort, dat zelfs het op dat punt ingerigte verdichtfel van
het Ooilam niet genoegzaam was om écne enkele vonk van
naberouw in zijn geweten te doen ontvlammen, voor dat
de Profeet hem met zoo vele woorden te verftaan gaf:.
„ Gij zijt die Man!" '
Desgelijks ondervinden wij te meermalen-, dat de vermaning minst flaagt, waar dezelve allernoodzakelijkst is.
De man, die zich diep ingewikkeld vindt in het bejag van
misdadigen lust, zal zeldzaam ziidelingtche wenken van bcllraffing , fchoon dooide zuiverfie vriendfchap'ingeboezemd,
begrijpen of in acht nemen. Indien dit 'iet geval zij ten
aanzien van vermaningen als tusfchen vier oogen gegeven ,
heeft -men luttel reden om. zich- te verwonderen , dat algemee-
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ie ene vermaningen, van den Leerfloel eener Gemeente
voorgehouden, zoo weinig vruchts baren. Bij het afmalen
van Hechte karakters is eene. perfoonlijke toepasfing niet
voegelijk. Alles, wat een Zedeleeraar kan doen, is, de
©nderfcheidene trekken met zulk eene mate, van achtgeving
op het dadelijk leven af te fchilderen, dat de man, op
welke zij pasten, door eene naauwkelirige en onpartijdige beproeving, de gelijkvormigheid ontdekke, en bij zichzelven veroordeeld worde. De allergepastite en tlldigfte
beftraffende aanmerkingen worden dikwijls voorgehouden ,
zonder dat de menfchen het geweten toelaten den pligt te
vervullen, welken NATHAN bij DAVID waarnam, met hem
toe te voegen: „ Gij zijt die Man t"
De getrouwheid en koenheid ,welke de Profeet aan den
dag lcide in het maken dezer toepasfinge , verdient eene
bijzondere opmerking. Ware de algemeene voordragt,
welke hij gedaan had van DAVID'S gedrag in het welgekozen verdichtfel, genoegzaam geweest om bij den Vorst
een befef van fchuld te doen ontwaken, hij zou zich gaar
hebben van de onbehagelijke taak der per--nevrfchod
foonlijke toepasfinge. Het befchuldigen van zijnen Vorst,
aan wien hij ontzag en gehoorzaamheid verfchuldigd was,
in zulke onbewimpelde bewoordingen , van de ínooafte
misdrijven, moet zeker gepaard gegaan hebben met gevaar om 's Konings gevoeligheid en wraak gaande te maken, in ftede van hem ter bekeeringe te brengen. Niette
volvoert hij getrouwelijk den hem opgelegden last, en-min
voert DAVID rustig toe : „ Gij zijt die Man!
Hierin ftrekt de Profeet tot eene baak van navolging.
IIet maakt geen gering gedeelte van onzen pligt als
Mensch uit, en wij worden door een uitdrukkelijk bevel
des Christendoms daartoe opgewekt, „ om elkander
dagelijks te vermanen , opdat niemand verhard worde
„ door de verleiding der zonde." — Eene tijdige en
voorzigtige beftraffing is eerie daad van vrierOchap, wel
oplegt aan den beftraften. De--kedgrotfvplin
zelve kan het onheil en verderf voorkomen van iemand,
in wiens welwezen wij liet hoogfte belang ftellen , en
tefffens hem als een getrouwen gids dienen op het pad van
eere en geluk. „ Gelijk een gouden oorring en een fieraad
van fijn goud (zegt sALOnio) is een wijs beftra(fer voor
een naar hem hoorend oor."
Dan veel, zeer veel, hangt af van de wijze, waarop
deze viiendfchapspligt volbragt wordt. Onoplettendheid
T 4te
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te dezen aanziene is mogelijk de hoofdreden, waarom de,
zelve zoo menigmaal zonder eenen gelukkigen uitlag voIvoerd wordt. Het verhaal van NATHAN'S ontmoeting
bij DAVID verfchaft ons verfcheidene nutte bedenkingen te
dezen aanziene. Het leert ons op onze hoede te wezen
tegen het aannemen van het voorkomen des gezagbetoons
in het doen onzer beftraftingen, en dat wij, zoo veel mogelijk, onszelven en onzen toeleg bedekken bij het voor
onzer beftraffinge. Hierin beftaat de bijzondere uit.-werp
ftekendheid van 's Profeets wijze van beftraffing door een
Verdichtfel. Terwijl de hoorder de aandacht vestigt op
de omítandigheden des gefchetften voorvals, verliest hij,
als 't ware, uit het oog den verhaler en diens oogmerk,
en ontvangt de lesfen en beftraffingen uit de aanmerkingen, welke hij zelf maakt. — Desgelijks mogen wij uit
N&THAN'S voorbeeld leeren , de een den ander met
zachtheid te vermanen. Schoon de Profeet duidelijk
Ipreekt, maakt hij geen gebruik van eene heftige of ver
taal. Heftige beftraffingen kunnen den Vriend,-wijtend
dien wil wenfchen te behouden, ons ten Vijand maken,
en hekelende aanmerkingen dienen om hem te kwellen en
in mismoedigheid te dompelen; doch eenvoudige en vriendelijke raadgeving ftaat alle kans om een gunílig gehoor
te verwerven en de verlangde uitwerking voort te brengen. -- Eindelijk leert ons NATHAN'S voorbeeld, getrouw en volhardend te wezen in het volvoeren van dezen moeijelijken pligt. 't Is hier dat een getrouw Vriend
het grootst gevaar loopt van te misfen. Wanneer wij
ontwaren, dat onze beftraffingen waarfchijnlijk meer kans
loopen om aanítoot te geven dan goed te doen, zijn wij
gereed om of de wonde geheel onaangeroerd te laten , of
dezelve met eene zoo zachte hand te behandelen, dat wij
veeleer de pijn doen toenemen, waar wij wenschten genezing toe te brengen; terwijl, wanneer zachtere behandelingen blijken vruchteloos te zijn , de vriendfchap vordert,
dat wij gebruik maken van de heilzame geftrengheden van
:egtftreekfche befchuldiging en ernftige beftrafiing. En,
om ons te bemoedigen tot het volvoeren van dezen moei
niet moed en getrouwheid, leeren wij uit het-jeliknpgt
voorbeeld des Profeets, dat de perfoonlijke toepasfing,
welke NATITAN maakte van zijn Verdichtfel bij DAVID ,
welgelukte. Zoo ras hij zich op het geweten zijns Vorften
beroepen had , door het zeggen: „ Gii zijt die Man ! "
beleed deze zijn misdrijf, zeggende; ik heb tegen den
„
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IInzi:F. gezondigd!" -- Wie zou niet alle de zwangheden, welke den pligt van bijzonder vermaan vergezel
zich getroosten , en zelfs het gevaar van de gunst eens-len,
Vriends te verbeuren, in de hope van hem dus tot na
berouw, tot bekeering te brengen? Met welk-denk,to
een hoogst ftreelend genoegen mag hij, „ die een zondaar
van de dwaling zijns wegs behouden heeft, bedenken,
dat hij eene ziel van den dood behouden en eene me„ nigte van zonden bedekt hebbe ! "
Het gelukkig dagen van NATHAN'S vermaan leere ons
wijders, de beftraffingen der vriendfchap met opregtheid
en zachtmoedigheid te ontvangen, en aan dezelve den ver
invloed op ons gedrag te verleenen. DAVID,-fchuldigen
hoewel een Koning, gevoelde de wijze en getrouwe beftraffing van GODS Profeet niet, of hij luisterde geduldig
naar de boodfchap, welke deze bragt, en deed opregte
zondbekentenis. -- Met zoodanig eene gefteltenisfe moeten de vermaningen eu beftraffingen van eenen Vriend altoos ontvangen worden. Wij behooren het voor de uit
proeve van de toegenegenheid onzes Vriends,-fteknd
welke hij ons kan geven , aan te zien, dat hij zijn best
doe om ons van onze mistlagen te overtuigen; en wij
moeten ons gevoel van die verpligting openbaren door eene
opregte belijdenis , voor zoo verre wij weten dat de beftraffing regtmatig is, — door een bijzonder vertrouwen
in zulk eenen Vriend voor het toekomende te -ftellen, —
alsniede door onmiddellijk ons gedrag te hervormen in die
bijzonderheden, welke den grond ter beftraffinge opleverden. Ilet gevoelen van DAVID, in dit geval, behoort
altoos het onze te wezen: „ Laat de regtvaardige mij
„ beftraffen, het zal mij eene weldaad wezen; hij be„ ftraffe mij, het zal olie des hoofds wezen, het zal
„ mijn hoofd niet breken."
Met dit alles moeten wij , wanneer het ons ernst is onze
,gebreken te verbeteren, meer op onszeiven dan op onze
Vrienden vertrouwen. Iedereen heeft geen NATHAN,
geen getrouwen Vriend , om voor hem dien pligt des
vermaans te vervullen; of, heeft hij zulk een Vriend,
dan nog heeft ieder meusch meer gebreken in zijn karakter, dan zijn Vriend verkiest te berispen, of in ftaat is
te ontdekken. Wij moeten daarom allen, indien het ons
ernst zij onzen weg te verbeteren, den gang onzes voets
oplettend nagaan ; en misfchien is de beste wijze , om regtmatig gevoelig te worden wegens onze gebreken en overtredin
T 5
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dingen, dezelve, gelijk DAVID zijne misdaden deed, te
befchouwen in het karakter van een ander. Wij zullen
door deze, middelen eenigermate ons ontdoen van die partiidigheid voor onszelven , welke ons aanzet om onze eigene mistlagen te bemantelen; en, door onze karakters op
eenen voegzamen affland ons voor oogera te Reilen ,. zul
wij in Raat zijn dezelve met onderfcheiding en naauw--len
keu^rig te befchouwen.
Dat wij, eindelijk , „ om onze afdwalingen regt te
,, verftaan," dikwijls in onszelven treden, en de diepfte
fghuilhoeken van ons hart onderzoeken; en dat wij, om
voor zelfbedrog beveiligd te zijn , in waren ernst deze
bede tot GOD opzenden: „ Doorgrond mij, 8 GOD! en
ken mijn hart; beproef mij, en ken mijne gedachten;
, zie of bij mij een fchadelijke weg zij, en leid naij op
„ den eeuwlgen weg ! "

IETS OVER .DE BEOEFENING VAN DE BOTANIE•

(Naar het Fraysch.)
z zijn menfchen, die den top der hoogfle bergen be
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klauteren, in de diepste vafleiien nederdalen, zich
Ei
op den rand der ijsfelijkfte fleilten wagen, om eenzame

planten te ontdekken, vervolgens in een kruidboek uit te
spreiden, en dezelve met hetzelfde oog , met dezelfde
nieuwsgierigheid te gaan zien, waarmede de geleerden
de fchoonfle gedenitftukken der kunflen befchouwen.
Over den fmaak kan men niet twisten ; elk volgt zijnen
lust en vermaak. De natuurkundige reizigers trekken
over de zeeën , doorkruifen woeste ftreken, tarten duizend gevaren, om eenige voortbrengfels uit het planten
te gaan balen. Overal zien , overal herkennen zij-rijk
niets anders dan liet rijk van FLORA. De menfchen, de
gewoonten, de regeringsvormen verbergen zich voor hun
oog, en hunne grillige geestdrift maakt hen onverfchillig
omtrent het leerzaamfte tooneel der zedelijke wereld. Hoe
net zij, talrijk en fterk is in onze dagen de kiasfe dezer
, es drijvers ; meer aanmoedigings vinden hunne werkzaamheden, dan die der letterkundigen en historiefchrijvers.
De natuurlijke historie , ontheven van de belemmeringen,
door zekere dweepers in dezelve ontftaan, is eerie der aange-
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genaamfte wetenfchappen , welke de mensch in zijne ledige
uren kan beoefenen. Want, wie zoude niet met vermaak
de rijkdommen befchouwen , met zulk eene kwistige hand
in onze velden verfpreid? Met wat al bevalligheden prij
zelfs de geringfte bloemen in onze oogen ! In welk-ken
een fchitterend gewaad zijn zij getooid ! Welk eene verba
kleuren! De overige gewasfeti-zendvrfchi a
ftaan in meer of min bepaald verband met onze behoeften.
Getrouwe medgezellen van ons leren, volgen zij ons tot
aan de ijsfchotfen van den noordpool , en verhoren op
alle plaatfen 's menfchen verblijf.
Laten wij de wijsheid der Voorzienigheid bewonderen,
die , de planten vermenigvuldigende , eene verbazende ver
heeft gewrocht in de wijzen hunner bewerktui--fcheidn
ginge. De hand der Godheid alleen heeft, van boven uit
den hemel, op de aarde de ontelbare zaden geplant, wier
vruchtbaarheid onuitputtelijk is, en die, finis den aan
wereld, het leven in den fchoot des doods we--vangder

dervinden.
Eene der redenen is deze, welke de bloemen en planten
onzer belangftellinge aanprijzen ; zij zijn de oudfte gedenk
wetten der-ftukendsarbol;fijkde
hervoortbrenginge, overleven zij den ondergang der rijken
en ftaten , en groeijen op de puinhoopen der fteden. De
geduchtfte veroveraar kan ze niet verdelgen ; vergeefs
ondernamen de Hollandfche kapiteinen de vernietiging van
verfcheiden dierbare heesterplanten op de Molukfche eilanden, met oogmerk om de inzameling der vruchten aan
Aznboina te bepalen. Hunne wreedheid woedde tegen de
inboorlingen en deze heesters ; genen bedwongen zij,
zonder op dezen te kunnen zegepralen: zonder zulks te
bedoelen, namen de vogelen op zich, om derzelver zaden
te doen in wezen blijven. De Europeanen voerden een
hardnekkigen oorlog tegen deze nieuwe vijanden , en ver
dezelve; niet dan te laat bemerkten zij de nutte -delgn
hunner pogingen: want de winden ,welke zij niet-losheid
konden aan den band leggen, voerden de zaden der fpecerijboomen elders henen, die uitfproteii ,in fpijt der jaloers
gierigheid en der wreedheid -fier volkplanteren. -heid,r
In de onmogelijkheid bevinden wij ons, om de ware beginfels van het leven der gewasfen te ontwikkelen ; een
zeker bewijs van de zwakheid des menfchelijkeu verflands.
Vergeefs hebben de latere eeuwen de TOURNEFORTS, de
^t&YS, de CowLEYSA de VAILLANTS, de JUSSIEUS, dc
CEOF-
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GEOPFROis en de LlNN1EUssEN voortgebragt; deze onvermoeide waarnemers hebben alle hunne fchranderheid
zien mislukken aan den voet van het mos of van den ne
wel als aan den voet van den eiken--derignhjzop,
en den cederboom. Het geheim der werkingen, betref
groei, de voeding, zoo wel als de ontwikke--fend
ling van de gering te heesterplant, ontdook hun vernuft;
alles noopt een godsdienstig gemoed, van de geheimenisfen der natuur getroffen , om neder te knielen voor den
opperften Werkmeester, die zoo vele meesterlfukken en
wonderen fchiep.
Indien een enkel van de rijken der natuur, het groeijende rijk, in Raat is , dusdanig eene verwondering over den
opperften Schepper te doen ontslaan, wat zal er dan gebeuren, indien wij het algeheel zijner werken befchouwen? 's Menfchen verbeeldingskracht, verbijsterd, niet
.toereikende tot dusdanig een onderzoek, is genoodzaakt
terug te deinzen voor het denkbeeld van het oneindige , ' t
welk hem overmant; en evenwel kent hij niet liet duizendfte gedeelte der aardfiche voortbrengfelen.: Ja vuorwaar ! de zulke , die ons onbekend blijven , zijn onberekenbaar; eene ongeloofelijke menigte verbergt de oceaan in
zijne diepe afgronden; eene monftreuze bevolking houdt,
om zoo te fpreken , in de noordelijke zeeën , de wacht
bij de ilagbownen van het heelal. \Vat al fabelen hebben de
I'slanders en de Noorxegers verzonnen, ten aanzien van
den kraker en andere visfchen van eene ongehoorde dikte
en lengte? Maar de fabels zelve, hoe ongerijmd zij mogen
fchijnen , zijn nooit van eenigen grond van waarheid ontbloot.
On - niets anders is het mij thans te doen, dan het onderzoek van de vreedzame bezigheden der botanisten;
vreedzame! een misfchien gewaagde bijnaam, indien men
aan de gefchillen denke , welke deze wetenfchap heeft
veroorzaakt. Sints eenigen tijd hangen zij al de praal, al
den haogmoed der aanmatigingen van lieden van letteren
uit; ern evenwel, de beoefening van bloemen en planten,
enkel het algemeene welzijn ten oogmerke hebbende, ver
niets moeijelijks aan den geest. Elk mensch, die-ton
eenig geduld bezit, is bevoegd om zich daaraan toe te
wijden : bij mangel zelfs aan gefchiktheid tot andere wetenfchappen , heeft hij voor zich eene geopende baan ,
welke het hem gemakkeliik valt, met eere te bewandelen.
Zoo goed als bij onze geboorte brengen wij eene onwederilaan-
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ilaanbare neiging mede, die ons wegfleept naar liet tooneel der rijkdommen , waarmede de fchoot der aarde is
getooid , en om hetwelk te befchouwen ons bijzonder
belang ons noodigt.
De natuurlijke historie, zich tot de beoefening der ge
wasfen bepalende, is derhalve waarlijk Bene volkswetentenfchap; en de meeste botanisten, wat den grond der
Yvetenfchap aangaat, bezitten niets, hetwelk hen op eene
bijzondere wijze onderfcheidt van de enkele bloemisten.
Alleenlijk genieten de eerílen het voorregt van zamen
methoden en klasfificatien uit te denken, boeken-ftels,
fchrijven
, elke plant met vier of vijf benamingen te
te
belasten, uit het Grieksch of Latijn ontleend, en dezelve , om zoo te fpreken , met hieroglyphifebe. karakters te omkleeden ; hetwelk tot niets anders :dient, dan om
het geheugen te bezwaren. De herborist noetht de . ge
bij hunnen volksnaam, en vergenoegt, zich met de-wasfen
kennis van derzelver eigenfchappen, welke •ten . gebruike
dienen. De botanisten gaan veel verder; zij tochten de
natuur, als 't ware, op de daad te betrappen; zij fchrijven
ever de minnarijen, over de zeden , over de'gewo nten, over
den f aap , over de groote aandoenlijkheid of :gevoeligheid
der bloemen, en ontdekken: dagelijks vetwanderlijke geheimen. Deze heeren wordt het gemoed vol: en teeder bij
Gene kool , even als bij eenen hunner natuurgenooten;
gelukkig ware het , indien velen dezer dwweepers, doof
voor de ílem der natuur, blinde getuigen van de wonderen, welke zij met zoo eene milde hand aanbiedt, den
grooten Maker niet miskenden! Waartoe dient het hun,
dat zij in verrukking opgetogen worden op het gezigt van
Bene plant , terwijl het ganfche heelal voor hun niets
meer is dan een onmetelijk tafereel, in de duisternisfen des
niets gedompeld?
LINNIEUS was het voorzeker niet, die hun dit rampzalig voorbeeld heeft gegeven: want deze, geleerde botanist onderwierp zijne rede aan de waarheden des Christelijken godsdiensts (*) , en toonde , dat hij zeer godsdienfli
was.
-

-

(*) Allen, die de natuur der leere van_ casisros uit de
Evangelien en niet van elders, hebben leeren kennen, zul len met den vertaler van dit artikel liet eens zijn, dat er
geen grond voor deze uitdrukking is .in de belijdenis van het
Christendom. Dit uit te breiden, is hier de plaats niet.
,
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was. Niets nieuws is er onder de zon ; de dweeperij,
welke wij daar even gispten , heeft geheugen van de
hoogte oudheid. EMPEDOCLEs beweerde het onderfeheid
van fekfen in de planten, en vermeldde niet geestdrift
bet huwelijksbed der bloemen; bijgeloof, eenen wijsgeer
-,vel waardig, die, voor een God willende gehouden worden, zich in de brandende kolken van den Etna neder
-ílorte.
Ongetwijfeld is het noodzakelijk, iets te weten van de
uitgebreide naamlijst der hedendaagfche botanisten ; een
fagboom, welken men moet overflappen, voordat men de
phyfiologie van, het plantenrijk kan bereiken. Intusfchen
moet niet de' vorm de overhand hebben over de ftofl e ,
noch de kennis van woorden die der zaken verftikken.
Volgens mijnen dunk zouden de herboristen ,' de manufakturiers, de landbouwers het Ie eren van deze geleerde taal,
met Grieklche en Latijnfcke woorden gefpekt, zeer wel
kuitnep I>isfen:.BUFFON zelf lachte' met dezen naamlijstgeest, die het oordeel verdonkert, en de gemeenraanife
van alle wetenfchappen ongenaakbaar maakt. Om de eigen
planten te kennen , waartoe toch dienen de-fchapendr
dikke woordenboeken , waarin de organifche vormen in
het breede worden opgenoemd ? De botanisten kunnen eene
bijster. groote geleerdheid uit(}allen; maar het menschdom
zal van hun geen nut trekken.,, De eenige boeken , die hun
„ iets kunnen leeren," zeide F.ONTENELLE , „ziiu op het
geval aan over de gelleele oppervlakte des aardbodems
geworpen." Dat zij deze boeken in flilte raadplegen;
dat zij dezelve ontlasten vaneen grilligen opfchik, en dat
zij alleen die kundigheden . zich eigen maken, die voor
's menfchen gezondheid nuttig, zijn. EsCUI,APIUS , PoDA.LIRIUS , DIACHAON, IHIPPOCRATES, onder de ouden,
vermaakten zich niet met het ftelfelmaken, noch met liet
fehrijven van boeken over de fe.fe en de minnaiijen der
planten. Meer lof om hun gedrag verdienende, befteedden
zij hunnen tijd. aan het onderzoek van de natuurlijke
eigenfchappen der gewasfen , met oogmerk om daaruit
nut te trekken en verwonderlijke genezingen te bewerken.
In EI-ankri k en Engeland [gelijk ook in Holland] hadden
de botanisten geene reden om zich de belagchelijke gevoelens van overdrevene verwondering te verwijten, welke
de jongstvoorgaande eeuw heeft zien ontftaan. Zij hielden
zich onvermoeid onledig met de vermeerdering van de natuurlijke rijkdommen van hun vaderland, het aankweeken
vase
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dan een gtooter getal uitlandlèhe gewasfen aldaar invoe-

rende. In Frankrijk en Engeland bevatteden welhaast de
kruidtuin ( ardin des Plantes) en de tuin te Cheirea het
kortbegrip van het heelal, en men zag er de voortbreng.*
fels van alle klimaten voortkomen , door de nijverheid
van eenige partikulieren en de befcherining der regeringe. Hier is het, dat men, te midden van de grootfche
fchatten der natuur , eene aangename opgetogenheid
ondervindt , en men zich van dankbaarheid doordrongen
voelt jegens de bewerkers van zulk eene weldaad., yen jegens de geleerden , die: :nog dagelijks zich bevlijtigen,
nieuwe voorwerpen van weetgierigheid aldaar te verzamelen. Nooit (telde de oudheid zoodanig een ,fchóuwfeel- voo t de bewondering der volken ten toon. Altijd leefden zij in eenen ftaat van afzonderiauge , - en hunne befchouwingen bepaalden zich, in het engbegrensde
vaderland ,- tot een zeer klein getal natuurlijke rijkdommen.
Toen de Romeinen den kerfeboom ontdekten, verf erdd.
deze boort de zegepraal van LUCULLUS, en zij fnoefde,i
op dezé- ontdekkhug` als op eene overwinning: Wil iemai4
een denkbeeld hebben vein de armoede der natien , ten
aanzien van groeijez:ie voortbrengfels, hij leze liet E: relscli wer van 1tICHARD PULTENEY, getiteld: I"sto á

chie ei biogr•aafafche Proef' van den voortgang der .Botanie
in Engeland. Men zal er • uit zien , 'hoe zeer : Gallië,
Sleden ten dage met voortbrén fels van alle landen des
aardbodems bedekt, toen nog barbaarsch en door de na,

tuur weinig begunftigd was. ` tit fleclxts- zeven of acht
foorten van boomen beftonden de uitgeflxekte bosfchen,
die den grond belommerden.
Op de aarde zijn wij tusfchen het oneindig - groote en
het oneindig = kleine. geplaatst, zoodat wij beurtelings her
firmament kunnen befchóuwen, hetwelk boven onze hoofden prijkt, en het infekt, zoo wel als de;plant, die voor
onze voeten kruipen. Even onuitputbaar is God zoo wel
in de eene als in de andere dezer onbegrijpelijke grootheden. Zelfs mag men met PLINIUS zeggen, ,,: dat ner,, gees de natuur neer algeheel is, dan in de kleinl'e
„ ichepfeleii:' Cum rertm natura nusquam magis, quanta
in minimis• tbta fit (*). Onze waanwijze rede (teat op
tegen de wonderdaden des Christelijken godsdienfsts; maar
hier
(*) PLu Ius, Bist, Nat. Lib. XI. Cap. z,_
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hier beneden treden wij op wonderwerken; Van alle zijden
fchitteren zij ons in de oogen , zonder dat wij dezelve
kunnen begrijpen. In alle hare werkingen omwindt zich
de natuur in eenen geheimzinnigen fluijer; wie kan dien
raden? In dit zoo goed als onzigtbaar zaad eens lindebooms is een gebeele boom verborgen en opgerold, die,
ten eenigen dage zijne takken over het veld ontwikkelende, hetzelve met zijn lommer bedekken, en tot eene
wijkplaats zal dienen voor eene ontelbare, menigte bezielde fchepfelen:
Eene der verborgenheden, meest berekend om ons de
wijsheid der Godheid te doen bewonderen, is die der bevruchting. De planten, van het vermogen om an plaats
te veranderen ontbloot, hebben onzigtbaar gemeenfchap
met elkander. De vruchtbaarmakende beginfels verlaten
hunne plaats , zweven in den dampkring; en uit deze
beweging, deze vermenging der kiemen komen de liefelijke reukwerken voort, met welke wij gebalfemd worden.
„ Eene bije ," fchrijft de Heer DE CH.ITEAUBRIANT ,
„ verzamelt honig van bloem tot bloem, en bevrucht,
„ zonder het te weten, eene geheele weide ; een uiltje
draagt een geheel volk op zijne vlerken ; in eersen drop,, pel dauw daalt eene geheele wereld neder. be dieren
ook zijn de onvermoeide bewerkers van de bevruchting
„ der planten :., l e,1 uiltje is niet het zinnebeeld der onbe„ llendigheid; indien het loddert, het is om eene groote
„ gemeenfchap van wellust te onderhouden ,die het omne„ telijk rijk der natuur doet bloeijen." De kinderen zelve
dragen daartoe ,_zonder liet te willen, in hunne (pelen bij:
zij blazen op de plant, leeuwentand genaamd; firaks laten
de zaden los, en zetten zich fomtijds , twee of driehonderd mijlen verre, op de hooge torens, op bolwerken,
en te midden van alle de akeligheden des oorlogs, neder.
Zoodanig zijn de zuivere gevoelens der geestdrift, welke het fchouwtooneel der natuur gefchikt is in te boezemen. Ten allen tijde liet men het den dichteren toe,
de bloemen te bezingen, en haar zelfs in godinnen te herfcheppen. De botanie , aldus aan de wetten der dichtkunde dienstbaar gemaakt, levert de bekoorlijkfte'zinfpelingen der fabelkunde en de bevalligffe beelden. RAPIN,
in Frankrijk, COWLEY, in Engeland, (lelden hunne verbeeldingskracht te werk in liet gebied der planten, hoewel genoodzaakt met onvolkomene denkbeelden omtrent de
natuurlijke historie zich te vergenoegen; zij zochten niet
iiel-
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ilelfels te fcheppen, maar fierlijk te beuzelen , en op Benen
grond te arbeiden , welken de oudheid reeds had doe m
gelden. COWLEY , intusfchen , de palen , aan dc menfchelijke rede voorgefchreven , overfithredende, bezong
de deugden der planten, en de gewaande overeenkomften,
welke zij met den mensch hadden. Hij was de eerffe,
die een gelaat aan de bloemen gaf, en hun onze neigingen4
onze onderfcheideiie fmaken, en o;.ze driften leënde.
Sedert ging eenti menigte bijgeloovige dweepers de zedelijke wereld in de velden zoeken, en vertoonde nergens.
sneer aandoenlijkheids dan omtrent de gewasfen. De werken van zekere natuurkundigen moet men gelezen hebben , om het gevaar van dusdanig Gene grootfpraak te
kennen , e i de gevolgen, die daaruit ontftaan. In een boelr
hetwelk fpoedigen aftrek had, berigt men ons , „ dat
„ een flapend mensch een plantewas is." Iemand , die
droomt, zoude zelfs het tegendeel kunnen bewijzen. De
botanist, welke deze flelling heeft geopperd, gaat veel
verder, en verlustigt zich met het tamelijk oorfpronkelijk
vermaak, om het menfchelijk geflacht tè verachten, ten:
einde de dieren te verheffen. ,,. Hoe nietig," roept hij,
„ is het tooneel onzer maatfchappijen , in vergelijking van
„ de natuur!" Even alsof de me; sch niet de fchoonfte.
fchakel in de keten van alle wezens ware, die over deity
aardbodem zijn verfpreid ! -- DARWIN, in zijn gedicht, door
den Heer DELEUZE vertaald , fchilderde de planten als.
redelijke wezens , ontdekte in haar eigenfchappen , opo
welke een wijze zich zoude verhoogmoedigen, en plaatfile.
ons in eentin kring van begoochelingen, niet minder gevaarliik dan verleidende. De aandoeningen , de aangenaamfte, de dierbaarl're voor ons hart, verbeeldden zich
de botanisten in hunne bloemen te ontdekken , en zij•
draalden niet met het omhelzen van de kinderachtige dwalingen der Bramins en Pythagoristen. De rrcrlichte eeus+
zag de zotte droonien herleven, welke de historie met
zoo veel regt de volken verwijt, die langs de oevers vats,
den Indus wonen. In onze dagen ontmoet men geleerden,die de zaden van eene plant niet hetzelfde oog onderzoedie
ken, als eene moeder hare kinderen in de wieg befchouwt.
Die onnoozele en verkeerde teederheid deed zich gelden in de
zamenleving en kwam in de mode. Het dus genoemde facies
externa , o t de gedaante of gelaat der planten , deed dezelfde verrukkingen van opgetogenheid ontttaan als het zier,
van eene fchoone vrouw,
,
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ÀRISTOTELSS, THEOPHRASTUS , D:QSro:;IDES, PLI-

mvs, onder de ouden , vergenoegden zich met de he4fhouwing van de voortplanting, de kweeking en de eigenfchappen der gewasfen, zonder zich te bemoeijen niet
die misfelijke oefeningen, in welke de verbeeldingskracht de
hoofdrol fpeelt, noch met alle die kunstmatige ftelfels,
an welke de ondervinding bij elke fchrede de valschheid,
betoogt. En, inderdaad, welke is de wetenfchap, die
meer In het oog loopende tegenftrijdigheden oplevert, wat
het wezen der zaak betreft, dan de botanie? Er is er,
die tot grondflag der klasfen de vrucht ftellen, anderen
de bloem, anderen de gedaante van den bloemkrans,
anderen, eindelijk, den kelk. Elk heeft zijne aanhangers,
aijne bewonderaars, en de tweedragt ontrust het gebied
van FLORA met dezelfde woede, als zij het de landen en
ftaten doet. ' Zware boekdeelen fchragen de bewijzen van
alle ftelfelmakers, en alle hulpmiddelen der redeneerkunst

worden ingeroepen,

ten

einde zulk

of

zulk

eene plant

aan

het ftelfel te verbinden, welk men eens omhelsd heeft.
]tiet welk eene drift ftrijden zij voor een zwak mosplantje! Wat al belang ftellen zij in de lcleinfte voorwerpen !
Laten wij rondgaan ; alles is onzeker en waggelende; de planten door de wetten eener algemeene harmonie
te vereenigen, is onmogelijk. Wel zullen de botanisten
eenige trekken waarnemen, aan verfcheiden voortbrengfels
gemeen; maar, wanneer zij meenen, de onmetelijke ruim
te-te,dinhjzopvacedrfit,lngsk
hebben aangevuld, bedriegen zij zich even zeer als de
natuurkenn-ets, die zich verbeelden, alle de tusfchenwe?ens, van de mijt tot den elefant, te kennen. Duizenden
fbhakels ontgaan hunne navorfchingen. De natuur lagcht
met hunne pogingen. Nog vol duisterheden is het groeijende rijk, en meestal ftaat men bedremmeld te midden
van den, chaos, welken zij aan ons oog vertoont. Re
Flora der noordwestkusten van 4merika, die van Chili,
Van het middelpunt en de uiterften der nieuwe wereld;.
de Flora van het binnenfte van Afrika, die van den Indostan, van Tkibet, van onafhankelijk Tartarije, van Chis a , van Corea; dat wil zeggen , de rijkfte helft van Azle;
de Flora van het binnenfte van Nieuw- Holland en die van
a11e de oceaanlanden : dat alles is ©ns voiftrekt unbekend. En wij beroemen ons evenwel, dat wij de fchatten uit liet groeijende rijk der geheele aarde bezitten, en

de natuur in alle hare tiwerkiti^en verrast te hebben!
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Onvoldoende zijn, derhalve, de leermethoden, heden
aangenomen; aan onze trotsheid kunnen zij voldoening
geven , maar niet aan het gezond verft aid. Naar gelange
onze kundigheden zich zullen uitbreiden., ?al uien de
leerwijzen moeten vermenigvuldigen , tot zoo lang zij
's menfchen geduld zullen afmatten. De rangtchikknígen
zullen in verwarring raken, althans indien de botanisten
de natuur zelve niet dwingen zich naar hunne grillig.
hcid te plooljen, en haar niet behandelen zoo als de roo.
ver PROCUSTOs zijne gasten behandelde. Met wat al
nieuwe geflachten, wat al nieuwe foorten en nieuwe ver
zal de naamlijst van LINNEus , of die van-fcheidn
iussiru, alsdan moeten vermeerderd worden! Wenfchelijk ware het misfchien, dat men zich meer toeleide op
de rangfchikking der planten naar de klimaten; dezelve
in haar oorfpronkelijk geboorteland te beoefenen, zoudè
het beste middel zijn tot het zamenítellen van eene foort
van botanifche aardrijkskunde.
Wij fpreken hier niet van alle de planten, die in den
oceaan groeijen , de meeste van welke in geenerlei
zoo willekeurig vastgeítelde klasfe zouden kunnen gerangschikt worden. „ Somtijds," zegt STAVORINvs , „ ko.
men er uit den fchoot der zeeën velden boven , met
bloemen gefchakeerd, en klimmen tot op de opper-_
„ vlakte van het water; en wanneer zij aldaar zich ver.
„ toonen , heeft men een onmetelijk groen tapijt voor
oogen." Eenigen dier drijvende velden komen van de
kusten van Noorwegen, maken onder weg lange tusfchenpoozen , beladen zich met niervue voortbrengfels, en lan.
den in Amerika aan , - na alvorens ter wijkplaatfe gediend
te hebben voor duizenden meeuwen en Bene ontzettende
menigte andere vogelen, welke, door middel van deze
vlotten , een weg van achttienhonderd miilen afleggen.
Ontoereikend is 's menfchen verítand tot het onderzoek van
alle de voortbrengfels van het groeilende rijk, omdat een
groot gedeelte verholen blijft iii de diepte der afgrondén , te
midden der wildernisfen , op den top van hooge bergen,
en in de diepten van den oceaan. Laten wij niet zeg•
gen, dat de natuur ons hare geheimen heeft geopenbaard;
laten wij ons vergenoegen met het genot van de fehatten,
waarmede zij ons zoo mild bedeeld heeft, en laten wij
openhartig belijden, dat zij zich met eenen voor onze
nieuwsgierigheid ondoordringbaren fluijer omzwachtelt.
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enigmaal heeft men gezegd, dat liet Raadgeven Bene
onaangename taak is. De kanfen zijn veelvuldig ,
men onzen raad niet volgt; en het gaat vast, dat
onze hoogmoed zich beleedigd vindt, wanneer men onzen
raad verwerpt. Indien iemand van eenen Vriend geld
leende , onder voorgeven dat hij zich in verlegenheid bevond, en hij dit geleende geld voor de oogen zijns Vriends
in het water fineet , zou deze zulks ge ivis voor eene hem
aangedane grove beleediging rekenen. Weinig minder
honend is het gedrag der zoodanigen , die , bij elk voorval,
't zij van een belangrijken of een beuzelachtigen aard,
raad gaan vragen , welken zij vooraf reeds bepaald hebben
niet te zullen volgen ; of, in andere woorden , wijsheid willen
leenen , om dezelve terlfond te verfmaden. De nederige,
fineekende houding, met welke zij raad zoeken, is loutere
gemaaktheid, of, tophoogde gefchat, Bene pligtpleging
aan het verfland van een Vriend, welke, even gelijk elle
andere pligtplegingen , geene innerlijke waarde van opregtheid in zich heeft. „ Dit flag van lieden," zegt zeker Zcdefchrijver, „ vraagt eens anders meening enkel uit
,, volheid des harte over het voorwerp hunner verleggen„ Leid, en niet uit begeerte tot onderrigtnng."
De mindere , die zich bij zijnen meerderen in verfland
om raad vervoegt, heeft, in hoe nederig eerre gehalte hij
zich ook vertoone , doorgaans eene geheime achterhouding
ter gunhe van zijn eigen gevoelen, en zal dat van eenera
anderen alleen in zoo verre aannemen als het niet zijne e?gene inzigten firookt; — ik zeg inzigten: want de waar
zake is, dat wij dikmaals beffuiten eei e zaak te-heidr
doen, en er ons zelfs toe verbinden, eer wij het voegelike of onvoegelijlze daarvan overwogen, en voor dat wij
het fink van alle kanten befchouwd hebben. Onze daden
gaan , als 't ware , onze overleggingen voor, in flede van
het gevolg derzelven te wezen; zoo dat hij , die zelfs den
wijstl;en raad geeft, denzelven zal verworpen zien, wanneer er vooraf , onafhankelijk van Benig ernfig overleg
der zake , een befluit gevormd is.
Van alle andere vriendfchapsblijken loopt goede Raad
liet i Beste gevaar van verworpen te zullen worden; want
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go ede Raad loopt in tegen de kracht der driften, tegen
belang, en 't geen men oordeelt te voegen; drie Hukken,
welke een overheerfchenden invloed hebben op de meeste
bedrijven der menl^hen. Goede Raad zal ook dikwerf
kracht- en vruchteloos wezen, dewijl dezelve den hoogmoed des Raadvragers kwetst : want in goeden Raad is
eene treffende meerderheid opgelloten, die gevoeld en hei
openlijk moet erkend worden; en er is niets',-ineljkof
waaraan wij ons met meer wederzins onderwerpen, of
dat wij met zoo veel verontwaardigings van ons afilooten,
als de meerdere wiisheid van iemand, dien wij gewoon
waren als ons gelijk, en mogelijk in alle andere opzigten
beneden ons te rekenen.
Iiet niet welhagen van goeden Raad .moet echter niet
geheelenal toegefchreven worden ,aan de verkeer-de ge=
fieltenis des Raadvragers, of daaraan, dat hij reeds vóór
het vragen -beftoten heeft, wat te doen. Elkeen is niet
gefchikt tot Raadgever. Het is een zeer bezwaarlijk ftnk,
den besten raad te geven op Bene wijze, die denzelven
behagelijk maakt. De waarheden uit den mond der wijsheid zijn dikwijls niet welkom, en nimmer onwelkomer,
flan wanneer dezelve aanloopen tegen de beweegredenen
van vermaak of belang. Om de raadgevingen, in die gevallen, aangenaam te maken, is er eene mate van kun
h eid en bekwaamheid nondig, welke eenen zeer wijzen-dig
en v er;landigen kan -ontbreken; doch, bij mangel daaraan,
„ zal het oor gefloten blijven voor den bezweerder ,
,; hoe bekwaam ook om met bezweringen om te gaan." —
Velen hebben eene zeer ongevallige wijze van raad te geven. De raad vloeit van hunne lippen veeleer als een
bevel, dan als de opwelling van vriendfchapsbetoon, op
ondervinding gegrond ; en anderen doen den raad ge
paard gaan met het bezwaar van verwijt, en verbitteren in
ílede van te overtuigen. Iemand een dwaas of een fchurk
te noemen, is de weg niet om hem wijzer of beter te maken; en hem te zengen, dat men veel wijzer is dan hij,
zal hem zeldzaam daarvan overtuigen ; en hij zal niet
denken, dat een wezen van zoo veel voortreffelijker aanleg die mate van medemen chheid hebbe , welke hein
in Haat fielt, om in zijne oogmerken te treden, en toegevendheid omtrent zijne misvattingen te betoonen.
Het zeggen eens grooten Menfchenkenners : „ Het ge, beurt niet dikwijls, dat iemand zoo veel kennis van
V1
„ een
-
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„ een ander bezitte , als noodig is óm onderrigting nuttig
„ te maken ," levert een grondregel op, welke het gedrag behoort te regelen van allen, die verzocht worden
raad te geven. Het is met de ziel eveneens als met het
lio,chaam gelegen; een en dezelfde regel zal in alle gevallen niet gelden; onze voorfchriften moeten verfchillen,
naar de oorzaken en toevallen der ongefteldheid, en ingerigt wezen naar de verfcheidenheid van gefleltenisfe en
omftandigheden. Hij , die de kwalen op deze oordeel
wijze behandelt, is een arts; hij, die dezelfde-kundige
geneesmiddelen tegen alle kwalen aanwendt, of voorgeeft
aan te wenden, is een kwakzalver. Indien een man, die
vraagt, of hij zekere daad, welke in zichzelve kwaad of
onvoorzigtig is, behoort te volvoeren, blijkt door eerre
fchielijk opkomende drift vervoerd te zijn, zou het vergeefs wezen hem te raden bedaard te overwegen , terwijl
zijne driften heftig woelen, en het zou kwalijk gehandeld
zijn, tegen zijnen voorslag uit te varen; dit zou hein
ten prikkel dienen, om , geftoord, de daad te volvoeren.
Met zulk een mensch is het best tijd te winnen; een
kort tijdsverloop, een weinig nadenkens ,kan hem van zij.
ne dwaling overtuigen, indien hij anders een man vanveríland en beginfelen zij. Indien niet, de beste raad zou
verkwist wezen : want het geval des hals[larrigen is hopeloos. „ Ziet gij,' zegt SALOMO, „ een man, die wijs
in zijne eigene oorsen is, van een zot is meer verwachting dan van hem."
In het geven van Raad is het noodig, eene naauwkeu.
rige kennis te hebben van de heimelijke beweegredenen
des Raadvragers., zoo wel als van de in 't oog loopende;
men lette ook op zijne geaardheid, gedrag en karakter.
In vele gevallen kunnen wij niets van dit alles opdoen ;
in de meeste alleen zeer gedeeltelijke kennis, van veel onbepaalds vergezeld. Menigmaal fpelen wij met onszelven
den geveinsden; en hoe zullen wij dan in [laat wezen,
de verborgene roerfels van eens anders bedrijven te ont*
dekken ? Eenige zaken mogen ons buiten twijfel voor gedragen worden als [lukken van Raadgeving; welke vorderen alleen in zichzelven , en afgefcheiden van eenige
omftandigheden van tijd, plaats of perfoon, befchouwd
te worden. Maar de gewone voorwerpen van Raadvra.
hinge zijn van eerre zeer gemengde foort, laten eerre vertcheidenheid vara inzigten en overwegingen toe, en vor•
de-
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deren de vereenigde overweging van vele. Groote voor
er, derhalve, noodig, alsmede eene voege -zigtheds
voor de gevoelens van anderen.
-lijkenfch d
Een verPlandig man zal zijnen raad niet haastig geven; en zulks niet alleen ter oorzake van de laatst vermelde reden., maar ook om eene andere en veel ge,rigtiger, te weten, dat hij zichzelven voor een groot gedeelte
aanmerkt als de oorzaak van 't geen kan gebeuren, ingevoIge van het aannemen en volgen zijlis raads.
Dit
is eene zeer ernstwekkende bedenking; en waar dezelve
niets geldt, zou ik vermoeden, dat niet veel wijsheids of
braafheids huisveste. Bij alle braven en verí}andigen heeft
die bedenking veel gewigts , en is waarfchijnlijk eerre
reden, waarom zoodanige menfchen bezwaarlijk kunnen
overgehaald worden om hun gevoelen te zeggen, zon
zulke omdandigheden van beding, als de zaak groo--der
teli;ks in twijfel laten en hen van alle verantwoordelijk
gevoel en voorzigtigheid-heidontfF.Dmav
beet om raad te geven in een gewigtig en ingewikkeld
geval. Zijn raad, fchoon goed, kan falen, door niet
refit begrepen te zijn ; er kan een mistag begaan w-)rden
in de toepasfing , t welk tot heillooze dwalingen aanleiding geeft. In een dier beide gevallen draagt de Raad
liefderijke toegevendheid grijpt zeld--gevrdfchul,n
zaani plaats.
Twee foorten van menfchen worden er gevonden, die,
in het geval van Raadgeving, zeer verkeerd te werk gaan.
Menfchen namelijk, die hunnen raad opdringen, zonder
des gevraagd te zijn — en de zoodanigen , die altoos raad
vragen, zonder eenig oogmerk om denzelven op te vol
-gen.—Vrdalijkstzegmdcn:watogevergd raad te geven, komt misfchien voort uit een wel
oogmerk om dienst te doen. Schoon hoogmoed-mend
misfchien er de oorfprong van zij, het draagt alle merkteekers van goedwilligheid; en geen men sch, hoop ik, is zoo
verkeerd van harte, dat hij niet begrijpe, hoe het eene
vrijwillige poging is om hem goed te doen, fchóon hij
zulks niet behoeve. Daarenboven is het mogelijk, dat
hoogmoed niet altoos de drijfveer zij ; goedaardigheid
doet in zwakke zielen verkeerde uitwerkfels , en wij kennen
ht menlchelijl: hart zoo weinig, dat wij het voor een
prgt mogen achten, der menfchen daden, in alle geval
uit te leggen, wanneer er geene-len,ophtgufis
fprekende bewijzen ten tcg!'ndeele zich opdoen.
V
Maar
—
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Maar vári menfcben, die geftadig raad vragen, zondeP
Benig oogmerk om dien te volgen , kunnen wij op die
verzachtende wijze niet (preken. Bij fommige menichen
heeft Bene mate van befluiteloosheid plaats , welke hun
belet een uur lang in 't zelfde gevoelen te blijven , en
eene mate van gebrek aan oordeel , om twee gevoelens met
elkander te vergelijken en bet beste te kiezen. ik herinner mij een man van dezen f}empel, die langen tijd de
plaag geweest is van die met hem verkeeren, en, mag ik
er wel bijvoegen , van zichzelven. Bij het verrigten van
de gering(ie zaak gaat hij rond in den kring zijner bekenden , en neemt misíchien een tiental gevoelens in ; en van
deze alle volgt hij er geen. Wat hij van alle verzamelt, is een mengelmoes van onbeflaanbaarheden , en hij
houdt zulks voor het uitgelezenite der wijsheid ; doch
de uitkomst leeraart , dat het juist het toppunt is vazt
dwaasheid.
In de daad , wanneer een met zichzelven ingenomen
man raad vraagt, moogt gij u vast verzekerd houden,
dat hij niet ten oogmerke heeft dien te volgen, ten ware
zulks fcrookte met diens vooraf gevormde begrippen. De
gewone taal van zoodanig een man is: „ Ik heb beflo„ ten in dit geval op die wijze te handelen ; irag ik des,, wege uw gevoelen weten ?" --- Weinig goeds, en
nog minder danks, kan op den raad volgen, aan eenen
man gegeven , niet genegen om daarnaar te handelen;
€n wat de wankelbare zielen betreft, zij zijn buiten Raat
iets vast te flellen. Betluiteloosheid is een groot kwaad
in 't men(èhelijk levensbedrijf. Het menschdom zou in een
haat van fluinterige gevoelloosheid blijven liggen, indieit
men nimmer moest werken dan met Bene wiskundige zekerheid van wdl te zullen Hagen. Waarheid, wijsheid
en voegolijkheid verbergen bij wijlen de trenspalen harer
handelingen; maar het gaat algemeen door, dat „ hij ,
„ die opregt wandelt, zeker wandelt." liet is geenszins onmogelijk, dat dc wijsfte mensch flruikele en dwaIe , doch weder opfla en het regte fpoor bewandele ; de
voorbarigen en de onberadcnen alleen dompelen zich in een
onoitihombaren poel van ellenden.
Er is een bedrijf des inenlchelijkcn levens, en voor
een zeer gewigtig , waarin de meeste menfchen-zekr
d.nken bevoegde Raadgevers te zijn. Ik meen het Huvelik. Niets is er, 't geen eene grooter beleediging
c?. jnt te wezen voor iemands vrienden en kennisfen ,
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dan het aangaan dier verbindtenisfe , zonder een en ánder van dezen te raadplegen. Echter ken ik geen_onvoegelijker voorwerp van Raadgeving dan even dit. Ik
meen niet te regtvaardigen onvoorzigtige of misdadige
Echtver'uindtenisfen , aangegaan uit belang enz. , maar.
bedoel enkel te zeggen , dat er naauwelijks een mensch
beflaat, die het oor zal leersen aan eenen lóaadilag, ftrij.
dig niet zijne oogmerken, in liet Huwelijk. En de redeti.
hiervan is openbaar. Een Man neemt geene Vrouw, gelijk hij een Huis koopt. In het laatíle geval kan de raad
van een Vriend, inzonderheid wanneer hij een Timmerman of Metfelaar is, volftrekt noodzakelijk wezen, en
die van een Opzigter kan ook vereischt worden. Indien,
naar 't gevoelen van den eerstgemelden , het huis niet.
ftevig en goed is, en, naar het berigt van den laatstgenoemden , alles niet in orde is, laat hij zijn voornemen van
koopeg , zonder of althans met zeer geringen weerzin ,
varen. Maar, in de keuze van eene Vrouw, gaat een
Man doorgaans een geruimen tijd geheel op zijne eigene
denkbeelden af, maakt er zijn werk van, om hare geaard
te leeren kennen, en zoekt de aandacht en gene--heid
genheid des bedoelden voorwerps te winnen , langen tijd
vóór dat hij iemand niet zijn oogmerk bekend make. Indien hij flage in het verwerven van de toeftemming zij
Beminde , zal al de raad op den aardbodem niet hel--ner
pen; ten ware ('t geen voor mijn bewijs niet noodig
is te veronderftellen) iemand zulk een verregaand get
brek in haar karakter aanwees , 't welk genoegzaam
is oin hem van zijne bedoelde Echtverbindtenis te doen
afzien.
Eene andere reden, waarom men liet Raadvragen, in
dit geval, onnoodig moet keuren, beftaat hierin, dat er.
zich eene groote menigte van oinftandighgden opdoen,
welke een Man aandrijven om zekere bepaalde Dame ter
vrouwe te nemen, of geheel van het Huwelijk af te zien,
waarover niemand met zoo veel voegelijkheids kan oordeden als hij zelf.
Dan desniettegen(tande , ik
weet niet hoe liet bijkome, duidt men het fineer euvel
dan in eenig, ander geval .wanneer iemand trouwt ,
zonder des zijne Vrienden te raadplegen.; en dit, vrees
ik , g-eeft veel ílofs tot Theetafel - kwaadfprekendheid, welke op de meeste Huwelijken volgt; 't geen.,
echter , dit moet ik tot eere onzer euwe zeggen ,
niet zeer lang duurt :. want . zoo groot is de verfclheiV
-

--

*go

PROEVE, OVER HET P.AADGEVEN.

fcheidenheid der onderwerpen van dezen aard, dat gem
Paar, hoe onvoorzigtig ook getrouwd, langer dan twee
of drie weken op de praat is.
Men heeft regels in het Raadgeven voorgefleld, welke
men oordeelde gefchikt te zijn om een Raad aangenaam
en van kracht te doen zijn. Ik begrijp niet dat het hier
noodig zij daarover uit te weiden: want het Raadgeven
zal altoos afhangen van omftandigheden, op welke algeineene regels zeer moeijelijk zullen pasfen. — Onze Raad
te dringen, kan alleen het geval van Ou.-gevinop
ders en Voogden wezen. Voor anderen is het genoegzaam, alleen raad te geven , waar zulks blijkt niet ernst
verlangd te worden. — In liet Raadgeven zelve is de
grootfte opregtheid en ftriktfte aankleving der waarheid
noodzakelijk; en in de wijze van raad toe te dieren,
is zachtheid en blijk van opregte Vriendfchap noodig om
ingang te verwerven, wanneer de raad mogt inloopen
tegen het vermeend belang en de driften der Raadvrageren. Alle aanmatiging van meerderheid moet ter zijde
geteld worden, wanneer wij wenfchen invloed te hebben. — Kleeft men deze weinige regels aan, zoo hebben
wij geenc reden om te vreezen aanfloot te zullen geven.
De halsftarrigen zijn beneden onze kennisneming, en hun
toorn bedaart van zelve. De befluiteloozen kunnen door
overreding tot befluitnemen gebragt worden , en de boozen
zullen misfchien eerlang het oog voor de waarheid openen. — Dan wij deelen in de dwaasheden en misdrijven
van de zoodanigen, welke wij vleijen. En, wanneer liet
aankomt op het welvaren van een medemensch , kan niets
het mangel aan opregtheid vergoeden, en niets prijzenswaardiger voorkomen , dan het gevoelen, 't welk vrijmoedig geuit , en de goedwilligheid, die niet de daad
werkzaam is.

I RAR OP DE REIS NAAR BABYLON.

zijne Reis naar Babylon befchrijvende, uitte
zich in dezer voege:
Zoo ras ik het eerife gloren der morgenfchemeringe
ontwaarde, zadelde ik mijnen Ezel, en floeg den weg op,
welke raar Babylon leidt.
N'aauwetjks was ik op den weg gekomen ,die den Reizi-
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tiger naar die groote Stad voert; of ik riep, vol verruk
uit: „ Met welk een wellust weiden mijne oogen-king,
„ over die groenende heuvelen ! met welke aangename
„ geuren balfemen de welriekende bloemen de lucht! -„ Ik bevind mij in een verrukkend fchoonen toegang. Ik
mag vrij, met mijn beest, onder de fchaduw van dezen
„ breedgetopten boom , eenige rust nemen. Hoe i ansch
„ helder is de hemel hoe zuiver de lucht, welke ik
„ adem! Alles fpelt mij een gemakkelijken togt , en dat ik
„ vóór den avond Babylon, de Stad mijner beooginge,
„ zal bereiken."
Terwijl ik deze woorden, vol verrukkend genoegen,
uitte , zag ik op mijn getrouwen Ezel , en ffreelde dit geduldig Lastdier.
Hiermede bezig , ontdekte ik van verre een grootera
floep Mannen en Vrouwen, gezeten op fchoone Kameelen. Allen waren zij gekleed in lange purperen mantels
met fraaije gordels en gouden franje; op die kleeding fchitterden hier en daar edelgefleenten. Allen hadden bij dien
opfchik een gefronst gelaat, vol teekenen van zelfverheffing en verfmading van anderen.
Welhaast waren de Kameelen op de hoogte, waar ik
mij bevond. De glans, welke van die Reizigers affchitterde, deed mijne oogen fchemeren, en ik vond mij, ver
grootheid , welke die foet vertoonde.-nedro
Helaas ! alle mijne pogingen , om mede iets te beduiden, brekten alleen om mijne minderheid nog kennelijker
te maken.
Mijne oogen namen de maat van de Kameelen: naauw^lijks bereikte mijn hoofd derzelver ligchaam. Ik was gansch
verdrietig. Nogtans gaf ik het niet op , dien grootfchen
ftoet op den weg te volgen. Ik wenschte, dat mijn Ezel
zich zoo hoog als de hoogfte Kameel kon ophellen : din
te vergeefs was mijne begeerte, dat mijn Beest met de
lange ooren over der Kameelgin koppen heen zag. -- Staag
zette ik hem door mijn gefchreeuw en slagen tot fpoediger tred aan; en, fchoon aan dezen wijnen wensch vol
konden zes zijner flappen naauwelijks één der-doen,
Kameelen halen.
Binnen kort verloor ik dien reizenden (toet uit het oog,
en alle hoop, om denzelven gelijk te blijven, was verdwenen. ,,Welk een onderfcheid," riep ik uit, „ tusfchen dezer ftaatlijk reizenden en mijn lot! Waarom
zijn zij niet in wijne, en waarom bevind Ik mij niet in
„ hun-
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hunne plaats? -- Ellendige, die ik ben! Ik leg dept
„ weg alleen af, op het geringste en verachtf}e aller Dieren; -- zij, integendeel , hebben alle reisgemakken en
„ fchitterende voordeelen ; zij zouden 'zich fchamen , mij.
„ in hunnen trein te hebben, — zoo verachtelijk ben ik
99 in hunne oogen."
Overlielpt door deze bedenkingen, en in gedachten als
verzonken, dreef ik mijnen Ezel niet meer aan: hij nam
een langzamer tred, en hield eindelijk fill, om zich met
Benige aan den weg fiaande distelen te voeden. — Een
grasveld noodigde het vermoeide Dier tot rust. Ilet vlei
zich neder. Ik zat in diepe gepeinzen , over 's ivlen--de
fchen verfchillend Levenslot, eenigen tijd als verzonken.
Uit mijne mijmering werd ik opgewekt door het geraas
eener woelende menigte. -- Ik zag rond, en een hoop
menfclien, veel talrijker dan de prachtig uitgedoste en op
Kameelgin zittende Reizigeren , deed zich op aan mijn
oog. Zij waren, als ik, op Ezels gezeten, en hadden
eenvoudige linnen kielen aan, gelijk ik. Gemeenzaam was
hun voorkomen.
Ik vervoegde mij tot die mij het naast kwam , zeggen
vrij uw uiterfte best; nimmer zult gij, die-de:„Do
„ mij voorbij getrokken zijn, inhalen."
Hij antwoordde: „ Laat ons daarvoor zorgen ! Die
„ dwazen ! Zij wagen hun leven. En waarom? Om
eenige oogenblikken vóór ons te Babylon te zijn. Wij
, allen gaan derwaarts ; en wat verfchilt het., als wij
„ flechts daar komen, een uur vroeger of later, 't zij in
„ linnen kielen, of in 't purper gedost? Ja, wat heeft
„ onder den weg dit alles te beduiden, als gij ílechts
„ weet, boe u zelve de reis te veraangenamen. — Wat
zou er misfchien van u geworden zijn, als gij op een
Kameel had gereden? Uw val had zwaar en doodeliik
„ kunnen wezen." -- Ik zuchtte , en wist niets te
antwoorden.
Achterwaarts omziende, fond ik ten hoogfte verfteld
op de menigte van Mannen, Vrouwen en Kinderen, die
te voet gingen, eenigen zingende en zich vermakende met
de voorwerpen, die hen omringden ; doch der meesten
halzen waren gekromd, door den zwaren last, welke hen
drukte.
„ Dezen," fprak ik bij mijzelven, „ gaan, loo wel
als ik, naar Babylon. Zij leggen den weg te voet af,
e!, zijn nogtans vrolijk. Waarom ben ik droefgees19 tig?
„
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„ tig ?" --- Na een oogenblik bedenkens, voelde ik mijn
hart van den last des bezwaars ontheven, en zette rustig'
iuijnen weg voort.
Eer ik nog Babylon binnen reed, haalde ik de eerst ontmoetten in. Welk was hun lot, althans dat der meesten,
geweest ? De Kameelen , fchichtig geworden , hadden
hunne berijders afgeworpen; hunne lange purperen mantels-, hunne gordels en gouden franjes, met edelgefteente
bezet, waren met ftof en vuiligheid begruisd.
Toen, 6 magtigen en grooten der Aarde! befpenrde
ik ten klaarfte de nietigheid van menfchelijí.e grootheid,
de wankelbaar- en losheid van aardfchen trots; dan de
regtmuatige waardering, welke ik daarvan opmaakte, deed
mij niet gevoelloos worden voor de rampen, die ook auderen op 's Levens reis ontmoeten.

DE TWEE LEERAARS.

Eene trefende Fainilleggefchiedenis.
bellaat eene ldasfe van menfchen, tot welke ik behoor,
E
r die buiten hunnen kring, en in de landen , van welke zij.
om den Godsdienst zijn uitgefloten, zeer weinig bekend zijn;.

liet is die van Dorpsleeraars van Protestantfche kerken. Wanneer zij zijn hetgene zij ;roeten wezen (en wee hun, welke,
zich tot dien post begeven, zonder de pligten daarvan te vervullen!) zijn er geene nutter en achtenswaardiger burgers. Door
hunne opvoeding en kundigheden boven de boeren verheven, dalen zij tot dezelve neder door de eenvoudigheid hun
aartsvaderlijke zeden , en door de zachte banden van-ner
echtgenoot en vader; zij zijn te gelijk de vraagbaak, de
,leun, de troost des ermee en ongelukkigen, en de fchrik
des boozen; te midden van hun gezin vertoonen zij het model der deugden, welke zij op den leerfloel prediken; ontzien als meerderen, . bemind ais vrienden, kan het dorp,
waarin zij wonen ,voor en door hen de zetel des geluks worden; en wanneer het ongeluk hen onder hun nederig dak komt
bezoeken (echtgenooten en vaders zijnde, haan zij even als
alle merfchen daarvoor bloot) ontvangen zij het riet moed,
lijdzaamheid en onderwerping.
Zoodanig was de Leeraar BUCIIM N, miin voorzaat in dit
dorp. Scots veertig jaren groeien de distel en het viooltje,
zi ne'beelden van zijne wreede fmarten en onbeke nd e deugden,
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den, op zijn graf; zijne finarten en zijne deugden, en zijne
flikkeringen van geluk, dat alles is vergeten; alles zoude met
hem onder dezen grafheuvel begraven blijven, indien ik niet
goedvond, twee merkwaardige dagen van zijn onfchuldig leven in mijn geheugen te herroepen. Van zijne getrouwe gade heb ik deze bijzonderheden vernomen; gedurende zijn
leven was zij zijne onaffcheidbare medgezellin; thans rust
zij aan zijne zijde. „_ Scheid mij niet van mijn innn, Mijn
zij , toen ik bezit van het huis barn,-„ber!"zofpak
hetwelk zij zoo lang te zamen bewoond hadden: „ laat mij
„ digt bij zijn graf iferven!" Lenige jaren heeft zij bij mij
gewoond, en zij beloonde mijne vriendfchap met haar ver
dit zal ik niet verraden: niet dan na mijnen dood-trouwen;
zal dit gefchrift bekend worden, en zij, die er in betrokken
zijn, zullen er niet meer wezen.
Voordat ik een verhaal doe van den eerften dezer dagen,
die op het leven van den Leeraar BUCHMAN zoo veel invloeds
hadden , zal ik een kort verflag doen van de voorvallen,
welke denzelven waren voorafgegaan.
BUCHMAN had eenen hartvriend; HALDER was zijn naam:
even als hij was hij een Dorpsleeraar; te zamen waren zij aan
de Univerfiteit geweest, hadden ééne kamer bewoond en aan
ééne tafel gegeten; op denzelfden dag waren zij tot het predikambt bevorderd, en in dorpen beroepen, eene dagreis
van elkander gelegen. Toen zij hunne beroepen gingen aan
beloofden zij, elkander alle weken te zullen fchrij.-varden,
ven, en om de veertien dagen elkander te bezoeken; zestien
jaren lang bleven zij getrouw aan deze affpraak.
Beiden traden in het huwelijk: want eene goede huishoud.
fier is het noodzakelijkfie huisraad in eene Pastorij , en beiden werden vaders. BUCHMAN kreeg slechts eenen zoon;
HALDER had verfcheiden kinderen , welke hij vroeg verloor;
niets anders hield hij over dan eene dochter, wier beminne=
lijke geftalte en gelukkige geaardheid de roem en het geluk harer ouderen was. De jonge FREDERIK BUCHMAN, van
zijnen kant, was de trots en de afgod der zijnen; voordeelig was zijne geítalte, edel en bevallig zijne houding,
mannelijk en regelmatig waren zijne gelaatstrekken, fier en
gevoelig zijn karakter. Door middel van het punt van eer
konde men met hem doen wat men wilde, doch de miníte
fchijn van onregtvaardigheid maakte hein wederfpannig en
bragt hem in woede; niemand was in iaat, in deze oogenblikken hem tot bedaren te brengen, dan zijne jonge vriendin PAULINA U LDER, welke drie jaren jonger was dan hij.
Ns,arwelgevallen geleidde zij dezen jongen leeuw, en maakte
ber zachtmoediger dan een lam , zoodra zij met hare kinderhike item tot hem zeide: „ FRITS ! dat is niet goed; ik zal
u niet meer liefhebben, indien gij zoo boos wordt." Van
ba-
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haren kant deed PAULINA alwat hare moeder wilde , wan-

neer men haar beloofde , haar bij u 'cHMAN te zullen
brengen.
Met genoegen zagen de wederzijdfche ouders deze beinselijke overeenftemming van de harten hunner kinderen; druk
werden de bezoeken, en onder het oog der ouderen be--ker
toonden FREDERIK en PALILINA over en weder de teederite
verknochtheid. Welk een bekoorlijk fchouwfpel was voor
deze goede ouderen deze zoo levendige en zuivere liefde,
waarvan de jonge lieden zelve den naam niet kenden, maar
die dag aan dag aangroeide! „ Hoe gelukkig zullen wij zijn
„ in hun geluk!" zeide »UcHHíMAN tot zijnen vriend; „ wij
„ zullen here huwen, zoodra FREDERIK tot den predikdienst
zal bevorderd zijn."
„ Gij wilt dan een' Predikant van hem maken?" vroeg
hem HALDER; „ daartoe heeft hij den aanleg niet; een uni„ form zal hem beter pasfen dan een mantel, en een ring„ kraag beter dan een bef." Van nature had HALDEI1 zucht
tot den krijgsdienst; BVCHMMAN'S vriendfchap en invloed hadden hem -tot het geestelijk beroep zich doen bepalen; maar,
na eensgezindheid en vrede te hebben gepredikt, was zijn
grootfte vermaak, de verhalen van oorlogen en veldflagen in
de nieuwspapieren te lezen. BueISMAN, daarentegen , was overtuigd, dat indien het waar geluk op aarde befia, het te vinden is in dien onbekenden en gerusten fiaat, alwaar de gele
om wél te doen zoo menigvuldig zijn , alwaar-genhd
alles van het booze verwijdert, en tot de deugd, de gods.
vrucht en de eenvoudigheid van het huisfelijk geluk tanig*
brengt. --- „ Ja," zeide hij tot zijnen vriend, ,, ik begeer
„ dat FRITS een Dorpsteeraar worde, omdat ik verlang dat
hij wijs en gelukkig zij. Niemand anders hebben wij dan
„ hem, wij zouden niet van hem kunnen fcheiden; deze
ïtand zal hem in onze nabijheid zich doen vestigen.
„ ziet er wel uit, — zoo veel te beter; hij zal den ioel des
„ Flecren verfieren: zoude men geene anderen dan het uit..
fcbot van andere handen aan zijnen dienst wijden? Mi1'Il
FRrrs zal, indien het Gode behage, een fraai, een goed,
een gelukkig Leeraar zijn ; ik wed dat PAULINA van mijn
gevoelen is." Blozende gaf zij hare toefiernming. HALDzit
zelf erkende, dat hem zijne keuze nooit berouwd had, en
VREDERIR s vertrek naar de Uriverfiteit werd vastgedeld. HIJ
was nu negentien jaren oud , en PAULINA zestien-; drie jaren
moesten zij van elkander fcheiden, uitgezonderd de vacantien, welke FREDaRIK bij zijne ouders zonde vertoeven; al
len verlieten zich, om deze fcheiding te kunnen dragen, op
deze fchavergoeding. Na verloop van drie jaren zonde hij
tot den predikdiknst worden bevorderd en I>AtLIivA weder.
;ien, om haar levenslang niet te verlaten,
Da,
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Deze huisfelijke fchikkingen verzachtten het oogenblik der
fcheidinge. Doorbedroefd, doch vol hoop, verliet FREDERIK alwat hij beminde. Hij drukte PAIJLINA tegen zijn hart,
1hak haar een gouden ring aan den vinger, bedekte met kusfen hare betraande wangen en hare lippen, die zelfs het
woord v'sai-yvel! niet konden voortbrengen ; zij beloofden
elkander geese beuiendige liefde: want te veranderen, dacht
hun onmcgelijk. FRITS omhelsde zijne beide vaders en moe
aldus noemde hij reeds PAULINA's ouders , en ver -ders;
naar 7ena., alwaar d e beide vaders insgelijks gettudeerd-trok
hadden.
Gedurende twee jaren was BUCHMAN'S vaderlijke hoogmoed ten top gerezen ; de meest voldoende narigten ontving hij wegens zijnen zoen ; oude akademiekennisfen te
rena, aan welke hij hein had aanbevolen, berigtten hem,
dat zijne vorderingen verbazende waren, vooral in de wis
dat hij zich deed beminnen en achten. De va--kunde,
catien bragt hij bij zijnen vader door, en zijne tegenwoordigheid bevestigde alle loffpraken; de beide moeders vonden dat hij groot en fchoon was geworden; BUCHMMAN dacht
dat zijn voorkomen zachter en meer bedaard was; PAULINA
zeide dat hij íleeds dezelfde was , en dit was hetgene zij ,
baars oordeels , meest vleijende konde zeggen ; de Leeraar
IIALDER bleef er bij, dat een ringkraag hem beter ulaan zou
dan een bef. In het eerst zuchtte FREDERIE; vervolgens-de
zag hij grimlagchende PAULINA aan. Ook hij zoude aan den
ringkraag en het uniform de voorkeuze gegeven hebben ; maar
PAULINA te bezitten , ging boven alles , en de Pcand, welke dit
geluk konde befpoedigen, was het, in weihen hij den meesten fmaak had; diensvolgens keerde hij weder, om den loop
zijner fludien te hervatten.
Helaas! de tijd des geluks was verftreken. — FREDERIK had
den zelfden afkeer van de onregtvaardigheidbehouden,welken hij in zinc kindsheid bezat. Een tludént leed een ongelijk, welk hein griefde; errf;ig koos hij zijne partij. De
*anvaller van den jongeling was van adel , rijk, en verteerde veel gelds; de zulken, die op zijnen zak liepen en welke hij in zijne vermaken deed doelen, hielden liet met hem.
FREDERIK liet zijnen vriend niet los; zij hadden die ifuden.
ten op hunne zijde, welke de Baron verfmaadde. De gemoederen werden verhit; van twisten kwam men tot beleedigingen ; van beleedigingen tot daadzaken ; er ontiionden
verdeeldheden, opfchuddingen, gevechten; de regtbanken_
waren genoodzaakt, er zich mede te bemoeijen, en, zoo als
te denken valt , de zoon eens armen Dorpsieeraars had ongelijk tegen een rijken Baron. FREnERIK BUCHMAN werd voorgedragen als de eerfle poker van het geleid!, als liet hoofd
.der muitelingen; hij werd in de gevangenis gezet, en roert
ineen-,
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meende vervolgens dat hem genade wërd bewezen door hem
met fchande van de Univerfiteit weg te zenden. De jongeling,
wiens partij hij zoo ernilig had gekozen, werd.insgeiijks ge
beiden verlieten fcna met woede in het hart. -bane,
FREDEaJK durfde in zijns vaders tegenwoordigheid niet .ver
vaders ven Pi%ULINA ; door-fchijne,ogmdries
brieven van zijne vrienden te 7ena vernam de Heer BUCI. WAra
zijn ongeluk; maar verfchrikkelijk waren deze brieven; hoe
meer men van dezen jongeling had verwacht, des te meer
werd hij geblameerd ; Toen vergrootte zijn ongelijk, om niet
den fchijn te hebben dat alen zijn gedrag goedkeurde; men gaf
voor hem raad te hebben gegeven, wellen hij niet had wil
volgen; men betigtte hem met de dreigendlte opftokin--len
gen tegen de hoo e magten; liever, zeide men, zonde hij
de (lad in vier hoeken in brand hebben geftoken, dan toe te
geven, en te zacht was nog het vonnis der verbanninge.
Maar hetgene den Leeraar en zijne vrouw meest ontifielde,
was, dat het fcheen, dat zijne wangedragingen het gevolg
waren van de al!ergrootfte in hunne oogen, en die zij val
den minnaar van PAULINA aller rinst verwacht hadden , de
verleiding en vervoering van een meisje, en dat hij de gevulgen dier verleiding had zoeken te verbergen.
Men oordeele over de ontfieltenis zijner ouderen ; on-:r.ogelijk was het hun intusfcllen te gelooven, dat hun zoor!
zoo misdadig was; te ongelukkig zouden zij geweest zijn
DIARIA in het bijzonder verzekerde, dat het lastertaal was , eià
onmogelijk , dat hij PAOLINA ongetrouw konde geweees
zijn. — Ach! indien zij hein fechts hadden kunnen zien
en de waarheid der zake weten: maar zij wisten niet, waar
zij hem zouden vinden. Eenige dagen na de ontvangst vara
dezen brief verhaalde een boer uit liet dorp aan den Leeraar, dat hij deszelfs zooi gezien had, leunende op den tuin.
muur en naar het huis kijkende ; doch deze man, nergens
van wetende, dacht dat hij bij zijne ouders was te huis gekomen. Eerst acht dagen daarna vernam de ongelukkige
vader, dat zijn zoon zoo digt bij hem geweest was. Omtrent
dien zelfden tijd ontving PAULINA eenen brief, welke hechts
deze re gels Inhield:
„ Vaarwel , PAULivn ! vergeet den rampzaligen FRITS; gebannen, weggejaagd, onteerd, is FRiTS uwer niet meet
waardig; flagtoner van de verlchrikkeiijkfle onregtvaerdig„ hei!, van de wereld en de Inenfel.en een afgrijzgn heb
bende , gaat hij dezelve voor altoos ontvlugten: vergeet-„
hem, PAULINA, en wees gelukkig! Maar indien ik u ooit.
dierbaar was, bemin mijne ouders; wees nog hunne dochter, en dat uwe deugden hen vertroosten, het aanwezen
., te hebben gegeven au den ongelukkigen
,
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PAUL wA gelukkig! gelukkig zonder FREDERIK! Hoe korde
hij die gedachte verdragen en uiten? Ongeloofelijke pogingen deed zij cm hare droefheid te overwinnen en hare
ouders hunne Benige en geliefde dochter te eioen behouden ;
naar oei, zij wist, van Bene vriendin, welke zij te ;7esaa had,

waarmede FREDERII, was befchuidigd , en konde er naauwelijks
aan twijfelen; zij had het voor heel de wereld verzwegen,
en hare nachten verliepen in tranen. Van hunnen kan *_ vertoonden de nucx^rANs haar de brieven niet , welke zij ontvangen hadden; van hier dat zij over en weder dachten, dat
zij minder ongelukkig waren . PAULINA, om hen te vertroosten, gaf hun eene hoop, welke zij zelve niet voedde, en
die zij niet verlangde te voeden. Daar FREDERIK eene andere

had bemind, was hij inderdaad harer niet neer waardig; eit
evenwel gevoelde zij , dat hij haar dierbaarder was dan ooit.
De nafporingen, welke de Leeraar, zoo in eigen perfoon
als door anderen, had gedaan, deden een los vermoeden
ontífaan, dat hij naar de Oostindien was te fcheep gegaan;
allen hielden zich daar aan vast. „ Hij zal ons fchrijven,"
zeide de moeder. „ Hij zal wederom bij ons komen," voeg
er nevens. Bedrukt fchudde de Leeraar liet-dePAULIN
liootíi. In den grond harer ziele geloofde PAULINA zoo min,
als Mevrouw BUCHMAN , hetgene zij zesde ; maar er zijn
woorden, welke men in de behoefte is van te fpreken en te
hooren, zelfs wanneer zij niet overtuigen.
Dagen , weken en maanden verliepen , zonder dat iets
hunne vrees of hoop bevestigde of vernietigde. Na verloop
van een jaar leden zij cet_c andere finart : PAULINA , altijd
nicest bedroefd en naeest in ziellzelve gekeerd , verviel
co„)enfchijoiijk; maar zoo zorgvuldig verbergde zij het lijden
hiarer ziel, dat hare ouders dachten dat zij getroost was.
Getrofr'en, eindelijk, van hare vermagering en verzwakking,
-werden zij ongerust, en vorderden dat zij eengin Arts zoude
raadplegen en geneesmiddelen gebruiken: zij ge1•oorzoamde;
nicer het was te laat; de middelen deden geese baar; dit alleen won zij er mede, dat zij den Arts, een gevoelig man,
overhaalde om aan hare ouders te berigten, dat zij eene ver
borstkwaal had, die haar vroeg ten grave moest 4e -ouder
pen. Naardien zij reeds andere kinderen hadden verloren ,
Toegen zij geloof aan deze oorzaak; doch zij waren niet te
minder bedroefd, eene dochter, die in haar twintigfle jaar
ging, te zien verwelken ais Bene pas ontloken boem, die van
Let onweder was getroffen.
Zacht onrfliep PAULINA, zonder den geliefden naam te noemen, die nooit een oogenblik uit hare gedachten was geweest, en wel vergenoegd dat zij hare misïroostie ouders
niet in het denkb eeld liet, dat FREDERIK de oori:aak van haren dood was. Zij waren niet te troosten: want is er troost
teaen liet verlies van een kind? Deze ramp, cie grievenduie
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jati alle,a feh:jnt eermare teen de natuur te Vrijden, dat de
daardoor veroorzaakt, altijd moet dP,PCn . Maar ,
C1ro^Ílreit[,
overtuigd dat hunne dochter gelukkig was, onderwierpen zij
zich, en de tijd deed zijne gewone werking. Dezelve wischt
cie ramp niet uit, maar leert die te verdragen en er zich van af
te trekken; hij verbindt ons aan hetgene wij behouden heb„
ben, en de aanhoudende afwezigheid, des voorwerps, welk
men heeft verloren , verzwakt deszelfs beeld ; niet zoo
vaak en minder grievende vertoont liet zich aan de verbee1.
ding; en naardien God gewild heeft dat de mensch flerfe^
Lijk en aandoenlijk zijn zoude, was het een gevolg zijner
,goedheid dat het zoodanig is.
Niet zoo dikmaals als voorheen zagen de twee bedroefde
Fainiiicn ci,aotder, zonder dat hunne vriendfchap eennigzirrs
inas verfaauvd; maar het knagend hartzeer had hunnen ouderdom vvri}aast en hen minder otngankelijk gemaakt. De
Heer HALD:R kondc'het huis net dulden, waarin hij zijne
dochter had zien f erven; daarenboven nog andere redenen
hebbende om te verlangen van Handplaats te veranderen, had
hij het beroep in een dorp verkregen, drie mijlen van daar
gelegen ;thans lagen de woonplaatfen der twee vrienden veertien of vijftien mijlen van elkander, en het zij om deze, of
oni eerie andere reden, twee Jaren bijkans waren er ve Ioopen dat zij elkander niet bezocht hadden. Minder misleidden
de BUCHMANS zichzeiven omtrent de oorzaak van PAt,INA'S
dood ; overtuigd dat gRZVE.^IIt daar veel deels in had
•fchrooniden zij (Ie ouders diens ongelukkigen flagtoffers te
zien. Intusfchen konde i.,rer eIAN deze afwezigheid niet langer verdragen. „ Maun ," zeide hij., op zekeren morgen,,
tot zijne vrouw, „ ik wil niet flerven' zonder ISALDaR nog
., eens gezien re hebben. De winter is zacht, de weg.eti
zijn droog, de paarden hebben niets te doen: wilt .gij dat
„ wij her in hunne nieuwe woning gaan bezoeken?"
Nooit had Mevrouw BUCHM N een anderen wil gehad date
dien van haren man; daarenboven verlangde zij hare eigen
gedachten eenigzins te verzetten , hare vriendin xAI,n1t
te zien, oenige bijzonderheden van PAULINA'S overlijden te
vernemen , en te bader hare kinderen te beweenen; dit treurige onderwerp van gefprek veroorzaakte zoo veel fmarts aan.
den Leeraar, dat zij het, zoo veel mogelijk was,vermijdde,
als zij alleen waren; maar de vrouwen hebben dikinarIs -bene
behoefte van te fpreken over hetgene hare gedachten onaphoudelijk bezig -houdt.
's Anderendaags, lang voordat liet licht was aangebroken,
waren zij tot hun vertrek gereed. MARIA had derf ynantelzak
gefloten. „ Hebt gij uw boek niet vergeten ?" vraagde art
haren man. Zijn eenig antwoord was, dat chij het uit zijti
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wederom bij zich fink. MARIA'S oogen liepen over; zij ging
naar buiten, onder voorwendfe1 om te vernemen of er ingefpannen wierd. Dit boek ivas een gefchenk van hunnen verloren zoon, en de bedoeling daarmede was eenvoudig en
aandoenlijk: het was Bene verzameling van gezangen voor
den avond van ieder dag; netjes was het in rood marctrein gebonden; de vier hoeken waren met zilver beflagen,
en op een medailjon , ook van zilver, frond, onder den
titel , FREDEriK's naam te lezen , omringd van de kleine
bloem, alomme bij den fentimenteelen naam van vergeet mij
salet! bekend; het werd gefloten met twee zilveren haken,
met de voorletters van zijnen vader en moeder. Op de
eerde bladzijde waren , met FREDERIK'S eigen hand , deze
dichtregels gefchreven, meer de uitvloed van zijn hart dan
van zijn vernuft, maar die, zelfs hierom, hun meer vermaak
deden dan de fraaifte poëzif :
Dat n een zachte flaap, mijne Oudren , houde omtoogen,
En met zijn zachte kalmte uw zinnen minzaam fireel';
Een zoete droom vervulle uw reine ziel geheel,
En brenge uw teederheid een goeden Zoon voor oogen
Wiens liefde ook alles zal vermogen,
Opdat hij 't waar geluk verzeker' tot uw deel.

Alle brave vaders zullen wel begrijpen, hoe zeer de lieer
was getrolffeín, toen zijn zoon, in de laatfile vacantie, hem dit boek bragt, en hoe zeer, federt zijn ongeluk,
de aandoening, welke hein deze regels veroorzaakten, was
toegenomen. Alle avonden, als de brave Leeraar met zijne
geliefde MARIA te bed lag, las hij haar een lied voor, daarna
den avotndwensch van hunnen zoon , gevolgd van een vurig gebed , zoo als het uit het hart eens vaders opwelde voor een kind ,
weiles lot hun onbekend was. „ Indien hij nog leve, ó mijn
„ God! bewaar hem voor ramp en misdaden! befcherm zijne
„ jeugd! geef hein aan de deugd terug!" --. „ En aan
„ Gods wil
„ zijne ouders!" voegde MARIA er nevens.
,, gefchiede, en niet de onze!" zeide de grijsaard. Leiden
drukten FREDERIK's naam aan hunne lippen, voor dat zij gingen Ilapen, en meer dan eens werd diens vrome wensch ver
een vertroostende droom gaf hens hun voor oenige-hord;
oogenbiikken terug, alle hunne liefde waardig.
Zij gingen op reis; zeer effen waren de bevrozene wegen; tusfcben zes en zeven ure des avonds beréikten zij de
Pastorij , welke uAinmR federt kort bewoonde. Mn had
hen niet verwacht, doch zij werden daarom net te naeer
vreugde eu mea de harteiijkjieid der ware vriendichap ontvatBUCHMAN
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vangen. Na elkander, onder het horten van gemengde tra
droefheid en vermaak, teederlijk omhelsd te heb--neva
ben, zetreden zich de twee oude paren rondons een goed
vuur, waarbij de Heer HALDER een k lein collation, ter ver
reizigers, deed voorzetten; eenige glans--kwingevad
jes goeden ouden wijn, en eenige kopjes kofïij, verfrischten hen. Na eene afwezigheid van twee jaren, de langfile
van hun leven, vertlond het vermaak van elkander weder te
zien, voor eenige oogenblikken, alle andere denkbeelden;
doch geen enkel woord konden zij fpreken, welk hen niet
tot hunne droefheid en gefladige gedachten terugbragt. Van
tijd tot tijd, na eene betuiging van blijdfchap, zwegen alle
vier fill, met neergebogen hoofd, met oogen in tranen zwem
geliefde namen op de lippen, welke zij niet-mend,t
durfden noemen. Na verloop van eenige minuten fprak een
der twee mannen een onverfchillig woord niet eene bewogene item, en liet gefprek begon en eindigde eveneens.
„ Ik vind dat gij eenigzins veranderd zijt," zeide op eens
11ALDER tot zijnen vriend: „ zijt gij ziek geweest ?"
BUCHMAN. Dat fpreekt van zelf, dat ik veranderd ben,
en ik kan u liet zelfde zeggen ; het is al zoo lang verleden ,
waarde HALDER, dat wij elkander niet gezien hebben! Op
onzen leeftijd zijn twee jaren zoo veel als tien.
HALDER. En twee jaren van .....
BUCHMAN vatte hem •bij de hand ; de tranen ftroomden
reeds over cie wangen hunner vrouwen ; er óntfrond een
oogenblik zwijgens. — „ Hoe vindt gij mijne nieuwe
„ woning ?" hernam HALDER, zich trachtende te herflellen ; „ morgen zal ik u dezelve geheel laten bekijken ;
„ zij is gemakkelijker en ruimer dan mijne voorgaande."
., Zij is lle.chts al te groot!" zeid e Mevrouw HALDER op
een' droevigen toon. Met leedwezen had zij het huis verlaten, waarin zij zoo lang de gelukkige moeder van PAULINA
was geweest, en de begraafplaats, alwaar alle hare kinderen
rustten.
„ Gij hebt gelijk, vrouw!" hernam

HALDER; „ maar ik
„ ben zeer verblijd , dat ik dezen avond mijnen vrienden
eene goede kamer kan aanwijzen.; gij zult die, van mijnen
voorzaat hier boven hebben; wij hebben verkozen, een
kabinet naast deze kamer te betrekken, even als in mijne
„ voorgaande Pastorij."
„ Ik onderhiel dat er ook een vertrek aan deze zijde is?"
zeide BUCHMAN, op eene deur wijzende. Deze vraag, zoo onverfchillig in zichzelve, was het niet voor HALDER; zij herinnerde de verdeeling hunner, voorgaande woning, alwaar het
dagelijkfche vertrek naast de kamer hunner dochter was; dit
enkel woord deed daaraan zoo levendig gedenken, dat de
moeder eindelijk den naamvan P+L'LINA van bare lippen liet
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vallen , te midden van het fnikken , welk door hare vriendin

werd herhaald. Deze uitberfting van eene re lang bedwon.gene droefheid bragt hen allen tot bedaren (om het zoo te
noemen) en maakte een einde aan het bedwang, duizend
pijldijker dan hetgene zij wilden ontwijken. „ Laten-mal
„ wij over onze kinderen fpreken," riep nALDER, „ naardien zij geftadig ons voor de gedachten zweven; onze
„ PAULINA bewoont niet langer de kamer tegenover de onze,
„ maar zij leeft in onze harten. En gij; LUCHMAN, nog al
„ geene tijding van den ongelukkigen vlagteling ?"
Buci1t1AN'. Geenerlei tijding: de Hemel weet, waar hij
tegenwoordig is, welk vreemd land zijn fterfelijk deel bedekko , of welke zee hein in hare onstuimige baren verhonden hebbe ! Indien mijn zoon leefde, indien hij vrij
ware , zouden wij het weten : want hij had ons lief. HAL DER ! gij weet ten minfte waar uw dochters graf is; gij
weet, welk verblijf der gelukzaligheid deze Engelin bewo-.
ne: ach! hoe gaarne zoude ik met u willen ruilen! De onfchuldige en zuivere ziel van uw kind hebt gij naar de hemelfche gewesten zien henen zweven; en ik .... ik ben
ónkundig , of het mijne niet ergens aanwezig zij , ongelukkig of misdadig, misfehien in banden, ,nisfcbien .. ,
(Eenti overweldigende aa„doening fmoorde zijne flein , en
Zijne arme wedgezellin, in dc armen harer vriendin, zwom
in tranen.)
HALDER. Ten minfle hebt gij de 7a; ûp nog overgehouden;
hier beneden zullen wij onze PAur,INA nimmer wederzien,
en van den tenen dag tot den anderen, van liet eene oogenblik tot het andere, kunt gij uwen FREDERIK wedervinden.
Ach ! he geloof aan het hart eens vaders! de dood is de
bocgfie , de volkomenie der rampen. Neen, BUCHMAN! uw
toon kan noch misdadig, noch in de gevangenis zijn ; hij zoude , twijfel er niet aan, de ketens der ondeugd en die der
flavernij wel weten af te fchudden. Herinnert gij n niet de
dastiieid van z:J;i karakter, zijnen onr.cr_i.aren moed, zijne
edele fier-Meid; F^ITs was geboren om te heerfchen, om
ovéral de eerfte te zijn.
BUCPMAN. Ach ! juist dat is het, hetgeen zijn verderf
heeft veroorzaak:; von zijne kindsheid af decd zijn hevig iiati rel mij beven. Herinnert gij u nog, hoe uwe zachte PAULINA
met een woord, met een opliag van liet oog, hem wist
neder te zetten? Van hunne vereeniging verwachtte ik alles.
HSLDER. De Hemel heeft er anders over befehikt. FRITS
heeft zich ten miufte de droefheid bef'paard van zijne bemriade te zien fterven. Onze PAUL1^A, van dezelfde kwaal
als hare broeders en zusters aangetast, was beflemd om hen
niet lang te overleven. Haar Arts verzekerde het ons, en
wij konden er niet aan twijfelen.
Bucu-
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13uc1I!$AN en Zijne vrouw wa l tten 71,1 wel , dít deukbeeld te keer te gaan. De etenstijd was daar, en dit wel
maakte, voor ecu oogenblik, erne t"usfcllenpoozing-konlsrma
in hun treurig gefprek; zich onderweg, niet willende ophoudei , hadden zij den gamellen dag bijkans niets gegeten, en
vonden de eenvoudige, maar naar hunnen flnaak bereide geregteii , welke de vriendfchap hun opdiste , voortreffelijk.
Na den maaltijd fchikte men rondom den haard, en het ge
prek nam eerie andere wending. HnuohR zeide aan zijnen
vriend de redenen, die heil L•,cwogen hadden , van fcandplaats te veranderen. Gij weet, zeide hij, dat het' dorp aan
een onmetelijk bosch lag, waarin zich ftruikroovers onthielden; en deze gevaarlijke buurfchap liet ons geen oogenhiik.
rust. Meer dan drie jaren lang waren wij nooit te bed ge
dan met de vrees dat ons huis in brand gefloken of-ran,
wij zelven zouden vermoord worden. Door eerie foort van
wonderwerk heeft God ons daarvoor bewaard. De pastorij
en de kerk liggen aan liet bosch , en honderdmaal meer gevaar liepen wij dan andere dorpen, die niet zoo gelukkig his
wij geweest zijn. Het Gouvernement heeft er zich mede
bemoeid , en heeft krijgsvolk gezonden ; liet is gelukt,
deze roo.-erbende te verminderen en te verdrijven, maar niet,
haar te vernietigen ; van nieuws vertoonen zij zich van tijd
tot tijd, en verfpre•iden den fchrik in de belendende dorpen
van !iet bosdl. Iier liggen wij ruim drie, mijlen vandaar; liet
land is opener, en wij Eiapen gerust. „ Ik hond mij verzekerd ," Zo'ide Mevrouw I:ILDER 01) Cell' droevigen toon,
coat de ongerustheid en tea eloosneid , die er een g evu g
1'an waren, den vlood m j;,_r P.1uLItva verhaast hebben:'
Iiet is bekend, dat men alleen het wood ;•none,• of dief
behoeft te noemen, om ZICII cello menigte vertellil ei] ,e
herinneren. Druk bezig waren de twee oude lieden, om
;octet op zijne beurt elkander voorvaPen te vertellen, het
cone fchrikwekkender dan het andere, toen de dorpklok erf
sloeg, en hun herinnerde , dat liet tijd was om van de ver
te gaan uitrusten. Mijnheer en Me--moeijnsfdrz
vrouw HALTER geleidden hunne gasten naar de kamer, voor
hun bette=rid; dezelve was groot; er brandde een goed vuur
np den haard, en een zeer ruim ouderwetsch ledekant naodigdc de vermoeide reizigers ter mete. „ Zie daar de
„plaats," zeide IIALoozR, , alwaar mijn voorzaat en Zijne echt
vijftig jaren lang , vele geruste ilgchteii hebben-„geilot,
,, doorgebragt; mogt de uwe ook zoodanig zijn!" Hij gaf hun
de hand en vertrok.
Naar gewoonte begaf zich firaks de Heer nocxl7naar
Pene bedtafel, zette liet licht eiaar op, en, zich nederzeleg•d
hebbende , las hij zijner vrouwe een lied voor, daarop deli
4
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goeden-avond van hunnen zoon, en befloot met zijn gewoon 110-#
vuriger gebed. MARIA hoorde hem ditmaal naauwelimks; van ver
zij fpoedig ingeflapen. BucHMAN kuste den naam-moeidhwas
van zijnen zoon, deed het licht uit, en viel insgelijks fpoedig
in flaap. Na een uur of twee gerust flapens ontwaakte hij door
een geweldig gedruisch; in het eerst meende hij dat het
donderde, en, overeind rijzende, luisterde hij. Onderfcheidenlijk hoorde hij thans in eene naburige zijkamer, waarvan
zij f;echts door een dun befchot waren afgefcheiden, ver
-fcheidnmí'rt ,enighadrutfpokene woorden deden hem het geduchte gevaar kennen,
welk hen dreigde. Het was de rooverbende uit het bosch„
die het venfler der zijkamer had opengebroken. Hij had
flechts den tijd om zijne vrouw te wekken, haar te zeggen
dat zij zich dooditil moest houden, en haar onder de de,kers te verpoppen, toen de deur van zijne kamer geopend
werd , en hij een goot mansperfoon met het fchrikwekkendst voorkomen zag Linnentreden. Hij was in een zwarten mantel berold, had een' grooten neerhangenden hoed
over de oogere; een zwart half masker bedekte het benedenfee
gedeelte van zijn aangezigt; in de eene hand hield hij eerre
clievenlantaren, in de andere een dolk. Toen de deur ge
werd, onderfcheidde BUCHIIAN verfcheiden gemasker--opend
de mannen in het zijvertrek; de eerde gaf een tecken van
gezag, om hun te verbieden hem te volgen, en, de deur
fluitende, trad hij regelregt naar het bed , waarin , door
Bene werktuigelijke beweging, de oude Leeraar i'.]Sgelijl{S
`Líjn hoofd onder de dekens had verborgen; maar zijne rrijze haren van eene bijzondere fraaiheid waren nog zigtbaàr.
l)e roover zette zijne lantaren op de tafel, en boog zich
over het bed, als 't ware om te vernemen of er iemand in
lage. De Leeraar fi:ond op het punt van hem aan te fpreken
en lijfsgenade te verzoeken, toen hij de hand diens mans
zijne zilveren haarlokken voelde optillen, en voorts, onder
liet lozen van een' pijnlijken zucht, dezelve laten nedervallen. De roover wilde dl- deken wegnemen, op welke nog
het gezangboek lag; dikmaals leide de grijsaard zich aldus
te gapen niet het boel; in de hand, en dit was dan het eerí'Ie voorwerp , welk hij , bij zijn ontwaken, zag.
„ God ! God!" riep de firuikroover, aam het boek,
drukte het tegen zijnen boezem, flak liet onder zijnen mantel, en ging overijld uit de kamer, onder het herfialen van
dezen fmartclijken uitroep. „ Laat ons gaan! laat ons gaan !"
riep hij voorts zijnen kameraden toe; „ nog een oogenblik toevens , en wij zijn verloren. Laat ons gaan!" In
«.eerijl klommen zij af langs de 1 rider , niet welke zij
boven luiren gekomen , en alles werd van nieuws donker
en !feil.
Met
,

,
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Met zoo veel fpoeds was dit tooneel voorbi jgegàan, dat
bet niet te verwonderen is, dat een oud man, op deze
wijze uit zijnen centen flaap gewekt, in het eerst meent,
eenen verfchrikkelijken droom gehad te hebben. Zijn
voorhoofd was met een ijskoud zweet bedekt ; zijne haren, aan welke hij zich nog verbeeldde des roovers hand
te voelen, dropen er van. „ Gad! wat is er gebeurd ?"
riep hij , de bevende hand zijner echtgenoote vattende :
„ ik heb een allerakeligfien droom gehad. Mij dacht, FRITS
voor mij te zien ftaan, zijne fleur te hooren : 8 God! mogt
„ het een droom zijn!"
„ Het was de fleur van FRITS," riep MARIA met eene
Ilerke Item. Onder liet geweld van den fchrik bezwijken
zij er naauwelijks nevens voegen: „ een moe -de,kon
oor laat zich niet bedriegen ; het was de Item van-„ders
, FRITS. Mijn FRITS iS niet meer, en God heeft toegelaten
dat zijne ziel zijne ouders kwam bezoeken."
„ Gave de Hemel dat hij geflorven was!" riep de vader:
„Gave de Hemel , dat het was zoo als gij denkt! Neen,
.,arme ongelukkige moeder! uw zoon is niet dood, en de
„ dood en komen niet uit het graf. FRITS, G God! FRITS, aan
„het hoofd vtn boscbroovers, kwam om ons te vermoorden,
„zonder ons te kennen. Naardien gij hein gehoord hebt,
;, MARIA,
het geen droom; liet was eerre verfclirikkelijke
„waarheid. Tegenwoordig herinner ik mij alles; hij heeft
„naij herkend, de ellendeling! Zijn vaders grijze haren heeft
„hij herkend; en het boek, welk ik van heil had, heeft hij
„ medegenomen Mogt
God! het berouw zijne ziel treffen !
„ Laten wij , intusfchen, ons flil houden ; MARIA! die ongelukkige was onze zoon." — Naauwelijks had hij dit gezegd;
of uA! rFR en zijne vrouw kwamen met licht binnen;
men had het gedruisch gehoord ; de ont(leltenis had zich
verfloreid , en de gespende venliers, de ladder, die nog aan
dezelve stond, benam allen twijfel.
Te zeer ontroerd waren Mijnheer en Mevrouw vcnMAN,
om te loochenen , dat zij iets gehoord hadden; zij verhaalden ,
dat een gemaskerd perfoon in de kamer was gekomen, naar
dat hij niets had medegenomen dan hun gezangboek, welks
zilveren beflag hem ongetwijfeld bekoord had. Genoeg was
er voorhanden om hunne aandoening te regtvaardigen, vooral
toen de Heer IIALnr;R op den grond, naast het bed, den
dolk vond, welken de roover had laten vallen. Er was niets
aanluerkelijks aan. Uit vrees , evenwel , dat men . daaraan
zijnen zoon zoude herkennen , verzocht DUCIIMAN dien te
mogen behouden; zijn dorp lag digt bij de hoofdflad', alwaar hij , zeide hij, onderzoek zonde laten doen.
Merkelijk bekortte dit voorval hun verblijf. MARIA was
I.:'+rak; zil betuigde fiaar verlangen om huiswaarts te koeren.
X5
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Tot aan hun vertrek werd er niet meer van PRPDERrx gefproken, maar veel van de roovers, die met geweld gekomen
waren om een boek weg te nemen. Uit hunne voetflappen
in de fneeuw konde men opmaken, dat zij ten minde net
hun zesfee waren. „Zij hadden het ongetwijfeld op het geld
„van mijnen voorzaat gemunt," zeide HALDER; „hij werd voor
„rijk en gierig gehouden. Omdat er geen geldkist thans in deze
„kamer ftaat, vaas er niets anders dan uw boekte kapen, en
zekerlijk zal eenig gedruisch hen verjaagd hebben. Dit,, maal nog, dank zij den Hemel! heeft God ons bewaard."
BUCIMAN konde dit gefprek niet verduren; hij vertrok err
kwam te leus met zijne bedroefde echtgenoote, beiden bitter betreurende hunne grievende onzekerheid omtrent het lot
van hunnen zoon, en nog veel ongelukkiger dan voor dit
bezoek.

(Her vervolg hierna.)

DE DICHTERS GESSNER EN THEOCRITUS MET ELKANDER
VERGELEKEN.

gilde de Dichters GESSNER en THEOCRITUS, die in 't zelf.
de vak hunnen dichtgeest geoefend en de proeven daar
aan den dag gelegd hebben, verdienen met elkander,-van
hoe ongelijk in vele opzigten, vergeleken te worden. Beproeven wij dit kortelijk.
GE$SNER heeft voor zichzelven eene Herderwereld gefchapen, bevolkt met de beminnelijkiie en gelukkigile kinderen der Gouden Eeuwe. 't Zijn gedaanten van zijne eigene
verbeelding, de begrippen van een edel hart en een opgeklaard verstand; eer Gene foort van enkel zedelijk werkende
wezens, dan menfchen ; naauwelijks durven wij zijne Herders
als Broeders groeten , en de kusfen zijner Herderinnen zijn
te zuiver voor onze lippen.
De Herders van TIJEOCRITUS zijn meer de fchepfels van
drift, en hunne neigingen zijn veel zinnelijker; hunne onfehuld
is die van de kinderen der Nature, in de vroeglte eeuwen

des menschdoms, eer kundigheden hunne denkbeelden ver -

1 jnd , of befchaving in hun hart zaden van ondeugd gezaaid
had. Zij veroorloven zich deze en gene vrijheden zonder
fnoodheid, nemen ons altoos in, en dragen onze achting weg,
zelfs dan, wanneer zij ftrijdig handelen met de kieschbeid
der hedendaagfche zeden.
De Herders van GESSNER zijn wezens, boven den rang der
menfchelijke nature verheven. met al de eenvoudigheid van
de k ndschhcid der wereld veree^nigen zij de keurige gevoe-
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lens van de befchaafdite menfchen. De edelheid van hun
hart is geene verkregene hoedanigheid, maar als_aangebosen ; de kieschheid hunner gevoelens is hun volmaakt eigen; dezelfde deugdzame ftrekkiaigen der ziele zijn aan allen natuurlijk.
. GESStio.r.'s Herderwcereld is gelegen onder de gunstrijkfte
luchtftreke, met de gïoeijend,`.'te kleuren befchreven. De
gouden zon en de zilveren maan fchijnen er met den fehoonften luister , en de inwoners zijn een zoo gelukkig verblijf
waardig. Hunne liefde is de zuiverfte , welke enen zich met
,mogelijkheid kan verbeelden; het hart, door geene tobben
zorgen geprangd, mag vergeleken worden bij de heldere-de
beek, die van eene rots zachtelijk afvliet en in eene marineren kom ftort. Goed te doen, is der Herderen en Herderinnen dagelijkfehe bezigheid ; de fchoonheid der nature,
kinderliefde , de lof der Godheid, - en lofgezangen op alle
vreedzame deugden, zijn :tang de onderwerpen hunner liederen. De onkundigfte Veldeling van GESSNER is wijzer
dan cie kundigfte, dien TFEOCRITUS doet optreden: Het karakter der Herdersknapen van GESSNER is ongetwiffeld een algemeen karakter. Wat één perfoon betreft, blijkt
evenzeer tot een ander te behooren. De vrede en rust ,
door geene drift geftoord, vertoont ons geene bijzondere
karaktertrekken; de gevoelens van den eenen zijn de gevoelens van den ander, en wij kunnen niet nalaten onszelven te
verbeelden , dat wij aanhoudend hetzelfde beeld zien onder
verfchillende betrekkingen. Te dezer oorzake fehijnen herhalingen en eene vervelende eentoonigheid onvermijdelijk;
en nogtans, met hoe veel kunsts heeft GESSNER dit weten te
vermijden! Welke onderfcheidene tooneelen wisfelen elkander ai'! Welk écne verfchillendheid van ftauden! Welke uit
deugd, liefde, medelijden en-eulopcndfhirjva
teederheid heef hij niet opengefchoven ! Met welk eene zachtheid lispelt de kindschheid het zelfde gevoelen,. 't welk de
jeugd met vuur uitboezemt, de meer bedaagde met verruk
ouderdom met vreedzaam vergenoegen! Welk-king,ed
een onuitputbare voorraad van beelden ! Welk . ee.ne ver
oogpunten! Welk een rijkdom over 't ge--fcheidnva
heel! Hoe weet hij de gevoelens, welke hij zoekt in te
boezemen, onder nieuwe gedaanten voor te dragen!
Hij , die GESSNER als een fcliilder bcfclrouwt, en met oor
zijner veste ítgkjes ggdeLlaat t zal grond vinden-deltnig
tot het maken van dezelfde aanmerking. Is het niet, wanneer hij uit zijne verbeelding fehildert, dat hij het meest
behaagt. Bosfchen , tempels , gebouwen in den edeiften
finaak, gedenkteekens in een puinhoop nederftortende, ba
nimfen, kleine faters, die met jonge herderinnen dan -deafen, zijn de hoofdbeelden in zijne fclioonfte landfclhappen.
liet-
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Hetzelfde karakter heerscht in alle , en nogtans vertoont
zich elk in een bijzonder oogpunt. Allen ademen zij denzelfden geest, en nogtans fchijnt het eerie gedeelte geene
kopij van liet andere.
Hij, die niet zulke gloeijende kleuren de tafereelen der
verbeelding weet te malen, mag verwachten, dat zijn naam
eene reeks van eeuwen zal leven , als die van GESSNER,
en zal, even als hij, bij alle Volken geliefd worden. Geen
Dichter, tot de klasfe der fentimenteele behoorende, kan
zoo gemakkelijk de tranen uit onze oogen doen vloeijen,
poch een zoo doorhoudenden waardigen toon aanheffen, vrij
van alle gemaaktheid. Geen Dichter vereenigt met de zacht
zulk Bene verheffing van ftijl en een zoo kloek-ftekischd
verftand. De bevalligheid zijner Poëzij gelijkt volkomen op
de beminnelijke achteloosheid der Herderinnen , en zijne
eenvoudigheid op den zachten blos, welken de eerfte kus in
derzelver wangen doet opkomen.
THEOCRITUS eili GESSNER, beide groot en oorfpronkelijk in
iiwe foort! Wie uwer zal den prijs der overwinning beha
Alles hangt aan het karakter der Regteren. Moet-len?
]AN beflisfen, dan draagt THEOCRITUS den zegepalm weg.
Zal APOLLO keurmeester wezen , gewis hij bekroont GESSNER.

ONBETWISTBAAR VOORREGT.
AAN MIJNE ECHTGENOOTE.

Zouden we om den voorrang kampen,
Om gebied of eerften rang?
Wij, elkaar getrouw in rampen;
Wij, gehecht aan één belang;
Wij, die lust en vreugd en leven
Aan elkaar ten beste geven;
Wij, aaneen verknocht in nood;
Wij, die, met geveste zinnen,
Onverdeeld elkaar beminnen;
Wij, getrouw tot in den dood?
Neen,

010ETWISTBAAR VOORREGT.
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Neen, dit beuzelachtig woelen
Om eenti ijdle heerfchappij
Mengt zich nooit in ons bedoelen;
Laten wij voor andren vrij.
Zouden we- ons er om ontroeren,
Wie her meesterfchap zou voeren?
Ach ! dit wire een ijdle gril.
Neen, in -ftille huisgezinnen,
Waar het gade heerscht van 't minnen',
Iieerscht ookaltijd ééne wil.
Neen,-hier zon geen voorrang voegen;.
'It Weet niet, waar Ik dien verdien:
Nimmer heb ik moeten zwoegen,
Daar gij' 't-=zorgloos aan kost zien.
Moest ik dikwijls zuur vergaren, r—
Minder niet kostte u het fparen,
In den fellen drang van 't web.
Zweette ik, in den nood voorziende, ..^
Ieder penning, dien 'k verdiende,
Bragt u nieuwe zorgen mee.
Neen, ik ben niet trotsch op regten,
Die ik meer bezit clan gij:
Woest mijn hart het pleit beflechten,
ô! Het fchonk u meer dan mij.
Doch één voorregt, 6 mijn Waarde!
('t Meest benijdenswaard op aarde)
6! Betwist mij dat ook niet;
Zeg niet, ('t zou mijnvreugd verhindren)
Dat gij onze lieve Kindren
Meer dan ik aan liefde biedt.

Gij

?p
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Gij zult fpreken van de finarte,
Tot wier prijs uw mond hen kust;
Gij zult fpreken van het harte
Schuilplaats vn hun eeríle rust;
Gij zult fpreken van den boezem,
Die hun eerde levensbloefem
Zoo weldadig heeft befproeid:
ó! Gij zult voorzeker (preken,
Hoe gij, onder 't zorglijk kweeken
Van die telgjes, zijt vermoeid.
Maar, als ze onder 't hart nog fchuilen,
Dat hen overgeeft met fmart,
Zoudt gij dan uw angst verruilen
Voor den kommer van mijn hart?
Pijnt u dan de last van 't dragen
Meer, dan mij het grievend knagen
Van de vrees, die mij beklemt?
Meer, dan 't ongerust verlangen?
Meer, dan 't onuituiaanbaar prangen,
Dat mijn ziel zoo treurig f}enit?
'Duur, ja fchrikiijk, ja ontzettend
Wordt de moederrang betaald:
Ach ! de weeën zijn verplettend,
Waarin gij dien rang behaalt.
Maar, wat ook uw fchoot :doet lijden;
IIoe uw tengre leden íirijden,
In den bangen barensnood;
Hoe verfcheurend u de vlagen
Ook door 't pijnlijk ligchaam jagen, .Is mijn finart dan minder groot?

Ach,

ONBETWWSTBAA1t VOORFEGT.

Ach , ik moet het duur betalen!
Wist gij eens, hoe bang 't mij viel!
Wat kan ligchaamsfirarte halen
Bij de fmarte van de ziel?
En, wanneer uw leden firijden.,
6, Wat moet mijn ziel dan lijden!
Pijnlijk is voor mij dat uur.
Zou 't gevoel dier folteringen
Minder fchatting mij ontwringen.,
Dan gij offert aan natuur?

Neen, wij-, Benig met elkandren,
Hebben iedre fmart gemeen;
En, wanneer ze in vreugd verandren,
Wie geniet dan ook alleen? —
Als gij 't teeder vruchtje koestert,
Liefdrijk pleegt en hartlijk voedítert,
En de koontjes bloeijen ziet,
En het argloos fpelend handje
Van het dierbaar huwli}kspandje
cl'Opgeweiden boezem biedt;
Als gij , onder 't gretig turen ,
d'Onafzienbren rijkdom meet;
Alles, wat gij moest bezuren,
In het vol genot vergeet, —+
Neen, dan ken ik ook geen fmarte
Neen, dan zwelt het vaderharte
Van de vreugd, waarin gij juicht;
Van 't genot, dat, onverbitterd,
In uw fonklende oogen fchitterr,
En van uw geluk getuigt.

3TI
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Kon ik immermeer vergeten,
Tot wat prijs mijn dierbre Ga
Me eenmaal Vader heeft doen heeten,
Dat mij dan de fchaamte fla!
Iran ik immer vreugd genieten,
Onderwijl uw tranen vlieten,
Dat die vreugde in vloek verkeer'!
Dat uw fmartiijke offerande
Op mijn bang geweten brande,
En de rust er van verteer'!

Neen, wat ooit u moog' bettrijden,
Wat u grieve of u verheugt,
Zonder mij zult gij niet lijden,
Zonder u ken ik geen vreugd.
Maar, niets moet mijn regt vermindrep
Op de liefde onzer Kindren:
Neen, hun teedre tranenvloed ,
Die uw graf eens zal befproeijen a
Zal ook op de rustplaats vloeijeu,
Die mijne asch bewaren moet.
ja, in 't wee, dat ons weérvaarde,
Vaster aan elkaar gehecht,
Doet de Liefde ons, b mijn Waarde!
Beiden onbetwistbaar regt.
Voor geen titels, voor geen krocen,
Voor geen fchatten, voor geen troonen
Staan wij ooit die regten af:
Zij zijn ons in 't leven heilig;
En, al minren we eenmaal veilig,
Spreken zij nog uit ons graf.
No. V. Meng. bl. Ito, reg. 17. V. ond. woest nog achter het woord
moeder volgen : en van eene vrouw , haar vader on haar a neder. !ti.
2i4. reg. 24. Raat Vapor:, lees La porto. l n No. VI..Legg. bi. 2 3%
reg. I. BOUCK.ER, lees BXUCKBR.

NE N GEL WE RK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, KUNSTEN EN WETENS

SCHAPPEN, BETREKKELIJK.

RE D E V O R I N G
OVER DE MENIGTE VAN VASTE STARREN, AAX
DEN MEMEL GEPLAATST, EN DE BESLUITEN 2
WELKL WIJ HIERUIT KUNNEN TREKKEN

D

OPZIGTELIJK DE UITGESTREKTHEID
VAN HET GEHEELAL.

Door den Heer

J. F. L. SCHRÓDRk,
.Kolonel ter Zee, Dir^cLea.r Kom mandant van het Koninklijk Inftitut der Eléves voce de Marine.

aast de Zede- en Bovennatuurkunde is er voorzeker
geene wetenfciiap , bekoorlijker in hare befpiegeling,
verhevener in hare onderwerpen , waardiger voor d.n
menfchelijken geest, dan die, welke ons de ;route Wereld- machine nader doet kennen - de Starrekunde. Geene
%vetenhap is er , die ons op cone meer uitmuntendé
wijze de oneindigheid des Scheppers in zijne werken, en
tevens de hooge vlugt, welke het men1chelijk verfhand
kan nemen, aantoont, dan de Starreknnde. En zoude
zulk eene wetenfchap niet onze achtin.' verbenen; niet
onze opmerkzaamheid hoeijen ; geene pogingen in ons opwekken , om ons nader met hare belluiten bekend te maken? Zoude in onze befchaafde en verlichte tijden, waarin men zich op allerlei foort van kundigheden toelegt,
deze wetenfchap de eenigP e zijn, welke men verwaarloost, en flechts aan zeer weinige uitverkorenen terbeoefening overlaat? Zouden de oudite , ja zelfs de meer of
pain onbefchaafde" Volken , die veel minder dan wij eens
[ENG. I8io. N0, 8.
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grondige kennis van den Starrenhemel konden hebben,
ons hierin tot een uitmuntend voorbeeld, hetwelk Beene
navolging vindt, verftrekken? Welk een opmerkzaam oog
vestigden de Chaldeeuwen, de Egyptenaren, de Indianen
en andere oude Volken op den Starrenhemel; hoe groote
vorderingen maakten zij in de kennis van de beweging der
Hemelligchamen, — vorderingen, welke des te naeer onze
verbazing verwekken, wanneer wij in aanmerking nemen ,
dat zij van gezigtkundige werktuigen geheel ontbloot war
ren. Zekerlijk werd dit onderzoek aangemoedigd door
bijgeloovige denkbeelden, welke zij zich van deze Hemelligchamen vormden; maar ontítonden niet deze biigeloovige dankbeelden mede hieruit , dat de pracht des
Starrenhetnels , .welke van de meesten onzer verlichte
tiidgcnooten niet Bene onvergeeflijke onverfchilligheid
wordt áanfchouwd , eenen diepen en levendigen indruk
maakte op deze kinderen der natuur?
Geenszins, echter, wil ik hiermede beweren, dat elkeen, cie op befchaving en verlichting wenscht aanfpraak
te maken, grondig deze wetenfchap zoude moeten leeren. De mcnigvnldige bezigheden in het maatfchappeliik
levcn , de verlchillende ambten en beroepen , de kortheid
des levens, het gemis van gelegenheid en natuurlijken
aanleg, ftcllen fcchts een gering getal van menfchen in
flaat, om in deze weteníchap vorderingen te maken , welke zich eciiiazins boven het middelmatige verheffen. Zeer
`vele voorbereidende kundigheden , uit de \Vis-,, Werktuig-, Cezigt- en Natuurkunde ontleend, worden daartoe
vereischt. Nog minder wil ik hiermede beweren, dat
men overal Ol fervatorien moest bouwen, dezelve .vlijtig
bezoeken , dc nachten aldaar doorbrengen , ten einde behoorli,k den iijd, de lengte en breedte der plaatfen waar
te nemen en te berekenen. -- Dit alleen wensch ik,
en deze wensch is redelijk, dat elkeen, die daartoe gele-.
genheid heeft, zich bekend make met de gewigtigf e befluiten der Starrekunde; onze Aarde kenne als Hemelbol;
zich een behoorlijk denkbeeld vorme van het Zonneílelfel,
van de overeenkomst der Planeten en Manen met onze Aarde;
Welk denkbeeld wij ons behooren te vormen van die millioeiien Vaste Starren , aan den Hemel verfpreid ; welke ontdekkingcn hieromtrent gedaan zijn , federt de Telescopen eenent
zoo hpogen graad van volmaaktheid hebbeii.verkregen -- en
in het algemeen die waarheden., door de Starrekunde betoogd, welke ons op eerie uitmuntende wijze de inagt en
^ijs*
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wijsheid des A.tlerhoog[ten doeu,zien. Dan voorzeker zoude
men andere gewaarwordingen hebben bij het aanfchoutwen
des Starrenhcmels, dan bij het zien van eerie menigte
flikkerende lichtjes des nachts. En waarlijk, deze kttudigheden zijn niet zoo uitgebreid en veelvuldig, dat zij
niet , bij eene gefr_hikte aanwijzing, in korten tijd zouden
kunnen verkregen worden. Wel is waar, tot deze aanwijzing en onderrigting zoude hij ongeíchikt wezen, die
niet dan in kunsttermen en voor den oningewijden onverflaanbare uitdrukkingen, niet dan n et een pronk van. ggleerdheid de Heiluiten eener wetenréhap kan meedeel,
noch weet te onxíeri cheiden , welke bewijzen voor gelee,den, en welke voor ongeleerden voegzaam zijn.
Oin ook, zooveel mijne geringe krachten zulks verxnogen, daartoe bij te dragen , dat deze edele wezenfehap
meer algemeen worde beoefend, althans In dien zin; welken ik heb aangewezen , heb ik tot onderwerp mijner
Ledevoering gekozen -- de befchou.wing van de menigte
der Starren aan den Hernel, en hetgene men daaruit ten
opzigte van de. uitgeftrekheid van het Geheelal mag beiluiten. Hoezeer zoude ik mij beloond achten , indien ik
door mijn betoog bij Ulieden de achting voor deze edele
weteii chap kon vermeerderen , en in slaat ware , om
gewaarwordingen in het hart op te wekken, gelijkfooi*tig
met die , welke eens den Koninklijken Dichter DAVID
bezielden, toen hij, bij het aanfchouwen van den Sta.rxenhemel, uitriep: ,., Wanneer ik, © God! uwen Hemel
,, aanïchouw, het werk uwer handen, de Maan en de
„ Starren , die Gij aldaar geplaatst hebt , dan denk ik .bif
,, mij zelven : wat is de mensch , dat Gij aan hem gedenkt-!
, Met -eer en pracht kroont Gij hem; Gij maakt hem tot
een Heer an het werk uwer handen." — Intuafchen:,
ter bereiking van dit doel, en tot eene befchouwing,
voegzaam voor de grootheid van het onderwerp, wordt
ten Redenaar vereischt , die door kunst van welfprekendheid in that is, om den geest 7;ijner Hoorderen.tot
die hoogte te verheffen, waar hij zich in bewondering en
4anbidding verliest. Hoe weinig ik ook hierop aanfpraak
make, vinde ik echter gerustftell ng bij de gedachte, dat
verhevene onderwerpen, duidelijk ei! eenvoudig voorgefield, door hunne eigene kracht zelve indruk kunnen ma+
ken,' en hunnen invloed kunnen {taande houden op harten,
Welke daarvoor vatbaar zijn. Ik zal mij dus daarop' to
]giggen, om inijn. onderwerp eenvoudig, algemeen bevatte•
1 k en in orde voor te tellen, en datgene uitlaten, of
hechts
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flechts aanstippen, vat, om wel begrepen te worden a
geoefendheid in de Wis-, Starre- , Werktuig- en Gezigtkunde vereischt; en hiernaar wensch ik, dat Gijlieden mijne pogingen beoordeelt.
Van alle zijden is het gewelf des Hemels met blinkende
lichten verfierd , welke wij vaste Starren noemen , omdat
wij bij dezelve geene aanmerkelijke eigene, maar flechts
die fchijnbare beweging befpeuren , uit de ronddraaijing
der Aarde rondom hare as voortkomende. Reeds van de
vroegife tijden af werden zij met eene bijzondere opmerkzaamheid door de Ouden gadegefagen, welke intusfcheu,
van gezigtkundige werktuigen ontbloot, geene andere kenden, dan die, welke met het bloote oog konden waargenomen worden. Hunne verbeeldingskracht, of misfchien
andere ons onbekende oorzaken , deed hen dezelve in ver
figuren verdeelen, welke wij Starrebeelden noe--fcheidn
men. Het getal derzelven bedroeg 4$ , waarvan 12 zich in
den Dierenriem bevinden, 2I ten noorden en 15 ten zuiden vn denzelven. Dit getal is echter nog door latere
Starrekandigen vermeerderd, door de plaatfing van 14. aan
den noordelijken, en 13 aan den zuidelijken Hemel.
Zeer verfchillende is de glans en helderheid dezer Vaste
Starren. Terwijl fouimige niet een glinfterend licht bliitken, zijn er andere, welke niet met het bloote oog kunnen gezien worden. Volgens deze verfcheidenheid heeft
iren de Starren in verfchillen;le klashen verdeeld , noemende Starren van de eet fle grootte diegene, welke het
meest blinken, zoo ais Capella, flretrurus, Sirius, Ri'e1
enz., en Starren van de tweede grootte , welke eenen
minder íl:erken glans vertoonen. Men ziet ligtelijk in,
dat deze onderfcheiding willekeurig is, en dat men geenszins naauwkeurig kan bepalen, vooral wanneer men tot
Starren van de zesde grootte en daarboven gaat, hoeveel
Starren tot elke klasfe moeten gerekend worden. Met het
ongewapend oog kan men flechts de Starren tot de zesde
of zevende grootte toe ontdekken.
. Deze Starren zijn overal aan den Hemel in Bene zoo
groote menigte geplaatst, dat men reeds met een goed gezegt en bij eenén helderen avond, zonder verrekijker, meer
dan 2000 Staren kan zien. Een veel grooter getal intusfchen heeft neen ontdekt , federt de Telescopen door
3HEkISCIIEL eene zoo groote volmaaktheid hebben ontvan-.
gen,en gefclhikt geworden zijn, om zelfs een zeer zwak
ets
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en flaauw licht voor het oog merkbaar te maken. Ik zal
bier flechts de befluiten van eenige waarnemingen desaarigaande m,ededeelen, en met den Melkweg beginnen.
Met het bloote oog ziet men aan den Hemel Benen witachtigen gordel, welke het geheele Starregewelf, bijkans
in de ligging van deszelfs grootíten cirkel, en in eenen
onafgebroken zamenhang, omringt. Men noemt denzelven, in navolging der Ouden, den Melkweg. Zijne geheele gedaante is een langrond, doch vertoont hij zich in
verfcheidene van zijne deden ongelijk in helderheid en
breedte. In het Starrebeeld het Schip is hij het helderfie,
en van den fin art des Schorpiac,is af tot aan Gashope a toe in
twee groote takken verdeeld.
Verfcheidene oude WTijsgeeren en Starrekundigen gisten
reeds , dat de glans van dezen gordel uit eene menigte
van Starren ontflaat , welke aldaar zoodanig opgehoopt
zijn , dat men dezelve niet onderfcheidenlijk kan zien.
Van dit gevoelen waren DEB70CRITUS en PTOLEDIAEUS •
In onze tijden heeft men, door behulp der verrekijkers,
dit gevoelen bevestigd gevonden. Met een Telescoop ,
waarvan cle opening was i8 o duim en de voortverpfpiegel
van no voeten brandpuntswi;dte, kon IIERSCHRL reeds in
het jaag i den Melkweg in Starren oplosten: dat is,
de in deazelven opgehoopte Starren onderfcheidenlijk zien.
De middellijn van zijn gezi gtsveld had ten naaste bij IS'
van Benen groothen cirkel des IIemels. Hij rigtte het
Telescoop op verfchillende plaatfen van den Melkweg, en
telde, zooveel doenlijk was, de Starren in elk gezigtsveld. Op de hclderfle plaatfen telde hij i io, go, 8o , en op
de minder heldere plaatfen 70 tot 6o. Wanneer men hier
bij onderlinge vergelijking eenen overfiag maakt, vindt-nar
men , dat het getal der Starren in den Melkweg, welke
door dit Telescoop zigtbaar zijn en geteld kunnen worden ,
meer dan I2oo,oco bedraat. HERSCIIEL gist, dat men
veilig dit getal kan verdobbelen, omdat er nog 'zoo vele
Starren zich in 't verfchiet vertoonden, welke,, uit gebrek
aan licht, flechts fiaauwelijk gezien werden, en dus niet
konden geteld worden.
Ui: deze waarnemingen , vergeleken met die van den
vermaarden Starrekundigen SCHRBTER, te Liliènthal, kan
men dus het belluit opmaken, dat het getal der Starren,
tot derf Melkweg behoorerrde, meer dan 2 millioenen bedraagt.
Doch niet alleen in den Melkweg, maar ook, in de ove-
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rige 'ftreken des Hemels, vertoont zich eene verbazende
menigte van Starren. Uit de waarnemingen van HERSCHEL
kan men bij Benen overslag veilig opmaken, dat derzelver
getal meer dan ta millioenen bedraagt. Voorzeker is dit
getal niet te hoog geíleld, omdat zich bij elke meerdere
vergrooting nog Starren in het verfchiet vertoonden, wel
niet konden geteld worden, uit hoofde van haar flaauvw-ke
licht. Bij alle waarnemingen, welke SCHZOTER in heldere
nachten deed, vond hij daar, waar het gezigtsveld zich
volmaa kt ledig van Starren vertoonde , nogtans in de
verte eenig Schijnfel van meerdere Starren, die voor het
Telescoop niet genoeg licht hadden. Dit was tiet geval,
toen hij den Hemel met zijn 4 voets Telescoop beschouwde , en ilii ontdekte naderhand door een 7 voets Telescoop, dat hij zich hierin niet bedrogen had, vermits die
Starren door hetzelve duidelijk zigtbaár werden, en geteld
konden worden. Bij de befehouwing des Hemels met dit
7 voets Telescoop ontdekte hij op nieuw het vorig fchijnfel van Starren, welke hij insgelijks naderhand door zijn
io, en vooral door zijn 13 voets, Texescoop, volmaakt
als zoodanige erkende. Bij de waarneming met dezen kijker giste hij echter nog Bene menigte van Starren in het
verfch iet, en zijn 27 voets kijker deed hem dezelve onderfcheidenlijk zien. Er is dus niet aan te t:vijlblen, dat
het zwakke licht, hetwelk nog in dezen gezien wordt,
door eenes nog meer vergrootenden kijker zich als Starren
zonde vertoonen.
Sarre- en gezigtkundige gronden toonen ons, dat dezé
14 millioenen Starren, waarvan 2 millioenen in den Melkweg, en i2 millioenen buiten denzelven zijn geplaatst,
als tot één flelfel behoorende , kunnen befchouwd worden.
Wij zullen hetzelve liet Melkwegllelfel noemen, omdat de
Starren in dit fielfel, uit onze flandplaats gezien, in de
fireek van den Melkweg zich het meest opgehoopt ver
echter geenszins, dat dit Melkweg-tone-.14dk
tellel alle Starren zoude bevatten, welke ons de groote
Telescopen doen zien. Neen; zoodanige Starreníielfels
zijn er in menigte aan een Hemel. — Het zijn de Ne
-velkn.
Allerapmerkenswaardigst zijn deze N`velvlekken. Door
hare kennis dringt onze blik diaper in de grenzenloort
Schepping door haar zien wi? eerst, hoe klein ons gezigtsveld, in vergelijking van het Gelieelal, is.
Men ontdekt, namelijk, aan den Hertel , door de Verrekij,

OVER DE UITGESTREETUEID DES GEHEELALS. 3%9

11,kers , zeer vele witte vlekkl'n , die, doir Telescopen
van middelmatige grootte gezien, zich flethts als eene
flaauwe fchemering vertoonen. Zij zijn van verfchillende
grootte en gedaante , doch veeltijds rondvormig. Men
noemt dezelve Nevelvlekken. Vóór HERSCHEL telde men niet
veel meer dan honderd Nevelvlekken; doch hij alleen heeft

reeds bijna drie-en- twintig honderd door zijn 40 voets Te
gevonden, en hare plaatfen aan den Hemel bepaald.-lescop
Zij beftaan geheel uit Starren. Zeer vele daarvan kon
HEr SCUUEL door zijn Telescoop oplosfen, zoodat zij zich
door hetzelve, of geheel Of gedeeltelijk, als groote hoopen van ontelbare Starren vertoonden.
Uit de waarnemingen en gezigtkundige wetten mag men
veilig befluiten, dat onder deze a3oo Nevelvlekken vele
zijn, welke, in getal van Starren, aan liet Mel wegftel^
fel evenaren. Wanneer het Melkwegflelfel eengin gelijken
aff{anid van ons had als de Nevelvlekken, zoude het zich

aan ons insgelijks als eerre Nevelvlek vertoonen, die, naar
mate van derzelver afftand, tot kleine of groote, tot oplos
niet geheel oplosbare Nevelvlekken zoude gerekend-bareof
worden.
De voorgaande befchonwing bepaalt zich alleen tot dè
menigte van Sttarren, welke men door middel der groote
Telescopen aan den Hemel ontdekt. fntusfcheft , deze bèfchoewing heeft niets in hhaarzelve, wat onze bijzonderè
bewondering zonde verdienen, indien wij deze Starren
blootelijk l,efchou ven als blinkende kleine lichtjes, die,
tot een aangenaam fchouw 1pel voor onze oogera , des
nachts den Hefnel verfveren. Neen , Mensch! vorm u
verhevener gedachten, bij de aanfchouWiíag des Starrenhemels. Leer uit de overweging, wat deze Starren zijn',
op welken afftand zij van ons en van elkander zijin geplaatst,, u een waardig begrip vormen van het onafmete
des grooten Gods. Eenige waarheden, die ons-lijkR
de Starre- en Gezigtkunde leeren, zullen u daartoe be•
hulpzaan wezen. Zie hier dezelve.
I. De c 7?and der naaste Taste Starren van de darde it
vele duizendmalen grooter,, dan de afpand der Hartle vara
de Zon. Om' in te zien dat dit op zekere gronden Hefent,
herinnere men zich fléehts aan de onbetwistbare [telling,
dat een ligehaam ons des te kleiner moet toefehijnen, hoe
grooter deszelfs afítand van- ons is, en des te grouter,
ioe kleiner deze afstand. Onze Aarde. _loopt jaarlijks
réndom de Zon- in eerren kring, welk, middekiijn , r aril
UeeY4

Sao

BEDEVOERING

Boenen mijlen lang is; en zooveel veranderen wij in het
Zonneftelfel van plaats, en zijn dus, bij voorbeeld , in
den zomer hi; fommige Vaste Starren 42 millioenen mijlen
nader, dan in den winter. iWanneer dus de afliand der
Vaste Starren niet zeer veel grooter was , dan deze middellijn, moest hare fchijnbare grootte toch gedurende den
tijd van een jaar zeer aanmerkelijke veranderingen ondergaan; waarvan wii echter niets, noch niet bloote oogen,
noch met verrekijkers , ontdekken. Zelfs de fchijnbare
middelkin der Zou verandert aanmerkelijk, naar mate van
haren verfchillcnden afstand van de Aarde; hoewel dit
vertchil van aiftand nog niet een millioen mijlen bedraagt.
De groote afíiand der Vaste Starren blijkt ook hieruit,
dat zij zelfs door groote Telescopen , en in welke de middellijn van Uranus , de verlle bekende Planeet van ons
Zonnefielfel, nog aanmerkelijk is, zich als punten blijven
vertoonen. Slechts IIERSCHEL'S groote 40 voets Teles
kan de Starren der eerfle grootte als zeer kleine-cop
lchiifjes van i á s" in middellijn vertoonen; hoewel liet
ook hier nog twijfelachtig wordt, of niet een gedeelte van
hare vergrooting aan de verfpreiding der lichtflralen is toe
te fchrijven.
Doch hetgene de zaak buiten twijfel fielt, is, dat het
jaarlijksch verichilzigt der Vaste Starren zoo klein is, dat
men tot nu toe hetzelve nog niet heeft kunnen bepalen.
Dit íteunt hierop. AVaiineer wij , bij den loop der Aarde
rondom de Zon , ons in een der punten van die loopbaan
bevinden , dan zien wij eerre Star in die regte lijn , welke
van ons oog tot die Star wordt getrokken;. Een half jaar
daarna bevinden wij ons in een tegenovergefteld punt van
die loopbaan, hetwelk van liet voorgaande 4z millioenen
mijlen is verwilderd ; en daar wij wederom de Star zien
in de regte kin van ores oog tot dezelve getrokken , zal deze
lijn met dc voorgaande Benen hock moeten maken, en wij
zien dus niet de Star op die plaats , waar wij dezelve te
voren zagen. Deze hoek , of dit verfchil van plaats vau
de Vaste Star , is hetgene men het jaarlijksch verfchilzigt
noemt. Wanneer deze hoek i' bedraagt, dan volgt hieruk volgens gronden der Driehoeksmeting , dat de affiand
der Vaste Star 400,000 malen grooter is, dan de afftanci
der Aarde- van de Zon. Dezen boek heeft men, wegens
zijne kleinheid, nog, niet kunnen bepalen. Laat ons aannemen , dat hij evenwel 4'- bedroege , en meer kunnen wij
hiervoor niet 1tUea, daar biij anders bij de-veelyuldige ea
naauw-
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naamvkeurige waarnemingen zoude gevonden zijn, dan
volgt evenwel, dat de afftand zelfs van de naaste Vaste
Star meer dan ioo,000 malen grooter is, dan de afftand
der Aarde van de Zon, of dat dezelve meer dan 2100,000
millioenen mijlen bedraagt.
II. De Vaste Starren in het alo-elneen behoeven voor onze
,Zon in grootte niet te wijken. it wordt reeds daardoor
blijkbaar, dat zij, in weerwil van eenen zoo grooten af(and, nogtans voor ons zigtbaar zijn, ja dat fommige met
zulle een fchitterend licht blinken. De Zon, welke meer
dan cone millioenmaal grooter is dan onze Aarde, ver
zicht aan ons flechts als eene kleine fchijf van 32' in-ton
middellijn, uit hoofde van haren grooten aftand, welke
'intusfchen ten minne ioo,000 malen kleiner is , dan
de afftand der naaste Vaste Star van de Aarde. Indien zij
dus op gelijken afftand van ons , als die Star , was geplaatst ,
dan zoude hare middellijn flechts onder eenen hoek van
!o , --I of !-" gezien worden, en dus flechts als een punt
ver(chijnen. HERSCMEL mat door zijn 40 voetig Telescoop de middellijn van Capella , en vond dezelve 22'.
Hiernaar zoude dus de middellijn van Capella 130 malen
grooter zijn , dan die der Zon, en haar ligchamelijke inhoud
die der Zon meer dan 2 millioenen malen overtreffen. Gefteld, dat deze hoek te groot is genieten, en men, wegens de verípreiding der lichtilralen , denzelven aanmerkelijk minder, bij voorbeeld eens halve feconde, helt, zal
evenwel Capella nog 17576 malen grooter zijn dan de
Zon. Dit blijkt ten minfee , dat wij geene redenen hebb,; n , oen aan de Vaste Starren in het algemeen minder
grootte dan aan de Zon toe te fchrijven. Er kunnen
voorzeker zijn, die door de Zon verre in grootte worden
overtroffen; daarentegen is het geenszins onmogelijk, dat
er Starren zijn, welke zoo verre de Zon in grootte over
treffen, als de Zon de Aarde.
III. De Paste Starren hebben haar eigen licht, en ontzangen hetzth'e noch van de Zon , noch van eenig ander
lichtend ligchaam. Dit is klaarblijkelijk , omdat zij, in
weerwil van Benen zoo grooten afíland , nog kunnen ge
worden. Indien de Starren niet haar eigen licht had--zien
den, dan zouden zij voor ons niet zigtbaar wezen; want
het licht wordt door terugkaatfing te veel verzwakt, en
daarom is het onderfcheid tusfchen het eigen licht van de
Zon en het teruggekaatfte van de Maan zoo aanmerke'ijk. De vermindering van licht neemt daarenboven toe,
Y5
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naar mate dc af{Iand des terugkaatfenden ligcllaams van ons
grootei is , en wel in evenredigheid van de vierkanten der
afftanden. Uranus, die vele duizendmalen nader bij ons
faat dan de Vaste Starren, heeft echter een zoo zwak
licht, dat hij naauwelijks met het bloote oog kan gezien
worden. Eerst dan zijn de Kometen zigtbaar, wanneer
zij nader bij de Zon komen; en wij zien dezelven verdwijnen , wanneer zij zich daarvan verwijderen. Hoe
blinkende het licht van Venus , ,9zapiter en Mars ook zijn
moge, is dit teruggekaatfle licht toch zeer wel te onderscheiden van het fchitterende eigen licht van Sirius, Rigel, Capella, en van andere Starren der eerfie grootte.
IV. De baste Sterren moeten eeen zeer ver/chille den °effiend van onze Zon, of, wat bier hete f le is, van onze Harde
hebben, zoodat fozrmige het naast bij de Zon Jiaan en andere in groote rijen ac/iter dezelre zijn geplaatst. Wanneer
wij enkel naar den fciiijn oordeelen, dan komt het ons
zeker meer waarschijnlijk voor, dat de Aarde in het midden , en alle Starren op eenen bijna gelijken af(land van
haar geplaatst zijn: maar deze fchijn bedriegt; want naar
,lcnzcly .n zoude ook de affland der Planeten van onze
Aarde niet kleiner zijn, dan die der Vaste Starren. -Daarentegen doet ons reeds de verfchillende glans der
;Marren tot eenen verfchillenden afstand befluiten; want
hueogstu^aar!chiinlijk zijn de Starren der eerfie grootte in
Iet algemeen diegene , welke ons het naast haan. ---Inaien voorts de Zon of de Aarde in het middelpunt van
dc FIemelfpheer geplaatst ware, en de Vaste Starren aan
derzelver omtrek, zouden deze Starren op de allerongerel eldite wijze verdeeld zijn. Men ontwaart volftrekt geen corde , wanneer wij de Starren uit onze ftandplaats als
middelpunt befchouwen. Waarom zonde, dus kan men'
vragen, hier wanorde zijn, daar wij in de geheele Schep -^
line;, zoo verre zij ons bekend is , eene zoo f choone órde ontwaren ? of liever: waarom moet de fchiinlbare wanoorde ons tot derzelver wezenlijkheid doen befluiten , daar
wij dit toch in andere dingen verwerpen , b. v. in den.
Ichijribaren loop der Zon en Planeten rondom de Aarde?
PTOLEMAEUS en de meesten der oude Starrekundigen volgden dezen fchijn. Zij beweerden : de Aarde staat ftil;
Planeten, Manen, de Zon en dc Starren loopen rondom
dezelve. -- Onoplosbare zwarih eden, duisternis, wanorde in de beweging, werking zonder voldoende krachten,
waren de gevolgen dezer £telling. COPERNic a s verfehcen.
Zij,
,
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Zijne flelling: de Aarde draait rondons hare as ; tij beweegt zich met de Planeten rondom de Zon, verdreef de
duisternis, loste de zwarigheden op, herftelde de fchoon.
fte orde, deed de eenvoudigfte krachten en wetten zien..
Dusdanig is liet ook hier gelegen. Wanneer wij aannemen, dat de Vaste Starren in rijen achter elkander geplaatst zijn , dan zal de fchijnbare wanorde met de
fchoonfte orde kunnen heftaan. Want alsdan moeten daar
noodzakelijk de Starren meer opgehoopt zich vertoonen,
waar de rijen langer zijn; en het hangt alsdan van de
plaats der Zon of der Aarde af, in welke ftreek des Hie=
Wiels , en hoedanig de Melkweg, en de Starren buiten
denzelven en de Nevelvlekken zich vertoonen.
lk voeg hierbij nog de volgende ftellingen , welker gronden ik echter hier niet nader kan ontwikkelen.
i. Wij vinden ons geregtigd, om tns(chen twee Starten , welke elkander het naast ftaan, eenen afftand aan te
nemen , welke in 't algemeen evenaart aan den afftand der
Zon van de naaste Vaste Star. — Ik zeg, in het algeineen; want in fommige (treken kunnen de Starren digter,
in andere verder van elkander ftaan.
2. Het Melkwegftelfel, hetwelk, gelijk wij gezien heb
uit neer dan 14 millioenen Starren beftaat, moet-ben,
dus eerre verbazend groote ui•geftrektheid hebben. Indien
de Starren daarin gelijkmatig verdeeld zijn, dan heeft dit
ftel{èl t n naaste hij de gedaante van eenen cilinder, welks
dikte of hoogte veel kleiner is dan de middellijn van zijne
bafis; doch heeft dezelve alsdan uitfchietende takjes en
andere, onefl'enheden. De middelbare lengte van dit Melk
kan men alsdan rekenen omtrent op 600 afftan--wegítlf
den der Zon van de naaste Vaste Star. Deze middellijn
is dus 6o millioenen malen grooter dan de afftand der
Aarde van de Zon.
3. De Zon behoort, met hare Planeten, Manen en
Kometen, ook tot het Melkwegllelfel , of ten minfe tot
een ondergefchikt flelfel van hetzelve , doch niet in het
het midden van hetzelve geplaatst, maar wijkt meer of
min zijwaarts af.
4. Voorzeker zijn van de 2goo ontdekte Nevelvlekken
de meesten bijzondere Starrenílelfels , gelijk het Melkwegfielfel , waarvan fommige mogelijk nog in grootte , uitgellrektheid en menigte van Starren hetzelve overtreffen.
Laat ons hierbij nog het volgende opmerken: Zouden et
niet nog veel meer Nevelvlekken ontdekt worden, wand
neer
;
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lieer de verrekijkers nog meer volmaakt , en dus gefcl ,ikt''
wierden, om eene nog grootere ruimte des Hemels door te
dringen — daar reeds de verbetering , welke zij door
HERSCEEL ontvangen hebben , meer dan 2coo nieuwe
beeft doen ontdekken ? Zouden wij niet wederons een
groot getal van Nevelvlekken ontdekken, wanneer wij in
een der verafgelegene Starrenftelfels geplaatst waren? Wij
kunnen dus volfirekt niet uit het getal van Starren en
Starrenftelfels , welke ons bekend zijn, tot het geheele
getal befluiten , en kunnen dus alleen zeggen : Wij zijn
ergens in het uitgefirekt Geheelal geplaatst, hebben een
beperkt zinttig van gezigt ontvangen, werktuigen uitgevonden om dit zintuig te ver[Ierken, doch welke geenszins de hooglie volmaaktheid bereikt hebben -- en op deze
plaats, met dit zintuig, met deze werktuigen hebben wij
weer dan icco Starrenrelfels, meer dan i000 millioenen
Starren ontdekt, en eene ruimte doorgedrongen, in ver
welke de uitgeftrektheid van het geheele-elijkngva
onneiielfel in geene aanmerking komt.
Voegt hierbij eindelijk, en dit is mijne laatfle -ftelling,
-

-

h De haste Sta cen zijn Zonnen gelijk onze Zon, en
hebben allerwwaas fchijnlijkst , in i t algemeen genomen, ook
hare donkere bollen, aan welke zij, gelijk onze Zon, haas licht mededeelen. Dat zij Zonnen zijn, blijkt uit hetgene
wij befchouwd hebben. Zij hebben haar eigen licht, ge -.
lijk onze Zon, en behoeven voor haar in grootte niet te
wijken. WIJ kunnen hieruit verder bij analogie bef uiten,
dat zij ook in het algemeen met haar in andere wezenlijke
ífukken zullen overeenkomen, en dat aan de Vaste Starren
in het algemeen even zoo wel donkere bollen of Planeten
zijn toe te fchrijven als aan onze Zon. Waarom zoude,
onder zoo vele millioenen Zonnen , aan onze Zon , die boven dezelve noch its grootte , noch in liclrt •evinc uitmunt,
alleen dit voorregt gegeven zijn? Hoe weldadig wordt de
Zon door licht en warmte, hetwelk zij aan de donkere•
bollen in haar gebied mededeelt; en zoo vele millioenen
boïlen zouden nutteloos in ee3;e Iedige ruimte hun licht
vtrl'pillen? Dit kunnen wil va;l de wijsheid des Schepiers, die alles naar het beste doeleinde heeft voorti ebragt en
onderhoudt, niet verwachten. De waarnemingen ontbreken ons hier; want, gelijk wij reeds opgemerkt hebben ,
het teruggekaatfle licht dezer donkere bollen kan niet
die verbazend groote ruimte tot aan ons oog toe door-:
dringen, en op hetzelve eengen indruk maken; en wij
zul-
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Lullen tvaarfchijnlijk door de beste en meest vergrootende
gezigtswerktuigen nooit in haat geftel_1 worden, om deze
trawanten der Zonnen te zien. Daar wij op verre na nog
niet alle de tot ons Zonneftelfel behooi•ende ligchamen
ontdekt hebben, zullen wij nog veel minder deze kunnen
ontdekken.
Vestigt hierop, gemorde Hoorders , tiwe opmerkzaamheid. liet zijn dus nit blinkende lichtjes , die , millioenen in getal, het gewelf des Hemels verfieren. Neen—
het zijn Zonnen, die onze Zon in grootte en lichtgeving
evenaren, — het zijn Z„nnie/1el/ ls. Zij hebben ook hun
gebied, waarin allerwaar(chijnlijkst donkere bollen rollen,
die van hun dicht en warmte ontvangen , door hun tot bewoonbaarl,eid ;g,efchik,t worden. Heeft men redenen ter
ontkennin;, dat ook hunne donkere bollen door wezens
bewoond zijn, die op eerre uitnemende wijze de groot
Scheppers in zijne werken verkondigen? Doch-heids
ik onthoude mij van hieromtrent in een nader onderzoek
te treden; daar het mijn voornemen niet is , de me=
nigte van wezens der Schepping , welke reeds op onze
Aarde ontelbaar zijn, maar de uitge{ rrektheid van dat gedeelte van liet Geheelal aan te toonen , tot hetwelk
onze oogen , gewapend niet gezigtswerktuigen, kunnen
doordringen.
En welke kracht is het, die door den grooten 11Iaker
van het Geheelal der ftoffelijkee Wereld is medegedeeld -de kracht , die alle deze ligchamen houdt, vereenigt,en
in afgemetene banen in de onafmetelijke ruimte doet voortrollen? Dezelfde kracht , mijne Hoorders , die den druppel
water vormt, vormt ook de Zonnen , de Zonnen- en starrenftelfela , de Nevelvlekken. Het is de Aantrekkingskracht. Elk ftofdeeltje trekt andere aan, en wordt wederom aangetrokken , naar eenvoudige en onveranderlijke
wetten. Aantrekkingskracht maakt een ligehaam , maakt
een geheel der Wereld mogelijk. Een eerfte fchok der
ligchamen (wanneer en hoedanig deze gefchied zij , is
ons, beperkte aardbewoners, onbekend, en verliest zich
in den oorfprong van het Geheeial , tot hetwelk geen tterv eling kan doordringen) is voor den Starre- en Wiskundigen
toereikend, om , fleunende op cie eenvoudige wetten der
bijkomende aantrekkingskracht, de banen te berekenen,
welke kleinere ligc;iaimien rondom grootere zullen be chrijven, en hieruit de vorming van Zonnen- en Starrenfcelfels
ie verklaren. De Aantrekkingskracht brengt op. deze wijze
ftel-
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flelfels voort , en vereenigt deze ílelfels tot groter.
I let is op deze wijze , dat zij op onze woonplaats de bij
vormt , beweging en zamenhechting-zonderligcham
veroorzaakt , en wij haar, naar hare verschillende werking, de vormende, de zamenhechtende, aantrekkende
kracht noemen. Dezelfde kracht vereenigt wederom alle
deze ligchamen met elkander , en vormt hieruit onzen
Aardbol , door elk ligchaam naar het middelpunt der
krachten te trekken. Wij noemen haar alsdan Zwaartekracht, en zien hare werking in het gewigt en het val
vormt zij andere-lendrigcham.Opzeldwi
hemelbollen , de Planeten , Manen , Zonnen. Zij is het,
welke ons Aardftelfel vormt , door de Maan rondom de
-Aarde te doen rollen, en hierdoor deze twee bollen niet
elkander te vereenigen. Op gelijke wijze vormt zij het
flelfel van 7u iter , van Satz:r•nus en Uranus, door;
Manen met , upiter 2 Ringen en 7 Manen met Sa#urnus, 8 en misfchicn nog sneer Manen met Uranus te
vereenigen. Deze vier, en misfchien nog meer {tepels,
vereenigt zij met de cnl.cic bollen , met Mercurias, F'us , Mars, Ceres, Pallas , Y sta , met duizenden vin
Kometen , en met den grootes Zonn. bol , tot één flelfel ;
en vermits daar de grootfte trekking is, waar de mee,-, e
ftofdecicn zijn, worden alle eerstgeu;clde ligehamen naai
de Zon getrokken , en wentelen rondom dezelve. Zoo
vormt zij dus ons Zonnefteliel; zoodat cie Zon met hare
Planeten en Kometen, aft hoofde van deze vcreeniging,
als een geheel is te befchonwen. Doch hare werking,
die zich uitftrekt tot aan de eindpalen der ftoffelijke Wereld, eindigt daar geenszins.
De eigen beweging , welke men bij de Zon en bij
meerdere Vaste Starren heeft waargenomen , de ged a_. e
van ons Melkwegftelfel en van de Nevelvlekken bevestigen zulks. Door de Aantrekkingskracht wordt dit verbazend groot geheel, ons Zonneftellel, welks uitgeftrekt
gebied eene lengte heeft, ioo,000 malen grooter dan de
afftand der Aarde van de Zon, niet eerie verbazende menigte van Vaste Starren, of liever van andere Zonnenftclfels, vereenigd tot het groote Melkwegftelfel , waarin
meer date 14 millioenen Zonnen rollen, welke misfchien
door vele duizend millioenen donkere bollen in haren loop
vergezeld worden. Op dezelfde wijze vormt zij andere
Melkwegftelfels ; en deze onderling vereenigd — welk een geheel! Zoo gaat zij voort, vormt geheele, en uit geheele we-:•
-

,

-
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&erom geheele; doch hoe verre die vereeniging -zich uit•
ftrekt, om een Geheelal der Wereld voort te brengen,
blijft voor ons, eindige wezens, voor altoos met Benen
gluier bedekt.
Hetgene ik thans aangeftipt , en zoo veel mogelijk
eenvoudig en bevattelijk heb voorgefteld, kan doen zien,
welke denkbeelden men, opzigtelijk de grootte van het
Geheelal, zich hebbe te vormen. Vergunt mij thans nog
eenige oogenblikken uwe opmerkzaamheid , tot het opmaken
an de flotfom der belangrijke waarheden, welke wij befchouwd hebben , en tot ontwikkeling eeniger gedachten, welke, bij de overdenking van zulke verhevene onderwerpen, zich aan ons als 't ware opdringen.
Groot, ona#finetelijk groot zijn dus de werken Gods.
Eene oneindige menigvuldigheid van levende en leven-.
boze wezens, van krachten en werkingen, van voortbrenging en vernietiging, van middelen ter intlandhouding, ter
verandering en vernieuwing; en deze menigvuldigheid beíluurd door de eenvoudigfle wetten , vereenigd tot de fchoonfte harmonie, orde en eenheid -- ziet daar het Rijk des
grooten Gods ! Werwaarts Gij ook uwe oogen wendt,
hetzij op de oppervlakte, of in de buitenfile fchors van;
uwen aardbol; welke krachten en werkingen, welke hof-.
fen en wezens Gij ook aldaar gadeflaat — overal roept de
Natuur u dit met luider f?emme toe. — Telt, zoo Gij,
kunt , de millioenen Planten, die op de oppervlakte der.
Aarde haar voedfel vinden — telt het tallooze heer vaat
Dieren , waarvan elk oogenblik millioenen hun beflaan ontvangen en eindigen -- telt de eigenfchappen, waardoor
zich het Bene van het andere onderfcheidt, de krachten era
middelen, waardoor zich elk diertje onderhoudt, veran.
derd wordt, en datgene is en werkt, wat het volgens zij,
re beftemming moet zijn en moet werken; waar zult gij
beginnen , waar eindigen ? En zoo Gij uwe oogen met
kunstglazen wapent, ziet Gij dan niet wederom een nieuw
Rijk, nog grooter in menigvuldigheid en verfcheideuh id,
dan hetgene G i.i met bloote oogen kunt ontdekken? Ziet
Gij niet, hoe volmaakter uwe gezigtswerktuigen worden,
des te meer nieuwe wonderen der Natuur, en bewijzen van
de inagt des Oneindigen ? Kunt Gij u ooit vleijen., met
uwen blik tot in de kleinte deden der Seheppinge te zullen doordringen? Aanfchouwt den Mensch , dat verftan-4ig en redelijk wezeD, dien priester der Natuur, alleen in
Iaat,
.
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íhat, om zich van het gefchapene tot den Schepper te
verheffen -- hoe verfchillende zijn zijne krachten, vermogeus, neigingen en werkzaamheden -- hoe verfchillende
zijne geftalte, taal, levenswijze en zeden! Hoe vele duizend millioenen zijn er reeds vóór u bewoners dezes Aardbols geweest; hoe vele duizend millioenen zullen het ni
u wezen !
Zoo uitmuntend getuigt dus reeds uwe woonplaats
ó Mensch! van de oneindigheid der werken Gods. En
wat_ kent Gij van dezen bol , welks inhoud meer dan
S000 cubiek millioenen mijlen bevat , anders dan deszelfs oppervlakte , of ten hoogt e deszelfs buitenfte
fehors ?
Hebt Gij uwe woonplaats met opmerkzaamheid befchouwd, is uw verftand en hart vatbaar geweest, out
aldaar de ftem der Natuur te vernemen — welaan , verhef u dan met mij tot een hooter ftandpunt — befchouw.
met mij het blinkende gewelf des Hemels! Aanfchouw de
Zon, die haren milddadigen invloed door licht en warmte
op alle ftoffen en wezens van meen Aardbol verfpreidt , ge
verandering, groei en voortplanting onderhoudt e?-durige
bevordert. Aanfchouw de Maan , die met haar zacht bekoorlijk licht de duisternis van den nacht doet verdwijnen —
zie, net welken fchoonen zachten glans Venus, Mars en
upíter aan den Hemel blinken. Laat de beuzelachtige
begrippen varen , welke de Mensch in zijne kindsheid
zich van deze ligchamen vormt. De Planeten en Manen
zijn bollen gelijk uwe Aarde; fommige van dezelven overtreffen haar duizendmalen in grootte ; hare oppervlakte
heeft gelijkvormigheid niet die van uwe Aarde. Zij rol
gelijk de Aarde, in afgemetene banen , met een-len,
groot getal van Kometen, rondom de Zon; een ligchaam ,
welks grootte zijne . heerfchappij evenaart. Stapel een
millioen Aardbollen op elkander — derzelver inhoud zal
nog kleiner zijn , dan die der Zon. En hoe groot is de
baan, welke zij doorloopen ! hoe uitgeftrekt liet Zonneítelfel, hetwelk zij vormen ! Om tot aan deszelrs grens
te komen , hebt Gij vele duizend millioenen mijlen-palen
afftands te doorloopen.
En zult gij aisdan aan de uiterfte grenzen der Wereld
gekomen zijn ? Zijn de grenspalen van het Zonneftelfel
daar, waar de zigtbare Wereld eindigt? Stervelin ; !
wend uwe ooggin naar den Hemel ; verfterk ze door
kunstglazen, die u de flaauwe liclitjes onderfcheiden1j.1c
14óm
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doen kennen. Millioenen Starren toont u de Melkweg _.

tnilliocneu Starren toonen u de overige ftreken des Hemels.
En deze Starren zijn Zonnen -- zijn aan uwe Zon in
grootte en lichtgeving gelijk; ja zoodanige Zonnefelfels
gelijk het uwe is , kunt Gij mogelijk millioenen in getal
Reilen, welke, net uw Zonneftel1èl vereenigd, in de uit.
gell;rekte Wereldruimte zich bewegen, en het verbazend
groot geheel, het Melkwegftelfel, uitmaken. En moge.
l jk veel talri ker heer van donkere bollen , welke uw oog
•niet in Raat is waar te nemen, worden door deze Zonnen
verlicht, en tot bewoonbaarheid gefehikt gemaakt. . Doorloop in uwe gedachten dit Mell wegl elfel, niet riet de
íiiclheid eens kanonl ogels — deze is veel te traag y- kies
Bene fncllere vaart •— vlieg niet de fnelheid des lichts ,
meer dan twee millioenen mijlen in ééne minuut; binnen
•g000 jaren zult Gij nog niet de middellijn van dit Melkwegftelfel door eloopen hebben.
Stel, dat Gij aan de uiterfte grenzen van het Melkweg
zijt gekomen; hebt Gij dan de grenspalen der zigt--fteli'
bare Wereld bereikt? Maakt het Melkwegftelfel het Geheelal uit? Zoude zoodanig eene Wereld, die door eiitdige wezens konde bepaald eis afgemeten worden , eenes
oneindigen Scheppers niet onwaardig zijn? Wat zult gij
hier op deze hoogte zien? Nevelvlekken -- nieuwe Melk
Vlieg dan van het eene Melkwégftelfel tot-wegftls.
het andere zeg , welk zal het laatfte wezen?
Onbegrijpelijk \Vezen ! Verbaasd zie ik hier in het heiligdom uwer werken ... Een ftraal uwer heerlijkheid
treft mijn ftarend oog... Zwijgend aanbid Ik.
En wanneer ik uit dit hooge Randpunt, waar ik de
millioenen bollen zie rollen, de oogen tot mijzelven wende — hoe klein vertoon ik mij alsdan, als ftoffelijk wezen !
Ik verlies mij reeds in de menigte van aardbewoners, die
vóór mij geweest zijn , en met wier ftof zich eens mijn
ftof zal vereenigen , om tot voed {el aan dieren en planten, ja tot beftanddeelen voor de ligchamen der nákomelingen te verftrekken. En, deze Aarde zelve -j- verliest
zij zich niet in de uitgeftrektheid van het Geheelal, en In
de menigte der Hemelbollen , gelijk een druppel water in den
Oceaan ? Men sch ! aanfchousv den Starrenhemel, en leer
ootmoedigheid. „ Zoek," zeide SOCRATES tot zijnen
leerling ALCIBIADES , die zich verhoovaardigde op de menigte zijner landen en bezittingen in Attica, „ zoek
„ uwe landen op deze algemeen kaart der Aarde ! MFiíY6. 1810. N0. 8.
1
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„ Vindt gij ze niet ? — En echter zijt gij trotsch op
„ hetgene op eene algemeene kaart der Aarde niet eens
„ in aanmerking komt." Uw gezegde, wijze socRATEs,
vindt ook hier toepasfing. Ook U, ALEXANDER , CAESAR ,
GENGISKAN, TAMERLAN — die, om aan eene teugellooze , dwaze, verderfelijke begeerte, die gij grootheid van
ziel, zucht naar eer en roem noemt, te voldoen, landen
verwoest, het geluk der maatíchappijen vernietigt, vele
duizenden uwer eventnenfchen ter flagtbank voert, tallooze huisgezinnen in de diepfte ellende dompelt, ouders berooft van hunne dierbare panden, van de hulp, fteun en
troost hunnes ouderdoms — tranen doet ftorten, zonder
dezelve te droogen — ja u, onmenfchen, die, dronken
door uwen rampzaligen voorfpoed, u 'ven alle wetten
verheven acht, niet trots en hoogmoed nederziet op uwe
evenmenfchen , die niet u gelijke regten hebben, die kinderen zijn van denzelfden algoeden Vader — maar ook
-'an denzelfclen regtvaardigen Regter — op menfchen, die
in zedelijke hoedanigheden misfchien verre boven u den
voorrang verdienen — ook u roept de Starrenhemel toe:
Zoekt uwe landen en bezittingen op de kaart der Wereld-?
Laat van het Noorden tot het Zuiden, van het Westen
tot het Oosten uwe zegepralende wapenen druipen van
liet bloed der ongelukkigen — zwaait uwen fchepter over
de geheele Aarde — zegt, wat hebt gij gewonnen ? Zoekt
uwe bezittingen, zoekt de Aarde welke gij voor eet
cogenblik de uwe noemt , doch aan welke gij weldra
uw ftof zult teruggeven, om door wormen verteerd te worden — zoekt uwe Aarde op de kaart van het Zonrieflelfel-!
Naauwelijks zult gij ze aldaar vinden; flechts een ftipje
zal haar aanwezen toonen. Zoekt iiwe darde op de kaart
van het MelkwegflelJèl — weet, dat men op eene kaart
der. Aarde niet de plaats van een zandkorreltje aanwijst!
Zoekt uwe Aarde op de kaart der Melktvegflelfels , der
Nevelvlekken — welke vergelijking zal ik hier maken °.
Aardbewoner , wie gij ook zijn moogt ! zoo ooit be•
lagchelijke , dwaze hoogmoed uw hart vermeestert, aan
-fchouwdenStarmlopekzanhid;o
gij dan nog trotsch kunt zijn op uwe bezittingen, magi
en grootheid — zoo gij dan nog met verachting kunt nederzien op uwe evenmenfchen -- 0 dan hebt gij het edel
wat gij bezit, uw verftand , verloren!
-fte,
Maar gij, edele Sterveling! gij, wiens hart klopt voor
deugd en zedelijkheid die wa tdigl jk de plaats en dery
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(tand bekleedt, hoe gering dezelve ook zijn mogen, welr
zijn aangewezen; die onverzetteke u van uwen ^e i,,:pper
lijk getrouw blijft aan uwen pligt, als een held uzelvén
overwint , en u boven het lage eigenbelang verheft -=wees mij welkom , al zijt gij arni , gering en dienstbaar —
mijn hart eerbiedigt u, l €,i t zich voor u neder; wit
gij zit niet de Godheid vernmaagfchapt in u vertooitt
zich het beeld des Allerheiligften. Zie de zigtbare Werêld , den Starrenhemel boven u --- zie de zedelijke Werëld , de Zedewet in a, en leer uwe waarde gevoelenn.
Als burgrr der zigtbare Wereld, als een hoffelijk gedeelte van heet onaihletelijk Geheelal, zijt gij voorzeker een
nietsbeteekenend wezen; doch als burger der Dingt ire
Wereld verheft gij n boven alles, wat aardsch en 11offe1i is,' en nadert tot den Schepper. De fleín der Rede
en des' Gewetens; de kracht in u, om deze hem te ¶01gen, en het zinnelijke te beteugelen; die zucht naar waar
volmaaktheid; die vatbaarheid om u van het ge--heidn
'icliapene tot liet ongefchapene ie verheffen , -- deze to'ten uwen verheven oor1prong boven al het ftof olijke;
toonen , dat gij met den Allerheilighen in nadere gemeen,
fchap (laat; -- deze verzekeren u, dat uw geest onflerfelijk is , en heeds in zedelijke volmaaktheid kan opklimmen.
Zie , hier boven zijn woonplaatfen eenes volmaaktereii
ftaats -- woonplaatlen des lichts , waar de duisternis:,
die u hier omringt, meer en meer zal verdwijnen. De
Schepper en Onderhoeder der ftoffelijke Wereld is tevenss
het ideaal der heiligheid, hetwelk gij aanbidt. Steeds zal
en moet daarom het zedelijke boven het zinnelijke heer
Eens zullen wij de fchijnbare wanorde in de-feh.n
-fclioonfle orde zien opgelost.
En welke verhevene waarheden leert ons de Godt'dienst ! Ja, voor dien God , die met hetzelfde doordtlr-gend oog, met dezelfde alles vervullende magt een geheel
Melkwe g ftelfel ziet en laat voortrollen , 'en eeh wor-mpje
op de Aarde ziet en laat kruipen - voor diets God is
,niets klein en gering. Hii ziet, -"kent ons, -en beftuurt
onze lotgevallen. Hij geeft middelen, kracht en fterkxe
ter overwinning, en geleidt ons, wanneer wij 'niet weefteven, aan Zijne hand, door de verfchillende oéfenfchbfen , van volmaaktheid tot volmaaktheid , bekroont oils
roet eer en heerlijkheid.
Zulke gedachten doorftroomén mijne ziel, wanneer ik
ecnitaam , op oenen (tillen avond, dé pruCht°des-'Starr- V
.
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hemels aanfchouwe. Dan gevoelt mijn geest de zaligfre
aandoening. Dan vinde ik opwekking, om het zinnelijke,
het nietig ftoffelijke te verfmaden, en mijn voorregt, als
burger eener onzigtbare Wereld , te handhaven: Dan
verhef ik mij boven het graf. Ik veracht de verfchrikkingen des doods — hij is mij de overgang tot eenen voh
maakteren ftaat. Vrienden ! laat ons aan de hand der
liefde dit pad des levens bewandelen — laat deugd, pligt
en Godsdienst fteeds onze fchreden befturen. Dan kun
wij moedig onze oogen tot den Starrenhemel verhef--ne
fen — groote dingen verwachten ons.

WAARNEMING VAN DEN HEER BLAVET, AANGAANDE:

£ENE TUSSCHENPOOZENDE KOORTS, MET WATERVREES VERGEZELD.

en vindt in de ^lntzaler de Médicinepratique de D 7ontéíh er , voor 1307 , de volgende waarneming:
Eene Vrouw werd, ongeveer eene maand geleden, aan
Koorts,-getasdornufchpzedarngfch
die met alle omftandigheden vergezeld was, welke haar
als hydrophobisch kunnen doen befchouwen. In het begin der ziekte waren de aanvallen niet zeer hevig, doch
van den beginne was toch de Watervrees en de lust tot
bijten aanwezig, voornamelijk wanneer men haar te dring
ken wilde geven ; hebbende de grootfte onrust plaats in het
midden van den aanval. De vrees voor vloeiftoffen , die met
affchuw vergezeld ging, was zoo groot, dat de naam alleen
des vochts beving en kramptrekkingen veroorzaakte. Ook
verfcheen eerlang dit verfchijnfel zelfs buiten den aanval,
en de Lijderesfe bragt twintig dagen door, zonder iets
anders, dan wat Anijswater, gedurende de tusfchenpoo.
zingen, te kunnen drinken. De Heer SLAVET liet de
Zieke • anderhalve once Koortsbast gebruiken i met eens
drachme Valeriaan; welk poeder, met een aftrekfel valt
Linden- en Oranjebloemen , gedurende de tusfchenpoozing werd ingenomen. Deze vermenging was voldoende,
om het wederkeeren der aanvallen te verhinderen. Echter voer men nog gedurende eenige dagen met het gebruik
van dit middel voort. Nadat d Koorts veertien dagen
lang had opgehouden, veroorzaakte het onvoorziens los-
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tesfe eene geweldige flaauwte , die eene woedende ijlhoofdigheid ten gevolge had. Ten volgenden dage openbaarde zich hierop wederom een aanval van Watervrees, enz.
Doch het hervat gebruik van den Koortsbast onderdrukte
dezen aanval, en bewerkte eene volkomene herftelling.

2.EVENSBIJZONDERHEDEN VAN DEN BERUCHTEN ROOVE
SCHINDER HANNES; NEVENS EEN VERSLAG
VAN DE ALGEMEENE INRIGTING ZIJNER
ROOVERBENDE.

S

CHINDER HANNES, Z00 veel bettekenende als JAN DE
VILLER , eigenlijk JAN BECKER genaamd , was de

Zoon van eenen Viller. Al vroeg ontwikkelden zich zijne ondeugende neigingen. Verfcheiden malen aan het
hoofd eener bende van kleine jongens van zijne jaren zich
bevindende , vond hij middel om brood en vleesch te
(ielen van de legerkarren van het Fr4nfche leger, in den
omtrek van Kreutznach.
In liet laatst van het jaar 1796 trad hij in dienst van
Benen beul. Zijn meester deed hem om dielal vatten,
en hij werd tot de roede verwezen. Eens en andermaal
om dieverij in hechtenis genomen, ontkwam hij telkens.
Omtrent het einde des jaars i800 kreeg hij, ten huize van
een vrouwsperfoon, die van het verkoopen van geftolene goederen haar werk maakte, kennis aan LIJsjn WERNER,
'welke hij vervolgens onderhield van de vrucht zijner rooveriien. De Municipaliteiten , in den Raat, in welken
zij zich toen bevonden, waren van de middelen van bedwang zoo goed als ontbloot. Onbefchaamd en op hel
dag dreef SCHINDER HANNES zijnen, zoogenaam--dern
den, Paarde/zandel. Intusfchen werd hij door de Gendarmes in Bene herberg gevat en in den kerker geworpen.
Eene zaag, van een mes, en een touw, van ftroo gemaakt , dienden hem tot een middel ter ontkominge.
Naardien de paardehandel, van wege de mededinging ,thans
:liet meer zoo voordeelig was, befloot SCHINDER HAN
zijne talenten langs de groote wegen te werk- te-NES,
ftellen. Reeds voordat hij gevangen was genomen aan
LIJsJE ongetrouw geworden, zag hij thans geheel van
haar af, en nam tot matres een meisje van vijftien jaren,
Van ongemeene fchoonheid.
SCI-IINDER HANNES had de gewoonte 2 op marktdagen,
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van zijne makkers omringd, zich op den top, van eene' ot
andere hoogte te plaatfen, van waar hij de omliggende
wegen konde befpieden.., Op zekeren dag, als hij, met
zijnen kijker in; de hand, op den uitkijk ftond, ontdekte
hij een troep van, over de. dertig Yoden, onder welke
zich vijf boeren bevonden. Na zich wel vergewist te
hebben, dat er onder dezen hoop Beene vermomde Gendarmes waren, liet hij hen tot aan een engen doortogt
naderen, welken hij den drukweg -noemde, en, op degoden aanleggende , moesten zij een voor een met de
beurs in de hand bij hem komen. Met dit geld vergealle zakken
noegde zich de onbefchaamde gaauwdief
deed hij naauwkeurig doorzoeken. Naardien zijn karabijn : hem in dit werk belemmerde, (telde hij dien zeer
bedaard in handen van eenen ;dood, JAKOB genaamd. Deze, als van den donder getroffen, hield het geweer vast_,
waarin alle de fterkte des roovers . beftond , en gaf het
hem vervolgens terug.
Te onregt zoude men hieruit befluiten, dat SCHINDER
hIANNES eene onverfaagdheid bezat, welke nergens voor
ftond; hij verftond ílechts de kunst, om zijnen man te
onderfcheiden. , Bevreesd geworden voor de telkens herhaalde vervolgingen der Gendarmes, werd hij te rade,
het Fraai; the grondgebied te verlaten , en zich naar den
regter Rhijnoever te begeven. Dewijl alle tzhmilien van
beul en viller zich in Duitschland bevinden, ontmoette
bij aldaar vele bloedverwanten en vrienden. Weldra
verbond hij zich aan een jong meisje , welk hem geheel fcheen te hebben ingenomen ; doch hij verliet
haar eerlang, en keerde naar den linker Rhijnoever terug.
Omtrent dezen tijd maakte. hij kennis met de matres, van
welke hij boven alle voorgaande het meest hield, en welf.
ke hij behield tot aan het einde van zijn leven. JULIA
..BLASIUS was een jong en mooi meisje van een zeer vrolijken aard , dat zeer fraai zong, en op de viool fpeelde.
SCHINDER HANNES bragt haar aan den renter Rhijnoever,
om er zijn huwelijk ftatelijk te vieren. Dronken van de
bevalligheden zijner vrouwe , maakte hij , ter harer eere
een liedje , hetwelk langen tijd op alle dorpfeesten gezongen werd.
Omtrent dezen tijd begonnen de roovers een nieuwen
weg van werkzaamheid in te f aan ; bij nacht overvielen
zij 7oodfche. huizen. Door gelukkige togten rijk gewor
den, kreeg SCHINDER HANNES den inval, om zichzelven en zijne ganfche bende in het nieuw te Meeden. Een
kleer-
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kleermaker, die zich daaronder bevond, maakte een prachtig zijden kleed voor zijne fchoone JULIA. Twee andere
kleermakers waren tevens elders werkzaam. Zoodra,
de man, die gelast was om voor SCHINDER HANNES te
werken, zijne taak had afgedaan, begaf hij zich op weg
om hem zijn kleed t'huis te brengen. Hij ontmoette hem
ter halver wege, gerust met zijne vrouw wandelende. Ver
zien van zijn nieuw gewaad, ontkleedt zich-ruktophe
ftral,,s SCHINDER HANNES , en gaat eenige honderd fchreden verre, gansch moedernaakt, loopen,. huppelende en
roepende: „ Komt hier ,• Gendarme! komt den beruchteIl SC HINDER HANNES vatten!' Eindelijk trok hij zijn
nieuw pak aan, betaalde den fnijder, en vervolgde met
zijne echtgenoote zijne wandeling.
De doden, die inzonderheid de voorwerpen der vervo1
ginge der verfpieders van SCHINDER HANNES waren,
vaardigden uit het midden hunner eene deputatie af, om
niet hem in onderhandeling te treden. Somtijds ontbood
hij hen ook om voor hem te verfchijnen. Zie hier daarvan een merkwaardig voorbeeld. ISAAC HERZ, een koop
man in het groot te Soberheim, ontving bevel, op een
bepaald uur, te verfchijnen in het huis van eenen JAKQB
HEXAMER, om aldaar te antwoorden op de vragen van
SCHINDER HANNES. Sidderende en bevende verfchijnt
ISAAC HERZ op het bepaalde uur. Aan de deur van het
.buis ftond eene fchildwacht, weigewapend, die den ,dood
ontving, en hem beval , naar boven te gaan. Op de bovenfte verdieping gekomen , vindt ISAAC eene tweede
wacht, die hem in des Kapiteins gehoorzaal brengt; deze , van gewapende roovers omringd , zat naast zijne
dchoone JULIA , even als hij zeer prachtig gekleed. „ Waarom," dus fprak hem SCHINDER HANNES aan , op
een' regterlijken toon, „ waarom gaat gij altijd van een
„ Gendarme verzeld?" De lood, halfdood van angst,
antwoordt niet. „ Weet gij niet ," vervolgde de roover, „ dat het aan mij ftaat, u midden onder alle uwe
„ Gendarmes te doen fiifilleeren?' Niet anders wist
ISAAC HERZ te antwoorden dan met eene diepe buiging;
hi- betaalde zesëndertig franks voor het gehoor, en werd
eveneens uitgeleid als hij ontvangen was.
Met ftilzwijgen gaan wij de gruwelen voorbij, aan enen
Molenaar gepleegd. SCHINDER HANNES , het te benaauwd krijgende aan den linter Rhijuoever, had zich
Z qge-
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énoodzaakt gevonden, aalt den regter oever eene fclhuil.
plaats te zoeken; maar de Fran/the en de Duit fche mag-.
en werkten gemeenfchappeliik. Op den eenëndertiytlelt
Mei des jaars i8oe zag de bevelhebber van eene patroelje, driehonderd fchred:en van den grooten weg, een pericon uit een koornveld komen. Om zijne bedremmelde
houdiing, toen men hein ondervraagde, werd hij in verzckering genomen. Het was SCHINDER HANNES : ia het eerst
dacht men niet, dat hij een gevangene was van zoo veel
aangelegenheids ; doch zijne herhaalde pogingen om te
antvlugten waren oorzaak , dat hij te kerker gekneveld
werd.
Eene mijl van frisbaden nam eene kompagnie jagers het
transport over. Bij de komst aldaar vervoegde zich de
fchoone JULIA bij den,Oostenrijk/chen fourrier WiGNER,
en bood hem drie L ouizen, indien hij toeliet, dat haar
man niet naar Cas/èl, tegenover Mentz, vervoerd werd.
SCIIINDER HANNES zelf verklaarde , dat hij zeer bang
voor de F•:anfchen was, en dat hij het voor zoo goed als
onmogelijk hield, dat er geene te Casfel waren;
Bij zijn vertrek uit Visbaden riep hij angilig nit: Het
is spet snij gedaan! Ik ben een verloren man ! Het geregt
van Frankfort leverde hem aan Fran/che Gendarmes over,
die hem naar Mentz voerden. De fchoone JULIA zat met
hem in een rijtuig. Zijne bekentenisíèn waren oorzaak , dat
cr zeer vele perfonen gevat werden; niet minder dan vierënaest l; w rden onder het verhoor gebragt. Toen SCHINDER HANNES naar de regtbank werd geleid, was hij met
de linkerhand aan zijnen ouden Vader gebonden. Een
troep voetvolk en vier brigades Gendarmes dienden tot
geleide. Een zonderling vermaak fcheen SCIIINDER HAN?: as te fcheppen in het befchouwen van dezen toeftel, van
tivelken hij het voorwerp was.
Toen bet uur , dat zijn vonnis zonde geveld worden,
naderde , zeide hij clikmaáls, op de fchoone JULIA wijzende: Dit meisje is onschuldig ! Ik heb haar verleid! De
regters hadden de edelmoedigheid, het eerst het vonnis
te vellen over JULIA BLASIUS , die !lechts tot eene tweejarige gevangenis werd verwezen. Wat SCHINDER HANES aangaat, niet negentien zijner voornaamtte nledepligshell werd hij ter dood veroordeeld. Zijn Vader werd
voor tweeëntwintig jaren opgefloten; de Voorzitter gaf'
Yr SCHINDER HANNES kennis van, en deze liet daarover
eenig
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.^c enig genoegen blijken. Op het fchavot zeide hij tot de talrijke menigte , die het omringde : Ik heb den dood verdiesid
Zie hier eenige berigten wegens de algemeene inrigting
der Rooverbende.
Tot hun verblijf verkozen de Roovers landen van kleine
nitgeffrektheid. Wanneer eenige groote Mogendheid
over hun klagtig viel , verhuisden zij naar het naburig
grondgebied.
De rangen werden onder hen verdeeld, naar gelange
van den naam, welken iemand had gemaakt, het zij door
de treffendtle bedrijven, of door een vernuft, vruchtbaar
in vindingen. De zulken, die tot de waardigheid van Kapiteinen of Kommandeurs waren verheven , boez^mden
hunnen onderhoorigen zoodanig een ontzag in, dat deze
hen blindelings volgden en gehoorzaamden; doch zoodra
Bene onderneming was volbragt , keerde elk tot zijnen voor
weder. Dat opperhoofd alleen, welk zich-gander
door eene heldendaad had onderfcheiden, behield liet regt
om zijne vertrouwelingen tot eene andere onderneming bijeen te roepen, zoodra hij dezelve voor de belangen der
bende dienflig oordeelde.
Een hunner grondregelen was, bij elke nieuwe onderne.
ming , of bij hunnen overgang uit de eene in eene andere
bende, van naam te veranderen. In hun bargoens (een
men gfel van Hebreeuwsch , Hoog- en Arederduitsch en
Fransch) noemden zij hunne fchuilhuizen Kochemer Beyes.
Gewoonlijk waren deze huizen herbergen, wier eigenaars
het met hun eens waren, en die fomtijds door een' huni cr wérden opgehouden. Hier vergaderden zij voor het
doen van eenes aanslag , verborgen er hunne geroofde
goederen , of verfcholen er zich in een gevaarlijk oogenblik; hier benen werden ook alle narigten gezonden, die
hun op een toekomenden roof kans gaven, of hen van
Benig dreigend gevaar verwittigden. Zoo menigvuldig
waren deze fchuil- of verwittigingsplaatfen, dat een roover uit Holland tot aan den Donau konde reizen, vol
verzekerd , eiken nacht in een huis te kunnen-komen
doorbrengen, alwaar hij veilig was, en narigt ontving,
out op de gemakkelijkfte wijze de plaats zijner beftemminge te bereiken.
Volftrekt onbeftaanbaar was het met de algetneene
grondbeginfels , in grootera getale te verzamelen , en vooral
te vertoeven, op eene plaats, die niet als eene verzamel
aangekondigd tot eene onderneming in de nu--platsw
buur
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bt urfchap. Wanneer de opperhoofden - zoodanige door
hunne wetten verbodene verzamelingen aantroffen, dreig -.
gen zij hunne onderhoorigen, hen bij het geregt te zullen
verklappen. Zij gedoogden niet, dat meer dan twee of
drie te zamen in hetzelfde vlek of dorp woonden. Indien
een roover, om deze of gene reden, van verblijf veranderde, liet hij zijn adres bij den Kochemer Mann (verkooper van de geflolene goederen), ten einde hij, indieq
zijn dienst fpoedig wierd vereischt, gemakkelijk kon gevonden
worden. Door deze voorzorge was eene bende van zeventig of tachtig leden door onzigtbare banden aaneengeknoopt , fcheen als in een oogenblik tot een gewigtig bedrijf uit het riet voort te komen , en verdween even
fpoedig in de duisternis.
In groote lieden , als flm/ ercácctn , Gent , Brusfel,
Luik, Iken, Keulen enz., hielden zij bij voorkeuze hun
verblijf in een hoerhuis; maanden lang heeft men hen aldaar zien vertoeven, hun geflolen goud met hunne ligtekooijen verfpillende. Zij vergenoegden zich niet met van
haam te veranderen ; zeer dikmaals veranderden zij ook van
gewaad en manieren. Hij , bij voorbeeld , die zich te Keulen voor een armen j'oodfchen Oudekleerverkooper uitgaf,
vertoonde zich eenige dagen daarna bij de wateren van
Aken of Spa als een Duitsch Baron of Hollandsch koopman • houdende open tafel en grof fpelende. 's Weeks
daaraan konde men hem ontmoeten in een bosch, aan het
hoofd zijner bende , dezelve tot roof en moord aan.voerende.
, Verwonderen zoude men zich over de behendigheid,
et welke deze roovers zich van volkomen geldige pasfee
wisten te voorzien, indien men niet wist, dat zij zich
van vrouwen daartoe bedienden; altijd hadden zij fchoone
vrouwen in hun gevolg, die in hunne plaats het verzoek
<leden, en die , verre van wantrouwen te verwekken , dik.waals de gunst der perfonen zelve wonnen , die het
meeste belang hadden bij de ontdekking der ftrikken, van
welke zij de werktuien waren.
Het was in gevolge van denzelfden geest der behoed
dat de roovers heeds den voorrang gaven-.zamheid,
aan aznfagen , van de plaats van hun gewoon verblijf
verst afgelegen; dit belette niet, dat zij hun gelaat zwart
maakten, en hun woord was: „ Praat zoo luid niet!
mei zal uwe Bent herkennen
Zelen werd er een aanmerkelijke diefflal gepleegd ,,dglr
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rta-,voorafgaande kundfchap eens Ba/dover: (Spion), die.
geen eigenlijk lid der bende was. Onder duizend voorwendfels (lopen deze eerlooze aanbrengers in de huizen
der rijken , of waar men vermoeddfte dat gereed geld voorn
Izanden was. Naauwkeurig befpiedden zij alle de leden
des gezins, namen even zorgvuldig de geheele.buurt op,
en floten voorts den koop met een der beruchtfte hoofden
Viler rooverbende.
Wanneer. eene onderneming als uitvoerlijk werd be
fchouwd ; verzamelde het opperhoofd zijne bende. De
vereeniging gefchiedde gemeenlijk door middel van brieven, aan elk der leden gefchreven, en in welke zij ver
werden op eene bePtemde verzamelplaats zich te la--zocht
ten vinden , om zaken van koophandel (Masfematen.)
Uit aanmerking, dat de optogt van twintig, dertig, veertig en meer menfchen opzien zoude baren, indien zij gezamenlijk reisden, gaven de opperhoofden last, dat hunne
lieden bij troepjes van drie of vier tevens zich naar de
í ,einde plaats zouden begeven. De rijkíten reden te
paard , of ook wel in een rijtuig. Niets werd er ver
zuimd , om te voorkomen , dat de bende in de duisterziis,, of in het doortrekken van bosfchen, uit elkander
raakte ; de voorften maakten een ftuk wit papier vast
.aan eenen boom of paal, om de volgenden den weg t¢
wijzen, welken zij moesten inflaan. Wanneer de weg
,lang en moeijelijk was, trokken de voortien eene ftreep,
-en dwars daarover eene kortere; de laatfte diende ter wegwijzing. Eik der overigen trok op zijne beurt eenti
.fireep ; zoodat de achterften konden herkennen _, niet
Hechts welkerf weg hunne makkers waren ingeflagen, maar
-ook, hoe velen er vooruit waren.
Een . uur of, twee vergunden de opperhoofden om van
de vermoeijenisfen van den weg uit te rusten, en vooral
tr?t het beramen der laatfte fchikkingen. Hier werd het
fehietgéweer (Sckenelles) bezigtigd en geladen. Vervolgens bepaalde de Kapitein het íein , hetzij, tot den aan„ al , of tot den aftogt. Daarna deelde hij de toortfen uit,
die op he eerfle, teeken moesten ontftoken worden, en
gaf bevel tot den optogt; dezelve gefchiedde in de diepffe
ftilte; de Kapitein trok voorop; hem volgden dezulken,
die den rameibalk• droegen: dit was, gemeenlijk een balk
of rib, van tien of twaalf voeten lang en tien of twaalf
duimen dik. Bij mangel aan een balk, bedienden zich je
roovers yvel eens van een paal, die den weg, aanwees,, of
van
:
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van een groot kruis van een kerkhof. Een der bevelhebbersteekenen was een ijzeren hefboom (Schocher), waarmede het opperhoofd was gewapend, om kisten en kas fen open te breken.
Bij hunne komst in een vlek of dorp, was hun eerfte
werk, een perfoon, met de plaats bekend, te zenden,.
om het sleutelgat van de kerkdeur te fluiten, om te beletten dat de alarmblok konde geluid worden. De tweede
voorzorge was, zich van de nachtwacht te verzekeren,
en dezelve , aan handen en voeten gebonden, op eene
afgelegene plaats neer te werpen. Onder dit alles zette de
Kapitein zijne fchildwachten (Schameier) uit, voor en ach
huis, waarop de aanval zonde gedaan worden. Ge--terh
meenlijk werden de onverfaagdflen der banditen tot dezen
dienst verkozen , met karabijnen , piftolen , en dertig of
veertig kardoezen. Somtijds hadden zij last, een aanhoudend vuur te maken, om de in*oners in het denkbeeld te
brengen, dat er een geregeld gevecht in de ftraat werd gehouden, en dat zij zonder het grootst gevaar niet buiten
hunne woningen konden gaan:
Zoodra elk op zijnen post was , gaf de Kapitein bevel
tot den aanval. In een oogenblik waren alle fakkels ontílóken , en,r men begaf zich naar den hoofdingang. Zoo
dra de deur was opengeloopen, door middel van den rameibálk of de bijl, m oest altijd de Kapitein het eerst in
bet huis treden. De zulken zijner banditen, welke aarzelden, was hij geregtigd te flaan, zelfs te dooden. In
een oogenblik was het ingenomene huis verlicht, van den
leider tot aan den zolder, opdat niets hun onderzoek ontgaan kende. De. bewoners van het huis, van welk eene
fekfe of ouderdom zij ook waren , werden gebonden, ter
aarde geworpen en in dekens bevonden, fomtijds ook tusfehen f'croozakken of niatrasfen half gefmoord.
Gemeenlijk werd de buit geflopt in peuliloopen of overtrekfels van kusfens; de Kapitein laadde dezelve op de
ichöuders zijner onderhoorigen. Hij zelf en de fchild
eenig pak; zij dienden alleen tot-wachtendrogim
gelekte voor de anderen. Bij den aftogt zocht de bende,
door een r fchrikwekkend gedruisch, een hoog denkbeeld
in te prenten van hare flerkte, en van hare onverfaagiheid om' alles te braveren. Maar zoodra zij tot op zekeren a€(land was gevorderd, geboden de opperhoofden..
wederom de diepfte fitte.
Behalve- de kostbaartte goederen s welke de Kapitein
zor-
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zorge droeg, gedurende de plondering, zich toe te eige.
nen, had hij regt op een dubbel of drievoudig aandeel.
Ontdekte men dat een lid alwat hij gettolen had niet- getrouwelijk had overgegeven, dan werd• zijn aandeel op de
helft bepaald. Wanneer de Spion of Balcover- niet zorgde
om voor zijne belangen te waken, konde hij zoo goed als'
verzekerd zijn, dat hij in de verdeeling merkelijk benaf
deeld wierd.
,
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Eene treffende Familiegefchiedenis.
(Vervolg van bi. -o6.)
it zijnen. aard is de mensch tot hoop gedelgd, en de.
fchoone fabel van de doos van Pandora bevat eene ge-,
wigtige waarheid. God fchonk deze geaardheid aan het we'
zen, hetwelk door zijne natuur, zijne driften, zijne ondeug^.
den, en zelfs door zijne deugden, zoo dikmaals ongelukkig.
zijn moest. Hoe zoude men dikmaals den last van een druk .
trend hartzeer kunnen dragen, -Indien een duister gevoel, op
den bodem van het hart geplaatst, ons -niet zeide , _dat d4
volgende dag misfchien beter zijn zal , en onzen moed kwam
fchragen? De Leeraar HALDER had gelijk, toen hij zeidè,.
dat de dood de grootfle aller rampen is, omdat dezelve ddk
éénige is, die zich niet laat herfiellen; en komt niet, zelfs
in dat geval , de vertroostende hoop aan den overgeblev.'enen.
bedrukten zeggen dat ook hij fterfelijk.is, en dat hij, mi'sfchien .den volgenden dag, met het befchreide voorwerp van
nieuws zal vereenigd zijn?
GewisfeIijk, in het eerfie oogenblik dat de LeeraarsucnxAN'in
het hoofd eenerrooverbende zijnen zoon had herkend , meende
hij te zijn, en was ook inderdaad , de ongelukkigste der vaders.;
duizendmaal liever zoude hij gehoord hebben, dat hij niet meer
leefde; en het was uit den grond van zijn hart,, dat hij toen
tot zijne vrouw zeide: „ Gave God dat hij dood was!"
Maar reeds 's anderendaags verflaauwde dit gevoel , "en na
verloop van twee dagen befpeurde hij in zijne, ziel eerie foort
van gerustheid, dat hij verzekerd was -dat zijn zoon nog leef.
de, niet verre van hens was, en aan de, deugd konde terug.
gegeven worden. De zucht om zijne arme MARIA te ver
wier gezondheid onder het gewigt der droefheid-trosen,
;

-
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den ,begoochelende misfchien, doch die daarom niet fe ïn1ider indruk op hem maakten. „ Wie weet," zeide hij tot
haar, „ wie weet, of wij niet verkeerd over hem oordeeg
„ len? De fchijn is tegen hem; maar moeten wij op den
fchijn onzen zoon veroordeelen ? Ach ! onderfteld zelfs,
dat hij zoo fchuldig is als hij fchijnt te wezen , waarom.
, zouden wij de ,hpop op zijne bekeering verloren geven ?,
, God heeft hem 'nabij ons gebragt, om zijn hart te roeren
„ en het tot de deugd terug te brengen. Herinnert gij
„ niet, MARIA, zijnen zoo droevigen toon? Was het niet het
,; geroep des zelfverwijts en des berouws ? „ God! Gdd f
„ zeide hij vervolgens, het boek nemende. Durft een in
„ de ondeugd verhard booswicht Gods naam aanroepen? En
,, dat heilig boek zelf, welk hij heeft medegenomen, MARIA,
na het aan zijn .•.hart gedrukt te hebben, dient het niet tot
een bewijs ,' dat hij , van dat oogenblik af, zijn zon„ dig leven verfoeide , en zwoer daarvan afftand te zullen
doen ?"
„ Wij moeten hopen of íterven," zeide de moeder;
,;'maar hij tal niettemin voor ons verloren zijn ik ken FRITTs s
, nimmer , nimmér, zal hij wederkomen. Daarenboven,''
Geide zij, terwijl harè fiem bezweek, ,,kan hij in dit léve l
„_ niet geftraft worden? Ik durf aan het lot niet denken,-hetwelk, misfchien op hm wacht." Ztuchtende liet insge.
l jks $uCt-1MAN het hoofd hangen; troost vond hij tegen die,
vrees niet. „ Maa ►A,." zeide hij, na een oogenblik zwijBens, „ kunt gij-aan Gods goedheid twijfelen? Gelooft gij,
,i dat Hij ons beproeft boven vermogen? Laten wij hopén
-ens onderwerpen." En beiden bevonden zich meer be
,daard.
's Anderendaags, tegen den avond, kwam een onbekend è
aan, de deur der Pastorij kloppen; hij overhandigde aan het
dienstmeisje Benen brief, aan het adres van den Leeraar $ucn-.
*AN, en ging ijlings henen. Het opfchrift was van eenti
vreemde hand; met zekere ontroering openden zij den brief
welke niet wèinig toenam, toen zij de hand van hunnen zoon
herkenden in den brief van den volgenden inhoud; dezelve

u'

;

was zonder dagteekening.
WILLEM RACfIR, voor%teets FREDERIK BUCHMAI(, aa

zien Leeraar aUCHMAN.
i , Gij, .die mij het heillooze gefchenk van het leven deed,
in dien ik niet meer mijn' vader durf noemen! hebt gij den
atuupzaligen FREDexig herkend? Weet gij, dat het moníler,
welk uw bed naderde, onder de gedaante eens fnooden
Moordenaars, dei gene was , dien gij voormaals uw zoos

noemde.?' Heeft -: 4e kziet -det wanhoop ner gemoédskna=

91114

,DE TWEE LEEEAAE.*,

,0048

gfnge uw oor getroffen en in uw hart weergalmd ? Neen!
'die kreet heeft u niet bedrogen ; hij zeide, u , dat ik ,
tints dit verfehrikkelijk;, maar heilzaam obgenblik , mijn
verfoeijelijk leven vervloekte , en zwoer , er aftand vaii
te zullen doen. Minder misdadig, dan gij mij moet befchouwen, ben ík, echter, al te fchuldig, dan dat ik het
zelfs` zoude wagen mij te verdedigen. Een moordenaar beet
ik niet, maar ik heb er in bewilligd om te fehijnen dat ik
het was; nooit, werd de dolk, die onder uw Oog mij uit dl^
handen viel, met bloed bevlekt. Maar ik ben 'de oorzaak
van PAULINA'S dood geweest; ik heb mijne ouders verlaten;
ik bedek hen met fchande en droefheid ; , ik ben M9
fnoode booswichten in een verboi d gétreden; in het. verblijf der onfchuld heb ik den angst verfpreid. Ach!- zal I C
immer zoo fnoode vergrijpen kunnen uitwisfchen ? 1Dep
moed heb ik althans om het te beproeven, en, met dit oog
alleen, mijn yerfoeijelijk aanwezen te verdragen. J!-merk
bij dat eerwaardig hoofd, welks gezigt. mijn geheele befka
veranderde, zweer ik, vergoeding te zullen doen: voor ales, waarvoor vergoeding kan gedaan worden. Indien_ikli
geenen zoon durfde aanbieden , door de onregtvaai ii^hemd
der menfchen geschandvlekt , durf ik het nu nog min cr
doen, tints ik door mijne eigen bedrijven gefchandvl=ekt beu.
Wederzien zult gij mij niet, dan nadat ik met edelen trots uwgn
naam wederom zal kunnen aannemen, uwe liefde inroi.rett^,
u het boek terug brengen , welk ik u in dagen van .,on
fchuld en geluk gaf; dat boek, waarin uw zoon. vurigg
beden om uwe rust ten Hemel zond , .. En die zoon . .
verfcltrikkelijk kontrast! Gedachte, die mij nimmer zal be.
geven, en mij het onmogelijke moet doen beproeven.
,, Ik vertrek met eenen vriend,` .die geen oogenblilCvarx
mij is geweken , federt ik alles heb verloren. 5m ent,
misflagen, berouw, alles hebben wij tezamen gedeeld;. >
zamen flaan wij den weg der eere in. Maar kan ik dien wg
betreden, beladen met den vloek eens vaders? Het behage
u, dien vloek te herroepen, indien gij, denzelven reeds he4t.
uitgefproken! Vervloek den zoon uwer -geliefde echtgenoom
niet! Vervloek hem niet, dien YAVLINA zoo teeder heeft bgmind! Dienaar van eenen Algoeden God, vervloek den m1dadigen boeteling niet!"
;

•

-

;

• Eene onvoorbedachte beweging deed den Leeraar en zijara
vrouw nederknielen. Zijn zoons brief hief hij ten Hemaj.
Bermhartige God!" zoo fprak hij , „ neem zijne boetvaas-„ digheid aan! •bedek zijne dwalingen! doe bet verdwaalde
„ fchaap tot de kudde weederkee.ren. ! — PAULtt A ! Wees, nogmaals zijne befchermengelin ! " Zij rezen op, omhelst en
elkander, en herlazen den brief, dig voorts trog deze reg 3
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Indien mijne bede verhoorde woede , behage het tt,
gezamenlijk mij te fehrijven : 07j laten u niet , en wij
bidden voor u. Die woorden zullen mijn fchild zijn , eti
ik zal den goeden weg met hoop en moed vervolgen. Gij
zult dezelve onder den íleen leggen, welken wij voormaals
PAULINA's bank noemden, naast de fontein, onder den grooten wilgeboom. Laat deze geliefde plaats, op welke ik zoo
dikmaals aan hare zijde zat, nogmaals voor mij de plaats
zijn, alwaar ik gemoedsrust en geluk zal vinden,'
Een ware balfem was deze brief voor het hart ddr oude.
zen. In allerijl fchreef de Leeraar: „ Uwe moeder leeft

„ nog, en omdat zij nog leeft bemint zij u Mogt de
„ Hemel u vergeven, gelijk wij u vergeven! FR$nERla ! uw
„ grootfte vergrijp teas, dat gij aan ons ouderlijk hart twij„ felde; door
flilzwijgen hebt gij ons drie jaren de
foltering der onzekerheid doen lijden. Sedert zes dagen....
„ hoezeer hebben wij daarover niet getreurd! 8 Mijn zoon,
„ doe onze grijze haren niet met droefheid ten grave da,, len! Laten uwe ouders van u' vernemen, dat gij de ver„ giffenis verdient, welke zij ti fchenken, nevens den zegen
„ van God, welken zij voor hunnen zoon afbidden. Mogt
„ Hij welhaast den dag doen aanbreken, op welkeu zij u aan
,, .hun hart kunnen drukken, dat door den balfem der hope
„ reeds vertroost. is! Mijn zoon! vergeet uw voorgaand le, ven, en denk gefladig aan dat , waarin gij en uwe reu„ LINA en uwe ouders zult kunnen wedervinden.

uw

.

FRANS en MARIA BUCHMAN. "

Dit brief e werd onder reuLINn's bank neergelegd. Lang
ffend'-de Leeraar aan het venfter te wachten, hetwelk nar
Iet voorplein uitzag. Omtrent middernacht, bij het fchijnen
der, maan, kwam een perfoon, kleiner dan FRITS , den fteèn
opligten; toonde zich verheugd toen hij het papier vond, en
ging ijlings henen.. Bijkans eene gelijke aandoening gevoelde
insgelijks de, goede váder althans zoude men zulks dien naam
hebben kunnen geven, in vergelijking van zijnen toefland in
de voorgaande dagen. Reeds des anderendaags fchreefhij eerc
Leerrede tegen den volgenden zondag, over de woorden,
LUK. XV: 7. Er zal 'blijdfchap in den Hemel zijn over éénen
'zondaar , die zich bekeert, meer dan over negen - en - negentig
regtvaardigen , die de bekeering niet. noodig hebben. Op den
daaraan volgenden zondag predikte hij over den bekeerden
boosdoener, en de woorden van JEzus , tot hem gefproken,
(LUK. XXIII. 4.3.) Voorwaar zeg ik u , heden zult gij met mij is
et paradijs zijn; en nooit had hij eene ,welfprekender Leerrede en met-meer gewoel enftichting voorgedragen: want do
ware welfprekendheid is die, welke uit het hart voortkomt.
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Drie jaren verliepen er nog, gedurende welke zij verfchëiden brieven van hunnen zoon ontvingen, zonder naam en
dagteekening; zij kwamen met den post, en het postmerk
zoude hun onderrigt hebben, in welk gewest bij woonde, in-

dien hij in den brief zelven hun niet telkens had aange-

wezen , hem te antwoorden met eenen gansch anderen
post, naar eene tegengeltelde plaats; bij voegde er eenen
vreemden naam nevens, die zoo vel als het postmerk telkens veranderde : van hier dat zij daaromtrent niet dan zeer
onbepaalde denkbeelden hadden. Maar hun zoons denkwijze
was immer dezelfde , zijn berouw telkens dieper, zijn ver•
langen om waardig te zijn hen weder te zien f'cerker
en teederder. „ Hij naderde," fchreef hij, „ het tijd=
flip, welk hij zich te dien einde had voorgelleld, hoewel
„ hij den vasten tijd nog niet konde bepalen."
Hoewel nog altijd diep bedroefd, was, echter, BUUC:-JMAN'a
droefheid en die zijner vrouwe minder grievende; eiken
avond zeiden zij tot elkander: „ Al wederom een dag ver„ loopera , en mïsfchien heeft FREDERIK eenige goede daad
,; verrigt, die hem nader bij ons brengt." Aldus verzwakte
van lieverlede de pijnlijke indruk, en groeide de hoop. Mna^
toen de brieven langzamer kwamen, toen er eenige maanden
verliepen , zonder dat zij eenen brief ontvingen, toen nam
tie vrees wederom de overhand, en treurig zeiden zij tot
elkander : „ Nimmer zullen wij hem wederzien! "
Sedert den verfchrikkelijken nacht, we ken zij bij BALDER
vertoefden, hadden zij dat huisgezin niet gezien. Bvct-IMAN
zoude het niet van zich hebben kunnen verkrijgen, derwaarts
weder te keeren. Daarenboven was as niA's gezondheid- fedeft lang gekrenkt, en die van Mevrouw I•ALDER, Iedere her
verlies van hare dochter, nimmer volkomen herfleld. Eene
andere reden paarde zich met deze beletfelen. Bucii AN wilde zelfs voor zijnen vriend zijn zoons geheim verbergen.
Gewoon om in zijn huis overluid te denken, vreesde hij.,
zich te zullen verraden, al ware het Hechts door zijne ontIteltenis , als hij hein van de ftruikroovers en derzelver zonder
inbraak in zijn huis hoorde fpreken. Daarom had hij-linge
verkozen, dit voorval een weinig te laten uitfijten, voordat
zij elkander wederzagen; en hij vergenoegde zich met van
tijd tot tijd aan hem te fchrijven.
Na een vrij lang ililzwijgen van FREDERIK, flilzwijgen, herwelk hen ontrust had, ontvingen zij een' teederder, korter
en treuriger brief dan de voorgaanden; de hriefpórt etn her
postmerk duidden aan, dat hij zeer verre van hun was ; doch.
de inhoud des briefs griefde hen nog meer.
„ Ik naderde," zoo fchreef hij, „ het zoo. gewenschte
aT oogenblik, waarin mijne taak zoude afgedaan zijn, en jk
mij aan uwe voeten zoude kunnen iíederwerpen, zeggenTrut , 1810. N0. $.
,, de
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de: ziet hier uwen wedergevonden zoon maar dat geluk
fchijnt mij te ontvlugten. Wie weet tegenwoordig, of ik re
wel zal wederzien, of mijn dood niet voor dien van PAUL NA
en voor uwe tranen zal moeten boeten ! Jn alien géválle ,
een mijner oogmerken is bereikt: want ik zal uwer waar,, dig Eierven. Indien het den Hemel alzoo'behage, dan
mijn vriend u uw Gezangboek brengen, en een verhaal
„ van onze rampen, onze mishagen en ons berouw; èn uwe
droefheid zal, minder bitter zijn."
Een vloed van tranen ftroomde uit de oogen der arme
wARIA , terwijl haar, man een' anderen brief opnam, door denzelfden bede gebragt. „ Deze is van TIALDER, f° zeide hij,
na een treurig zwijgen, tot zijne vrouw; „ zij willen een
tegenbezoek bij ons afleggen, en bepalen daartoe de eerst„ volgende week, indien wij geen belet hebben." Liever
zoude MARIA alleen hebben willen blijven'; doch haar man
Icheen dit bezoek aangenaam te zijn, en het zoude hem van
zijne treurige gedachten eenigzins kunnen aftrekken. Er
werd dan befloten dat men hen zoude ontvangen, en de
toebereidfels tegen de komst van zijnen waardigen BALDER hadden reeds de uitwerkfels , welke RI RIA daarvan hoopte.
Ten einde vertrouwelijke gefprekken te ontwijken, bepaalde
hij voor eiken dag , welken zijne vrienden bij hem zouden
vertoeven, iets, hetwelk hen zoude kunnen vermaken.
Zij kwamen op den bef'emden tijd, en werden op het hártelijkst ontvangen. BUCHMAN had aan zijnen vriend gefchréven: „, Kom! ik heb eene behoefte om u te omhelzen;
maar laten wij trachten te verhoeden, dat geene treurige
herinnering dat gelukkig oogenblik beroere." FIALDER had
hem begrepen, en voorgenomen, van FREDERIK noch van
'AULINA te fpreken. Laat in den avond waren de oude Leeraar en zijne vrouw aangekomen; hun werd een voortreffelijk
avondmaal voorgezet. Na de eerie betuigingen van het
genoegen des wederziens, verhaalde BucIvL N aan zijnen.
vriend, hoe hij den tijd verdeeld had , welken zij te zamen zouden doorbrengen. „ Ik wil , " zeide hij , „ u mijnen
„ geheele buurt leeren kennen, eene mijl in het rond. Zei?
„ den zie ik mijne buren; maar wanneer ik met hun over
„ zal kunnen praten, zal ik hen meermalen zien." Hierop
noemde hij de namen der onderfcheidene familien, bij welke
hij hem zoude brengen, en die hij genoodigd had, en voegde er nevens: „ Maar morgen zullen wij naar de flad gaan,
,, om iets te zien, Hetwelk geheel in uwen finaak valt, en tt
„ vermaak zal doen."
BALDER. 'Wat dan, mijn waarde BUCHMAN?
BucBmAN. Den Kolonel RAULAUN aan het hoofd van zijs
fu regiment. Wat zegt gij daarvan?
HALDER. Is het mogelijk ? I)e t olouel. uaua nUN I Gij weet
;

zal
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^o^HMAN, Ongetwijfeld weet ik het, omdat gij er in alle
we brieven van (preekt; aangenaam is het mij hierom, dat
Ik hein aan n kan vertoonen. Dezen zelfden avond moet hij
te C*** zijn gekenien; een of twee dagen houdt hij er
rustdag, en iitorgen zal hij op de Exercitieplaats over zijt!
regiment wapenfchouw houden.
II,ILDER. Daar bene ik waarlijk blijde om. Wat heb Ik gezegd,
-vrouw! toen die herbergier verhaalde, dat de Kolonel naar
dle grenzen op mersch was? Zeer mogelijk zonde het zijn j
Zaf iii tot antwoord , dat hij C * * * doortrok, terwijl
Evii bij nucu xAr zijn zullen, Cu dat its mijnen held zal zien.
I-1b ik diet asel geraden? En morgen reeels! 6! Ik ben op.

getogen.
BucuM. rr. Hij werd niet zoo fpoedig verwacht hij heeft
verhaaste marfchen gedaan, en moet dezen avond gekomen
zijn. heden morgen heb ik zijne fouriers in de fiad gezien,
tot een ieders groote verwondering.
FIALDER. Dit is zijne wijze van doen; hij vertoont zich,
wanneer men meent dat hij nog honderd mijlen' verre is..
Twee regimenten als het zijne, en tweé Kolomellen als hij j
en er zonde welhaast een einde aan den oorlog zijn.
Buct:iu r. Dat zoude u wel fnijtert, BALDER! de Contanten zouden u niet sneer pleiner doen. Wat dunkt u van zijne
8anfpraak aan zijne fo,daten , in tie laatfte Courant geplaatst
HALDER. Ik heb die niet gelezen; toen ik van huis ging
was dezelve nog nietaangekomen; dat fpijt mij regt: -vat
zeide hij dan?
BucnanA^v. Ik had wel vermoed dat gij die Courant niet
Zoudt gelezen hebben, en ik heb die voor u bewaard; na
Tiet avondeten zult gij ze lezen; nog luider zult gij dan roep en: De Kolonel RAULAUN is wijn held! Voor het overige zeg
#k zoo als gij ; maar even zeer bewonder ik zijne n ,enschlievendheid als zijne dapp erheid: edelaardig , regtvaardig ,
edelmoedig, hertlelt hij, loo veel mogelijk is, de onvermij^lelijke onheilen des oorlogs. Even zeer aanbidden hem zijtie foldaten, als zijne vijanden hem Vreezen.
HALDER. mist! Daaraan herken ik mijn RAULAUN , mijn
field: een regte leeuw op het dagveld, en een lam zoodra
lijn zwaard in de fchede is geftoken. Van zijne onverfaagde
werkzaamheid kan men geen denkbeeld maken. Wat niet al,
heeft hij federt zes maanden uitgevoerd? Herinnert gij ii niht3
hoe hij het fort * * * met f eclits tweehonderd man heeft Tine.
nomen , en door de veel talrijker vijanden henenfloeg? Dat
was zoo goed als een wonderwerk.
BucnMAz. Was liet niet bij die gelegenheid dat hij ge*
kwetst werd?
HAJ,DER . Is hij gekwetstjgeweest? Wit ben ik blijde dat
ik het niet gewetéu heb I Waar hebt gij dit gekezSu9
;

-
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$UCHIvIAN. In dit blad; daar is het dan; lees zelf.
HALDLR zette zijn' bril op , en las met geestdrift,

die
artikel:
„ De dappere Kolonel RAULAUN,het beroemde opperhoofd
van het regiment vrijwilligers, hetwelk naar hein genoemd
wordt, werd zwaar gekwetst aan den arm en in de regter
zijde, in den roemrijken aanval op het fort *'t *. Zijn wondheeler hein gister verklaard hebbende buiten gevaar te zijn,
heeft hij zich naar liet Exercitieveld laten brengen, alwaar
zijne foldaren vergaderd waren, en hen aldus aangefprokén:
Courage, mijne vrienden , mijne dappere fpitsbroeders!
nogmaals zullen wij te zamen vechten, tvij zullen naar de
,, overwinning ílreven; indien wij bezweken, onze jongíle
„ dagen zouden niet nutteloos voor het vaderland geweest zijn,
„ en wij zouden niet algeheel fiietuvelen: want de krijgsroest
„ overleeft den dood. Maar de dood heeft uw opperhoofd ge„ fpaard; zijne dappere wapenbroeders zal hij ook ontzien.
„ Ik had niet verwacht, u te zullen wederzien, (loch u tea
„ ítrijde voeren; en het is mijne Item, die u nog toeroept:
„ Courage, dappere fpitsbroeders! Het is mijn arm , die u valt
nieuws ter overwinning zal geleiden, en van de overwin„ ning ter ruste. Nog eenige weinige vermoeijenisfen, ent
„ gij zult naar uwe haarditeden wederkeeren, en uwe ouw
„ ders, echtgenooten, kinderen en beminden wedervinden.
„ Zij zullen uwe krijgstogteu vergelden; maar dat zij ook
uwe menschlievendheid beloonen! Brengt den fchrik in de
vijandelijke gelederen, maar mededoogen aan de ongelukkigen, hulp aan de gekwetflen, hefcherming aan de zwak„ ken, geregtigheid aan allen. Eerbiedigt de vrouwen: want
„ gij hebt moeders, zusters en echtgenooten. Spaart den
, landman : want gij zilt het geweest , of zult het wor„ den ; en de man , die u •niet den arbeid zijner handen
„ voedt , is uw weldoener. Indien uw beroep unoodzake,
verwoesting en flagting op het'vijandelijk grondgebied te
„ brengen, vertroost uwe harten, door uwen vrienden orde em
,,rust te verzekeren. Doet geen ander kwaad dan hetgene
„ gij moet doen; dit zal nog altijd meer dan genoeg zijn;
en herílelt het, wanneer gij daartoe gelegenheid zult vin„ den. Dat de eerlijke dorpeling en de vreedzame burger
„ niet fidderen op uwe nadering; befchermt hunne eigendommen ; ongelukkig genoeg zijn zij , dat zij nabij het
„ tooneel des oorlogs wonen; vermeerdert dit onheil niet
met nutteloozen overlast. © Mijne dappere fpitsbroeders!
„ vergeet nimmer , dat , hoewel foldaten , gij insgelijks
„ menfchen zijt."
„ Bravo! bravo!" riep IJALDER , zoodra hij de aanfpraalc
had .gelezen:'„ had ik geen gelijk,toen ik u meer dan eens
„ zede , dat RAuLAvrr min held is ? Het ft wij niet, dat ilç
„

een

íái TWEE LEERAARS.

349

„ een dienaar des vredes ben ; maar evenwel moet het aan-

genaam zijn, onder zulk een opperhoofd te vechten. Ik
weet niet, wat ik wel zoude willen geven, indien ik hein
eens konde.fpreken, en tot hem zeggen: ,,, Dapper man!
ik wenschte dat gij mijn zoon, mijn broeder, of mijn
,,, vriend waart; gij zijt mijn held, en gij zoudt mij den
,,, oorlog fchier kunnen doen beminnen.'" Maar wij moeten
ons vergenoegen met hein te zien , en op zijne gezondheid
„ te drinken." Zij vulden hunne glaasjes, en klonken op de
gezondheid van Kolonel RAULAUN. Na nog eenigen tijd van
hem gepraat te hebben, fcheidden zij van elkander om te
gaan tapen, en hunne laatfte woorden waren: Morgen zullen
Wij hem zien!
- De Leeraar BUCHKAN verlangde, met zijne geliefde MARIA
alleen te zijn, en over hunnen FREDERIK te fpreken. „ Had
ik ongelijk," zeide hij tot haar, „ toen ik BALDER verzekerde, dat ik zijn lot benijdde ? hij is bijkans getroost.
De Couranten en Kolonel RAULAUN doen heen zijne PAULINn
, vergeten. En wij, wij zeggen nog: waar is onze zoor
Hij leeft, maar niet meer voor ons. De Hemel weet, of
, wij hem immer zullen wederzien."
„ Hij zelf fchijnt er aan te twijfelen," Zeidé MARIA Op
een' treurigen toon. „ Lees mij zijnen brief, nog eens voor,
„ bid ik u."
Bvcn.;IAN opende zijn' lesfenaar, eh kreeg den brief; zij
heri ^zen dien, onder het ílorten van tranen. En evenwel
zeide de Leeraar tot zijne MARte : „ Hoe gelukkig moeten wij
cns rekenen, in vergelijking van dien rampzaligen nacht ,wel„ken liet bezoek van vALPER, wat ik er-ook tegen doe, mij
;, telkens verlevedigt I o God ! nog verbeeld ik mij te hoo„ ren ...' Dit zeggende, deed een geweldig kloppen aan
de voordeur hen van fchrik opfpringen. MARIA gaf een gil;
bevende opende de Leeraar liet venster. Voor zijn huis lionden drie mannen , en even zoo vele gezadelde paarden ,
welke een van hun vasthield. Een dier mannen, rijziger dan
de overigen, was in een' grooteli mantel bewonden; hij fond
ligt bij , de deur , en was het ongetwijfeld , die aangeklopt had.
„ Wie is daar?” vraagde de grijsaard.
„De Kolonel RAULAUrr," antwoordde de groote man..
,,God! het is FRITS ! het is de flem van BRITS !" riepen
SUCHMAN en MARIA te gelijk. „ Moeder! het is uw zoon,
het is mijn zoon !" zeide de Leeraar. Met de levendiglie
aandoening ging hij de deur openen , en ontving zijnen FREDE.
:RIK in zijne armen. MARIA had getracht hem te volgen; op
de eerde trede van den trap was zij in onmagt gevallen; haar
geliefde FRITS nam haar in zijne armen, én droeg haar naar
hire kamer ; haar in een armftoel geplaatst hebbende, viel
hij
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hij voor haar op de knieën ... Maar wie zonde dit oogerg
blik kunnen fchilderen, en de aandoeningen, die hen allen
beroerden'? Afgebrokene woorden, pogingen om te fpreken y
tranen, omhelzingen vulden de eerfile oogenblikken. FREDERIK,
zijnen mantel hebbende afgeworpen, vertoonde een groot er u
fraai Kolonels uniform, niet goud geborduurd, en zijnenregter arm op eenen draagband rustende. „ Ik werd gekwetst;'
zeide hij , „in den aanval op het fort * * * , gevaarlijk genoeg,
,, om te doen vreezen , dat ik u niet zoude wederzien; dir.
„is de reden van mijn lang zwijgen, en van een' zeer tréu,,.rigen brief, welken gij moet, ontvangen hebben. Een be.
„kivaam wondheeler, de oppasfingen mijnsvriends, en vooral de Goddelijke goedheid, hebben mij de hoop ten levert
„wedergegeven. --- Dit g,efchrift," zeide hij tot zijnen vader, he in eene rol papiers overhandigende, „ zal u zeggen,
op welk eene wijze ik tot de misdaad werd vervoerd, en.
hoe het mij gelukt zij, dezelve uitte wisfchen. Schatten zijn.
„door mijne handen gegaan ; zij hebben gediend om den.
„ grootíten van allen weder te vinden , den vrede des geve;, teils ; en. de herftelling in uwe liefde. Alle de fommen,
„ en nog !neer daartoe , heb ik teruggegeven , welke ik ver^
„kregen had gedurende Renen tijd, waarvan ik het geheugefi wel zonde willen uitwisfchen. Het bosch verlatende;
had ik niets dal, het volilrekt noodzakelijke behouden; al
„het overige werd overgelaten aan de fnoode bende , aau

welker hoofd ik was. Niear ik heb mij daarom niet te min*
der tot deze wedergave verpligt geoordeeld. Gister heb ilt
cie laatfle betalifig laten doen ; heden durf ik u dit Gezang
boek wedergeven', zonder hetwelk ik geen oogenblik ge--,
„weest ben; daaraan ben ik mijne bekeeiisg verfchuldigd;
het moet u dierbaar zijn:' De vader drukte het aan zijne
lippen, , en flak het vervolgens in zijnen boezem, zoo als
zijn zoon had gedaan, toen hij het wegnam.
. Met meer bedaardheids praatten zij vervolgens. „ Nog
„ eenti vergiiienis ," zeide FREDERIK, „ moet ik u vragen; het

„is, dat ik het gewaagd heb uwe rust te floren, dooi mijne
„komst op zoo een ontijdig uur, en zonder u vooraf vers
„wittigd te hebben. Ik was er op gefield, durf ik u bekennen , mijne vergiffenis te ontvangen ter zelfder ure
" Zijn vader leide heen de hand op den mond;
feeder kuste hij dezelve, en ging voort: „ Daarenboven
hij, ,, mijne oogenblikken zijn geteld; de fpoedige
„nadering des vijands op onze grenzen heeft mij genood„zaakt, met groote dagreizen op te trekken, zelfs voordat
mijne wonde gefloten was. Morgen ochtend moet ik mijn
„regiment doen exerceeren , en voor den middag vertrek,
, ken ; dezen nacht alleen had ik daarom voor u over. Mggt
,,deszelfs herinnering den nacht uitwisfchmen, welkten ik met
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„al mijn bloed wel zonde willen afknopen! Denkt althans
,,dat, van dat oogenblik af aan, dank zij den Hemel! u#
„zoon zijne rede en zijne deugd heeft hernomen. -- Gij fiept
„dan nog heden nacht niet ? Was het een voorgevoel? of
„door welk toeval waart gij nog niet te bed?'
„Mijn zoon," hernam de Leeraar, eenigzins aarzelende.
„mijtte oude vrienden HALDER.zijn bij ons lieden avond aan•
„gekomen: aan tafel hebben wij onszeiven vergeten niet
„ over Koou.e1 R9ULAUN te praten en op zijne gezondheid
„te drinken. God! wie zoude ons gezegd hebben? ... Da
„dappere Kolonel RAULAUN is mijn held, herhaalt HALDEI&
s, telkens. Geeft gij mij verlof u hem aan te bieden ?"
In het oogenblik als HALDER's naaal genoemd werd, vee
zich een nevel van droefheid over FREnERIK•'s ge--fpreidc
laat ; hij bedekte het met zijne handen , en welhaast deed zijt
£mikken zich hooren. „ Welaan," zeide hij eindelijk, „ ik
„moet alles lijden en voor alles boeten; PAULINA's ongeluk„kilte ouders kunnen en moeten mij even min vergeven,
„ als ik mizelven vergeef. Ach! PAULINA ! PAULINA!"
„Te fircng beoordeelt gij uzelven , mijn zoon," fprak
DIARIA; „ PAULINA is aan eene verouderde borstkwaal geftor.
,,ven; hare ouders hebben het mij verzekerd, en zij zijl
„er van overtuigd. Daarenboven zijn zij onkundig van al„wat er gebeurd is."
FRITS floeg zijne oogen ten Hemel, en fcheen een ílil ge•
bed te doen. Intusfchen was BucFIms N bij zijnen vriend ge.
gaan; hij vond hem opgeflaan, outfield van het gedruisch r
welk hij gehord had.
.Bucxr.MAN. Uw held, de Kolonel RAULAUN , verlangt 13
te zien.

H:LL'!R. Praatjes! ... Gij kunt niet denken dat ik tt
geloof.
Bucnr.^AN. Ilt zweer het u ; hij weet hoe lief gij helst
hebt, en hij bemint u ook van heeler harte. Ga dan mec
mij; hij wacht op u in mijne kamer.
Lagchende volgde BALDER zijnen vriend , zonder eetwoord te gelooven van hetgene hij gezegd had. Men oor
zijne verbaasdheid en blijd£cháp, toen hij ver.•-delovr
nam, dat zijn held, de Kolonel RAULAUN, en zijn waarde
FREDERIK BueHIAr een en dezelfde waren! Zijne oogen
}sonde hij niet gelooven, en vraagde bij herhaling, waarom
hij voor zijne familie en vrienden zich zoo lang verborgen
bad gehouden. Bedremmeld verontfchuldigde hein BUCIm
ALAN; doch FREDERIK greep HALDER's hand, en drukte die
aan zijn hart. „ Dat uw vriend ," zeide hij, „ dat de vader
„van mijne geliefde PAULINA mijne hatelijke geheimen were;
• zijne vergitTenis , zoo wel als de uwe , heb ik noodig.
,, M fchien zal bij aan den Kolonel RAULAUN fchenken ,
„ wearAa4
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,,,waarom vpLmLnutt niet durfde vragen. MisfeIlfen zal het
,,-lezen van deze papieren zijn hart roeren. ô! Dat PAULINA's
,, ou fiers, ook mijne vergiffenis uitfpraken ! " .Mevrouw HAL DER trad binnen; beiden vatteden hem in hunne armen, en
zegenden hein.'
,; Staat mij nog toe ," zeide FRITS, „ dat ik mijnen braven
„Majoor, mijnen waarden ERNEST, u aanbiede, die federt
s ,zeveu jaren mijn onaffcheidbare medgezel. is. Neen! niet'
zoo ongelukkig ben ik geweest als ik verdiende te zijn,
1 , terwijl ik zulk. eenen vriend had. " Hij ging hem halen, en
bragt een jong man binnen van eene bevallige geflalte, dien
EUCHMAN aan zijne houding voor den genen herkende, die
het antwoord van onder PAULINA'S bank gehaald had; hij
omhelsde hem als een' tweeden zoon, want de zijne he1ninde hem als een' broeder.
Na, een uur of twee meer bedaard zamenfprekens, berin.
eerde 'ERNEST den Kolonel, dat het tijd was om te 'vertrek.
ten. „ Ik neem geen affcheid van u," zeide hij tot zijne beide
vaders. „ Na eenige uren rustens , zult gij, . hoop. ik, op
3 ,de wapenplaats verfchijnen .... Maar mijne goede moe„ der!" . Zij reikte hem de handen;. hunne tranen vermeng
zich , en Mevrouw HALDER deelde in dit teeder af-den
Wij zullen elkander wederzien," zeide hij, „ in--fcheid.„
niet hier beneden, dan in de` verblijfplaats des ge,,
„fait, alwaar PAULINA ons verwacht." -- „ Daarnaar haak
ik,. antwoordde Mevrouw HALDER, hem de hand druk -'
kende.

„Gij bemint dan nog uwe PAULINA 2" vraagde hem HAL
wel nu! ontvang dit gefchenk van haten vader; het-^>vtc;„
„was voor u beflemd. PAULINA moest de uwe zijn; laar
haar portret uw fchild wezen." Dit gezegd hebbende , ftelde• hij hem een doosje ter hand , bévattende PAULINA'S porreet in miniatuur . FREDERIK ontving het knielende. „ Nu
, eerst , ' zeide hij , .,, gevoel ik dat God mij vergeeft , en
dat alles is uitgewischt ! " Hij drukte het afbeeldfel aan zij,e lippen, en plaatfile het op zijn hart. ,, Eéns;" zeide hij,
„zult gij, het wedervinden, wanneer dit hart niet 'meer za!
„kloppen." Met moeite fcheurde hij zich los uit dit ver
welhaast hoorde men het galopperen der zich ver--trek,n
wijderende paarden. Niemand van hun, welke hij achterliet, konde aan fepen denken; zij plaatften zich rondom eene
tafel, en lazen, niet zonder meer dan eens te moeten afbreken, de papieren, welke hij hun had ter hand gefield
behelzende hetgene in liet vervolg zal vermeld worden.
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c meerderheid van het aartal der ongehuwd levenden ,een
D
float , over't algemeen niet als de beste gefchat, heeft de
vraag doen geboren worden, ,,of dit ongehuwd leven voorra.
inelijk aan de Mannelijke, dan aan de Vrouwelijke Sch e moet
worden toegefchreven? " Vóór dat deze vrarg voldoende
beantwoord is , zal men te vergeefs naar een enddel tegen
dit kwaad zoeken; maar het is niet waarfchijnlijk dat die beantwoording fc'aielijk zal gefchieden, en wel te dezer oorzake, (lat de beide partijen, best in Raat om onderrigt ten
aanzien van dit onderwerp te geven, zich te vrede houden
net de fchuld op elkander te werpen, in (lede van ons
eenige gronden op te leveren, waarop wij eenig denbeeld
deswege zouden kunnen vestigen. Dc Vrijfters gevende Vrijers
de fchuld, en de Vrijers werpen die op de Vrijteers. Zoo
leeft de zaak reeds lang gehangen, en zal ;vaarfchijnlijk nog
lang hangen blijven.
Eene bijzonderheid , in de daad, is er, welke, in den
tenten opslag, liet gefciiil geheel ten voordeele der Vrouwelijke Sekfe heflist; namelijk de gewoonte, welke, van
onheugelijke tijden af; bij alle befchaafdc en (indien Ik niet
mis heb) bij alle onbefchaafde Volken heeft Rand gegrepen,
dat de Vrijer de verzoekende en de Vrijtier de verzoclite partij uitmaakt. Gevolgelijk is liet ten allen tijde in de rnagt
des Vrijers, eene poging te doen om van haat te verwisfelen;
terwijl der Vrijher nooit zulk Gene gelegenheid voorkomt.
De fehuld zou, de zaak van die zijde ingezien, geheel bij
den Vrijer fchuilen, hadde hij zich, voor een groot gedeelte, daarvan niet weten te ontheffen, door in 't midden te
brengen, dat, fchoon de Vrijers het vragen in hunne inagt
hebben, de Vrijiers dikwijls de grilligheid bezitten om te
weigeren; en dat de zoodanige, wie liet nooit gevraagd is,
vrijelijk veronderheld ma; worden die cere niet waardig te
wezen. — Deze bewijzen loopen, gelijk elk ziet, dermate
tegen elkander in, dat het beterzalwezen hetgefchil onbe!list
te laten, dan Bene beflising te wagen op zulke verwarde en
onvoldoende ftttkken.
Ware ik genegen, om, naar mijn bijzonder gevoelen, des
uitfpraak te doen, 't geen ik echter niet als beflisfend wage
op te geven, dan zou ik overhellen om de fchuld grootera.
deels op onze eigene Sekfe te leggen. Want welke zwanglieden men ook moge inbrengen tegen de zeden en het gedrag
der Vrouwelijke Sekfe, of in 't algemeen, of enkel int bij-
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zondere gevallen, dezelfde redenen moeten gelden, waároin
wij zouden verworpen, als waarom zij niet zouden gevraagd
worden.
Gereedelijk wil ik toeítenmmen, dat er verfcheidene klein
zwarigheden kunnen in 't midden gebregt worden te--Gend
g en de wijze van opvoeden der jonge Juffrouwen, in den
tegenwoordigen tijd ; eerre wijze , welke ik vrees, dat nier
zeer gefchikt is, om getrouwe Echtgenooten, teedere Moe.
ders, of aangename Levensgezeilinnen, te vormen, Maar it
hoop dat de wereld niet zoo geheelenal bedorven is, dat de
ongehuwde Heeren aan zichzelven deugden toefchri.jven,
welke niet langer bij de Vrouwelijke Sekfe gevonden worden, en dat de gewoonlijk in de [Eng IfW^'ae] nieuwspapieren
geftelde omfchrijving , „ bezittende alle hoedanigheden
„ om den Huwelijken - Plaat gelukkig te maken," van de
Bruid afgenomen en alleen op den Bruidegom moet toegepast
worden. Indien dit zoo ware , moeten wij alle dc fpreekwijzen, bij zulke gelegenheden gebruikelijk , veranderen,
en, in Rede van den Bruidegom als een gelukkigen te begroete
ten, dit alles der andere partij toevoegen. Maar ik kan nor
niet denken, dat onze Sekfe zulke groote en fpoedige vorderingen in deugd en kuisciiheid gemaakt Lebbe, dat zij de
andere overtreffe; en ik twijfel weinig, of een Man zal eerr e
Vrouw, zijns waardig, kunnen vinden , w a n neer hij in erna
er eene zoekt, welke met zijn karakter zamenilemt,
Derhalve, van gedachten zijnde , dat de fchuld, voor een
groot gedeelte , bij de 1\\7annelijke Sekfe fehuilt, zal het der
moeite waardig wezen te onderzoeken mrar Benige der oorzaken, welke hun beletten ia een' Plaat te treden, tegen
welken zij geen' natoerlifl•:en of erníligen wedefzin hebben.
De eeríle dezer oorzaken heeft men, mijns achtens, daar
te zoeken, dat zij meer van liet Huwelijk verwachten,-in
clan hetzelve kan opleveren. Hunne verbeelding, dat het
een Plaat is van liet hoogst en onafgebroken geluk , doet
hun den tijd verliezen niet in de wereld rond te zien nar
eerre Vrouw, welke hun dit aardfiche heil kan bezorgen. Wie
dusdanige denkbeelden van het Huwelijksleven vormt, zal ongetwijfeld teleurftelling ontmoeten: want liet geluk van den
Echten-(laat is eene loutere herfenfchim, indien men hetzelve laat afhangen van ééne der Partijen alleen: de vereeniging
van een Engel met een Beest zou, indien ik het zoo eens
moge uitdrukken, even zeer geluk kunnen aanbrengen. De
begeerte en de bekwaamheid om te behagen moet weder
wezen; en dan is er zoo veel kans van geluk, als ver-zijds
kan worden in het lot der zwakke ílervelingen.
-wacht
Daarenboven, het denkbeeld; dat de Huwelijke-(laat een
leven fchenkt van het hoogst en onafgebroken geluk, is vol
Ook geloof ik, day liet uiealand in het hoót'J-strekvalch.
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hou gekomen zijn, ware het niet het Plot geweest van zoo
vele Romans, als de wereld overfiroomen , wier invloed in
onze gezelfchappen werkt, en meer krachts uitoefent, dan
velen gereedelijk willen toeulaan.
Het hoogíle geluk in 't Huwelijksleven blijkt te beflaan
in een getrouw, teeder en deelnemend waarnemen van de
pligten, daaraan verbonden: doch wie deswege een regtmatig begrip vormt, behoeven wij niet te vermelden, dat de
vrees, de ongerustheden, de zorgen dikwijls cie gelukzalig
evenaren. Hoe menigmalen worden de gewone ram--hedn
ven des menfchelijken levens , waaraan allen, die gevoelen
en denken, zich onderhevig vinden, in den Echten-ítaatverzwaard door verkeerdheid van geaardheid, door ondankbaarheld der. kinderen! Er zijn ,derhalve, in beide de haten , rampen te wachten. De vraag is ,waar het grootile deel van geluk
gevonden wordt? Gemakkelijk valt hier op te antwoorden,
indien wij opregt met onszelven willen handelen, en in aan.
nnerking nemen, dat hij, die in het Huwelijksleven ongelukkig is ,in den ongehuwden haat niet geheel gelukkig was; en
dat er geen levensfland op aarde gevonden wordt, ontheven van
afhankelijkheid van uiterlijke omftandigheden , welker invloed,
zoo niet het geluk , ten minne het genoegen des levens daarl}elt.
Een ander blijk van gezond verfland en opregtheid zullen
wij geven, wanneer wij in een ander niet verwachten die
volmaaktheid, welke wij weten dat noch bij onszelven, noch ergens gevonden wordt. Men houde Reeds in 't ooge, dat het
een fterveling, geen Engel, een zwak medefchepfel, geene
Godheid is, waarmede wij ons vereenigen. De gegrondheid
dezer bedenking zal na het voltrokken Huwelijk welhaast
ten volle blijken ; doch het ware veel beter , dit voor4f
ernftig te bedenken. In zulk een gevat zonden wij de
kwelling van teleurítelling ontgaan , en niet behoeven te
twijfelen aan onze kennis van de menfehelijke natuur.
SENEX, een mijner oude kennisfen, heeft de laatfee dertig
jaren zijns levens zijne zwarigheden tegen het Gehuwde Leven aangevoerd, en, behalve zijnen gevestigden afkeer van
dien levenshand, mag hij thans gerekend worden allen gevaar
te boven te zijn van verzoeking, om zijne gelofte, van ongehuwd te leven, te verbreken. Zijne hoofdreden tegen
den Echten-flaat is de behandeling eenra Vrouwe, welke,
zijns bedunkens, door de Mannen, in 't algemeen verkeerd
begrepen en uitgeoefend wordt, doch bij hem een gewlgtlg
luk zou uitgemaakt hebben, hadde hij immer tot het Huwelijk besloten. Zijn denkbeeld over de behandeling tiener
rou we is niet in allen deele klaar; doch, voor zoo verre iIc
uit een en ander gefprek met SENEX over dit onderwerp heb
kunnen opmaken , zou zijn gevoelen desaangaande niet zoo
wel met de denkbeelden van onze Vrouwen Doken t?s mrt
die
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die der wilde Indianen , en beter aan de oevers van het
meer Ontana, dan aan den zoom des ilmfleis pasfen.
Met dit al heeft SENEX oorfpronkelijk geen afkeer van liet
hIuwelijk; en is dit, denk ik, het geval van weinig Jongelijrgen: dan hij ontmoette fteeds zoo vele hinderpalen, die hein
onverzettelijk voorkwamen, dat hij nooit Bene partij, met
zijne begeerten ftrookende, kon aantreffen. Was de Juffrouw
rijk, zij was of niet fchoon of niet jong genoeg; was zij rijk,
fchoon en jong, zij zou zich al te veel op 't geen zij ten
huwelijk bragt laten voorlaan; was zij alleen fchoon, zij zou
het voorwerp wezen van het bejag veler wellustelingen; was
zij arm, dan oordeelde hij dat er toch iets noodzakelijk was
om van te leven, fehoon hij van geene gierigheid kon befchuldigd worden. Somtijds was zij al te geestig, fomtijds
te koel; fomtijds had zij geene opvoeding; fomtijds liet zij
zich te veel op haar lezen voorliaan; fomtijds was zij flil als
een beeld , fomtijds fnapachtig als een papegaai. — Kort
Vrouw fcheen, in de oogen van SENEX, genoeg -om,gen
volmaakt; en dewijl hij wanhoopte gelukkig te zullen-zam
kunnen wezen, als hij er•geene aantrof boven alle tegetiwerping verheven, verfeet hij zijne beste dagen in proefnemingen zonder gelukkigen uitflag, in nafpeuringen zonder voIdoening, en in verwachtingen, die op teleurflellingen uitliepen, omdat Zij ongegrond en onredelijk waren. SENEX Is
thans een eenzaam levend Vrijer van vijf-en- zestig jaren; en
hoort men hem nu wel eens zeggen: „Heeft het Huwelijks.
,, leven vele moeijelijkheden, de ongehuwde íiaat fchenkt
„ geen vermaak!"
In dezer voege misleiden en bedriegen de menfchen
zichzelven, door van het Menfchelijk Leven te verwachten,
wat hetzelve niet kan opleveren, en door te (reven naar
eene volmaaktheid, welke niet beftemd is het deel te zijn
van fchepfelen in eenen Raat van Beproeving.

LORD PETERBOROUGH EN DE AARTSBISSCHOP FENELON.

treffend bewijs van den invloed eens goeden VoorÉ enbeelds,
ter bekrachtiging van eene beledene Leere, levert het zeggen op van Lord PETERBOROUGH, bekend als een
tegeníirever des Christendoms. Bij den Aartsbisfchop FENELON te Kamerijk zich eenigen tijd onthouden hebbende,
voelde hij zich dermate getroffen door de begaafdheden ea
deugden diens Geestelijken, dat hij bij 't affcheid uitriep:
„ Indien ik hier langer vertoefde, zou ik, in fpijt van mij.
, zelven, een Christen worden!".

MENGELWERK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, KUNSTEN EN WETEN*
SCHAPPEN, BETREKKELIJK.

REDEVOERING
•VER HET BELANGRIJKE DER BRIEFVERZAMELIN+
GEN VAN GEWIGTIGE PERSONEN.

Door
.M. P.

Y. B. C. FdN DE12 441 (*).

et is buiten allen twijfel, dat de getrouw befchreve.
ne Gefchiedenisfen van ouden en lateren tijd , de
tivelgefielde Redevoeringen, of van den Leerftoel, of in
de Pleitzaal, of in de Staats- en Volksvergaderingen gehouden en tot ons overgekomen, de treffende Dicht(lukken, waarin de eer der Goden , de roem der Staten, delof der Helden, de bloei der fchoonheid, het vuur der
driften bezongen werd, ja zelfs die verdichte fchilderingen
of dichterlijke omkleedingen van ware gefchiedenisfen , wel
wij gewoon zijn Fabelen en Mythen te noemen; dat die-ke
allen, zeg ik, bij uitftek veel hebben bijgedragen , om ons
Gewoonten en Zeden, Volken en Perfonen te leeren kennen , en de Letterkunde in het algemeen, die van one
Vaderland in het bijzonder, aanmerkelijk uit te breiden.
Dan geenen van dezen hebben, naar mijn inzien, zoo
veel toegebragt, om ons met hoogst belangrijke, hoe zeer
fomtijds minder in uiterlijken glans fchitterende, perfonen
bekend te maken ; geenen hebben ons zoo , als 't ware,
zelfs in de familien der voornaamften ingelijfd, en aan ons
oog
(*) Uitgefproken in eene openbare Vergadering van de
3faatfehappij der Nederland/the L tttrtunde te Leyden, dei
17 van Slagtmaand 18o9.
Ír b,
DtiiNG. 1810. N0. g.
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oog den uiterlijk grooten en belangeloozen, van het oln.
kleedtel der veinzerij ontdaan , of den weinig uitblinken.
den braven, juist gelijk hij was,• zoo duidelijk vertdond,
als de Verzamelingen van Brieven, door of aan belangrijke Perfonen gefchreven.
Velerlei foort van Brieven is ons in fchrift nagelaten.
Men heeft DichtJlukken , die, aan eenen of aan meerdere
bepaalde perfonen bijzonderlijk gerigt , over een onderwerp ,
hem of hen voornamelijk betreffende , veelal den naam van
brieven dragen; waarvan wij ons als een uitmuntend voor
mogen herinneren het fierlijk fchrijven van HORA -beld
FLACCUS aan de PISONEN, waarfchijnlijk ten oog-TIUS
merk gehad hebbende, om vooral den jongen cN. CALPuRnIUS Plso, kort nadat hij onder de Grooten , die
AUGUSTUS en TIBERIUS omringden , of , hetgeen toen
hetzelfde. was , onder de vereerders en beoefenaars der
dichtkunde , meerderen omgang gekregen had., eenige , nuttige lesfen en welgepaste vermamngen_te geven, opdat hij
niet, door den geest des tijds weggefleept, te groot gezag aan het genie, te weinig aan de kunst mogt toeken
welk heerlijk dichtftuk vandaar, in lateren tijd,-ne;
onder den naam van HORATius Dichtkunst, met het hoog.
fte regt is beroemd geworden.
Als zoodanig kenren wij onder de Griekfche fehriften
het werk van den dichtkundigen Schaapherder HESIODUS
van Kuma, naar de plaats zijner opvoedinge de 4skreër bijgenaamd , die , op zachte welluidende toonen , in eenen bevalligen oud eenvoudigen ílijl , in dichterlijke brieven aan
zijnen Broeder PERSES, gezamenlijk onder den titel van.
werken en dagen bekend, uitmuntende lesfen gaf, omtrent
het arbeidzaam leven, het huisgelijk gedrag in het alge
drijven van Landbouw, Koophandel en Zee--men,ht
vaart in het bijzonder.
En wie vereert niet, onder de voortbrengfelen van den
Vaderlandfchen grond, het hartelijk, welmeenend, zuivere vriendfchap en ware godsvertering ademend, het echt
Christelijken troost mededeelend fchrijven van den van
oorfpronkeliíken geest overvlgeijenden CONSTANTIJN HUI GEN s, aan zijne Vriendin LUCRE TJA VAN i'RELLO (*) , onder
den naam van PARTHENINE, ter vertroosting over deverduis(*) Zie den Brief van Mr. j. scssl:TCMA, in de Letter,:
No. Vi.

VSQr i8og.
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duistering van een harer oogen, niet het ragt pasfend op.
fchrift van Oogentroost, toegezonden?
Dat ook dusdanige dichterffike brieven , daar zij in eenets
meer vrijen , neer vertrouwelijken trant , dan andere dicht
geschreven zijn , veel boven deze in bevalligheid-ftuken,
vooruit hebben en den Lezer meer innemen, zal niemand
ontkennen.
Men heeft ook dichterlijke brieven van eenen anderen
aard, waarin ons door den Schrijver belangrijke perfonen,
als aan anderen vertrouwelijk hunne gedachten mededeelende , worden voorgeiFeld. Van dezen aard zijn de Het
,th; rccjz van OVIDIUS , verfchei.dene ons nagelaten-rliW
door BARL F!.US , die in ons Vaderland de Latijnfche lier
zoo zuiver als Eierlijk befpeelde, en vele bij onze Neder
Dichters te vinden. Deze foort van dichtwerk-landuche
is bij uithek gefchil t, oen ons met den geest van hem,
dien de Dichter als fchrijvende invoert, bekend te maken.
Inners wie erkent niet den geest eener van minnevuur
hevig blakende en van fpijt fchier barftende nlno, in haren brief aan ENE S, door OVIDLUS gedicht, en door DD
DECKER in een Nederlandsch kleed gehuld? Wij hooren,
als 't ware, de verfmade nlno vleijen, fineeken, dreigen, naar mate de wending harer driften haar de woorden
fchijnt in den mond te leggen. Wij zien haar, in onze
verbeelding, aan ENEAS voeten neergezegen, met teeder•
heid zijne knieën omhelzen, om hem liet wijken te belet.
ten, en, als zij ook hierdoor niets verwerven kan, mat
woede oprijzen, de wanhoop als eene vlam haar ten ver
uitliaan, en met het óntbloote ftaal, vats-wildernog
zijne eigene hand ontvangen, den blanken boezem bedreigen, om alzoo hemzelven , als haren moordenaar, bij Goden en menfchen aan te klagen. Dit meenen wij te hoaren en te zien, fchoon de Dichter ons de perfonen niet
als in elkanders bijzijn adchildert, en het geheele dicht
vrucht is van dichterlijke verbeelding. En waar--ftuken
om heeft dit op ons zoo l iaclitige uitwerking? Alleen door
liet nabootfen van den briefftijl, die de natuur van een
gefprek getrouw navolgt, en ille afftand gereedelijl doet
vergeten.
Zoo weenen wij immera met eene MARIA DE MEDICI,
hoe billijk wij haar veroordeelen ,wanneer de in dit opzigt
waarlijk bijna onvergelijkelijke VAN MERKEN deze Wedt
we en Moeder en Bloedverwante van Koningen en Voten invoert, als haren eigenen Zoon wet eenige regelen
fchrift z
Bba
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fchrift, in bitteren nood, om bijfland fineekende. Zoo ge
zich de Held en Staatsman tot moed aangevuurd', tot-voelt
Wijs beleid en edele gematigdheid genoopt, wanneer VAN
MERKEN LOUIZE DE COLIGNY aan haren Zoon FREDRII{.
HENDRIK, met haar laatst vaarwel, hare moederlijkeràadgevingen briefsgewijze doet mededeelen. Zoo wordt 'in
het hart van elk echt Nederlander het heilig vuur der oude Vrijheids- en Vaderlandsliefde weder ontftoken , wanneer CLAUDIUS CIVILIS zijnen Neef JULIUS BRIGAN7.cus , met de welverfnedene pen derzelfde Dichteresfe
tot zijnen Vaderlandfchen pligt te rugge roept.
Heeft nu zelfs een dichterlijke brief zoo krachtige uit
Lezer, omdat hij onwillekeurig, als 't wa--werkingopd
re, gedrongen wordt zich te Rellen in de plaats van hem,
aan wien dezelve gerigt is; hoe veel grooter moet dan
niet de uitwerking zijn van brieven, die hunnen oorfprong
niet verfchuldigd zijn aan het vindingrijk vernuft eens Dichters, die fchrijvende zich verplaatfen moet in geheel andere omílandigheden , dan waarin hij zich met de daad bevindt ; maar die, in ongebonden Rij!, de aandoeningen,
meeningen en gevoelens, welke de Schrijver over zijn onderwerp heeft en koestert getrouwelijk uitdrukken, en
ons als met den Schrijver zelven, niet niet den perfoon,
dien hij verbeeldt, doen fpreken.
Vait dezen aard zijn, in de eerfte plaats, Verhandelingen over wijsgeerige , ftaatkundige , godsdienilige en andere wetenfchappelijke onderwerpen, onder den naam van.
Brieven uitgegeven, gelijk die van SENECA onder de Romeinen, en, om van lateren te fpreken, die van Rtus$EAU over de toonkunst, en van ons werkzaam en kundig
Medelid, Mr. RHYNVIS FEITH, over verfchillende dichtkundige onderwespen. In meest alle talen en bij alle Volken worden zoodanige gevonden; en hoewel zij veelal
niets met eigenlijke brieven gemeen hebben, dan het opíchrift en het van tijd tot tijd toefpreken van iemand in
den tweeden _perfoon, zal niemand echter ontkennen , dat
zij juist door die toefpraken meerderen invloed op den
Lezer. hebben, hem meer bezig houden en met het onderwerp als vervullen, dan in den eigenlijken Verhandelingsfiijl vervaardigde opftellen. Wij blijven toch allen
zinnelijke menfchen.; en de verbeelding, dat waarlijk tot
ons het woord gevoerd wordt , heeft iets zinnelijks , het.
seen ons fireelt en inneemt.
Ls het nu, dat die brieven, over eelt of strider onder,
werp
;
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werp , niet in het algemeen , maar aan dezen of genen perThou in het bijzonder gerigt zijn, dan verkrijgen zij dadelijk
meerdere bevalligheid, wekken meer deelneming, en de
omftandigheden der perfonen geven aan dezelve meerdere
verfcheidenheid en leven, hoezeer zij eigenlijk nog meer
de zaak dan de perfonen betreffen. Van dien aard zijn de
meeste uitgegevene brieven van ROUSSEAU , gelijk ook
Vele Van DE GROOT , BARLUS, ARMINIUS, EPISCOPIUS,
UITENBOGAERT en anderen, te vinden in den bundel, uit
onder den titel van Brieven van ver fcheide ver -gevn
geleerde Mannen over veelderhande hoochwichtige-maerdn
Theologifche materien en faecken , den hand der Kereken
betrefénde, meest uit het oórfpronkelijk Latijn vertaald.
Eindelijk dubbel belangrijk worden deze brieven, bij
zij , tusfchen gemeenzame Vrienden gewisfeld,-aldien
meer om de per Ponen zelve , dan om de onderwespen in
dezelve behandeld, gefchreven zijn.
Van dezen aard zijn er tweederlei. Immers fommige zin
meer of min gekuníleld, die blijken dragen van vooraf wel
overdacht, en niet zekere oplettendheid en zorgvuldigheid
op taal en ítijl te zijn opgefteld: Zij zijn daarom altoos ,
hoe levendig ook, echter minder natuurlijk en bevallig.
Tot deze foort behooren die van ANTHISTHENES, ARIST'IPPUS, IESCHINES en PIIILO onder de. Grieken; die
van CAJUS PLINIUS CIECILIUS SECUNDUS onder de Roweinen en van meest alle Schrijvers van lateren tijd,
wier brieven in de Latijnfche taal zijn uitgegeven. Hoe
zeer il: ten hoogfle bewonder het doordenkend verfland,
den vluggen geest, de gulle vriendfchap, de edelheid van
hart, alom doorftralende in de brieven van den Voorganger in . de Nederlandfche Letterkunde, den onilerfelijkeli
Drosfaard HOOFT, moet ik, naar mijn inzien, zijne uitgegeven brieven onder de evengemelde rangfchikken. Immers de geestigheid in dezelve is niet zelden meer gezocht, de flijl meer gekuniteld to gedwongen, dan men
in Permeenzamc brieven met regt verlangen mag. Niette geul? wande dit alles, zijn ook dusdanige brieven van bui
waarde, omdat zij ons van naderbij bekend-tengwo
maken, niet alleen met de omftindigheden der erfonen,
door, aan en omtrent welke zij gefchreven zijn, maar
ook met vele gebeurtenisfen, welke tot opheldering var .
gefchiedkundige waarheden zeer veel bijdragen.
Dan de allerbelangrijklïe brieven zijn die, welke, niet
te :oren overdacht , uitflortingen van het oogenblik zijn,
F b3
en,
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enkel ontslaan bij voorkomende gelegenheden, en alleen

gefchreven voor hem, die dezelve ontving, waarin de
ílijl derhalve is geheel zonder kunst, nu verheven, dan
nederig, nu bijtend, dan zacht, nu ernilig, dan los,
naar mate het onderwerp dit als van zelven opgeeft; waar
beelden en fieraden, hier en daar voorkomende, als-inde
onachtzaam daar henen gefirooid zijn, en alles uitgedrukt
is, riet niet ftatelijke en uitgezochte woorden, maar met
zoodanige, welke in de dagelijkfche zamenleving gangbaar, echter niet laag, plat of onedel zijn; waarin natuurlijke bevalligheid, ongezochte geestigheid en onder
levendigheid alomme voorkomen, en in welke,-houden
met één woord, llechts één hoofdregel is in acht genomen; te weten, de Natuur te volgen' en gemaaktlieid te
vermijden.
Zoodanig een brief is eigenlijk eene fchriftelijke woord
afwezigen, in den gemeenramen toon-wisfelngmt
der befchaafde verkeering gehouden.
Wie zal niet reeds hebben opgemerkt, dat ik hier eigenlijk alle die eigenfchappen heb aangeroerd , welke men
uitmuntend vereenigd vindt in de weinige gemeenzame
brieven ,van XEN OPHON , tot ous overgekomen; maar voor
in dien keurigen en overkosteli;ken bundel van eenige-al
honderd, ons door' den onverbeterlijken Latiinfchen Brieffchrijver CICERO nagelaten. Immers zoo wij fechts liet oog
naars op die, welke hij aan zijnen boezemvriend AiTICUS
gefchreven heeft, mogen wij gerust met eenen Hoogduit
Schrijver zeggen, dat wi' in dezelve den Redenaar,-íchen
den Vriend, den Staatsman, den Wijsgeer en den ge/zee/en
CICERO wedervinden. Ja, brieven van dezen flempel ver
onbetwistbaar, als uitmuntende bijdragen tot mensch--dien
en karakterkunde, boven alle andere den voorrang : zij toch
leggen niet zelden de meest verborgene gevoelens en gebeimfte drijfveren der menfchcn als voor onze oogen
bloot , en zijn voor de Letterkunde zelve ten hoogfte belangrijk..
Hoe jammer is bet clan niet , dat wij , die ons beroemen
mogen, zoo vele nuttige en waardige Mannen onder onze
Landgenoten te kunnen tellen, geenen bundel van zoodanige hunne gemeenzame brieven , in onze moedertaal gefchreven, tot hiertoe in druk zagen verfchijnen; fchoon
er echter zeer vele van dien aard -tusfchen hen gewisfeld
rijn. Wij hebben wel hier en daar enkele brieven, die als
bijlagen achter een of ander Werk van of over den Schrijver-
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ver gedrukt zijn, gelijk die van SPIEGEL in de uitgave zijner Dichtwerken, en eenige van JEREMIAS DE DECKER
aan JACOB WESTERBAEN, otns door den verdienftelijken
GERONIMO DE VRIES medegedeeld; dan deze betreffen meest
meer zekere bepaalde zaak dan den perfoon, en zijn-al
weinig in getal en verfpreid. Ik verheug mij dus hartelijk,
in de gelegenheid geteld te zijn ter mededeelinge van
twee gemeenzame Brieven van roemwaardige Landgenooten; de een van den Dichter der Batavifche Arcadia , JACOB HEEMSKERK, en de ander Van DIRK RAPHELSZ KAMP HUYZEN, beiden mij gulhartig medegedeeld uit den rijken
fchat van Handfchriften van beroemde en geleerde Mannen, grootendeels bijeenverzameld door den ijverigen Advocaat-Fiscaal VAN LIMBORCH, den Broeder van PHILIPPus, aan Wien wij de uitgave der $pistole pre/?antiurn st
eruditorum T'rrorum te danken hebben, en thans de eigendom mijner waardige Vrienden , Mr. JOHAN FRANS VAN DER
MNERSCH en CORNELIS FELIX VAN MAANEN. De omílandigheden, onder welke, de fliji, waarin, en de onderwerpen , i waarover deze twee Brieven zijn gefehre.
ven , loopen zeer uiteen ; en juist daarom oordeelde
ik, dat dezelve tot eene proeve als deze bij uitftek gefchikt waren.
Brief, gefchreven door den Heer JACOB HEEMSKER&
aan zijnen bleef.
Zijnde deze te vinden in originali in de ilutogripJia J1rorum illuflrium aceruditor,irtt; toebehooretrde aan de Fleeren Mr. c. t. VAN nz %.ENEN en Mr. J. F. VAN DER W ERSC ,
No. sa van. het Deel, beginnende met een' Brief van Karel I, Koning van Engeiand , en naar het origineel door
Biij aldus gecopieerd.

Monf. et Coufin.
UE. geheel aengenamen van den a4. defer is my op
gisteren met het nevenskomende bruylofts -dicht behandicht.
Ick vinde hetfelve foet, eii aerdigh, en vol geests. Vol.
gens UE. begeren, heb ter vlucht int lefen eenighe aenteyckeninghen daer op gedaen, niet uyt bet wetens waen,
maer om UE. te tonen dat het veel lichter valt, yet beter
te willen hebben dan beter te kunnen maecken, en ick
fib 4
ver.
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verfeecker UE. , datter niet een ghedicht uyt ,myn pert

gevloeyt is, daer in'ick niet hetfelfde foude konnen doen,
ep mogelyk meer aen te herftellen foude vinden, als my
de moeyte luste, hoewel oock fomtyts de verbeteringhen
verergeringhen vallen, van flim in Nimmer als men feyt,
welck verwyt het- hooghvliegende verdant van den deftighen Poët Julius Ca:far Scaliger felfs niet heeft konnen
ontvlieden, wien in Fyne verbeteringhen van de misflaghén der oude latynfche toëten , diekwils , in deterius , op
fyn brood geleyt wert. 1Maer van 't geen ik UE. terf{ont
van myn eyghen dinghen feyde fal ick UE. een levendich
bewys geven. Als de Heer Cats myne heldenfpraecke
van den Admirael Heemskerk een onverdiendeof gegeven, en daer veel meer van hadde getoont te houden dan
Je op verre nae waert was , fo antwoorde ick fyn Edl.
dat niemant beter dan ick felfs en wist hoe grotelijks lelt
in fulcke faecken te kort Echoot, ende opdat fyn Edl.
mocht fien dat het my aen 't oordeel niet en gebrack ,
om myn gebreecken te kennen , maer aen de moeyte van
die te beteren , fo fond lek hem een half vel vol , off van
woorden die herfielt konden werden, off van wyfen van
fpreecken, die off deftigher off aangenamer behoorden te
wefen, off van yet anders daar wat aen haperde, en
nochtans moet ick bekennen, dat die beldenfpraecke onder myne flechte rymen de fechfte niet en is. En daer
by verhaalde ick fyn E. een aenmerckelyk voorval van den
Poet Ovidius (wiens aerdighe aengenaemheyt en voort
-lopendvacrihyt,fengluotCten , by de minfee verfranden konnende gelefen en begrepen werden , my boven alle andere altyt aengeflaen
heeft en fo veel mogelyk in myn kleinicheyt gevolght is
geweest.) Want als fommighe van tyne vrienden meenden
dat fyn vaerdig verílant al te licht int veele dinghen daer
over heen liep, fo wilden fy hem op een bevallighe wyfe fulckx aenwyfen, en verfochten , dat fe een halff dofyn veerfen, uyt feecker boek van her. , louden moghen
uytkcnn;en, die by foude moeten verbeteren; by was te
ver den , mits dat fer hem eerst een half dofyn fouden laten teghen nytkiefen, die by niet verbetert wilde hebben ,
twelck alst gedaan was fo bevonden fy, dat het d'eyghen
ièlfde vecrfcn waren , diefe hem meenden op te geven.
'Waarin by hun met een foeter bevallicheyt toonde , dat
by fo wel kost fien als fy waert haperde, maer dat hem
de moeyte niet en Miste om alles fo nacuw te befchaven en te
be-
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bedisfelen, noch hem groten arbeyt wilde laeten kosten,
't gunt maer voor tytverdrylf en tot geests vermaeckingh
gedaen wiert.
En dus gaet het met my oock neeff; behalven dat alles
fo naeuw te willen liften, en fb netjes uyt te wereken, te
futlèlachtich is , en dickwils de fchilderyen flacht van de
oude meesters der voorleden eeuwe, waer in alles tot op
een liaertje op 't netste en werckelyklte is uytgewrocht,
en evenwel en hebbenfe in den omtreck die aerdicheyt noch
aengenaemheyt niet , die de ftucken van de kunftenaers
van onfen tyt, hoewel niet een rouwer pinceel, en robuster bant, ontworpen , aent oogh geven. Want de
dichten hebben haer ziel en lichaem , alto wel als de
mensch dieft; maeckt, de woorden voort lichaem, ende
de geest die der in is, voor de ziele verllreckende. Nu
UE. fal my toeltaen, dat de ziele verre vóór 't lichaem
te prefereren is, en fo doed oock de geesticheyt van een
veers vóór de fraye woorden, maer alsfe beyde 't famen
gaen, fo maecken fe op een volmaeckte volkomentheyt,
even als een aerdighe ziele in een fchoon lichaem. Maer
hoe felden wert dit by een gevonden en daert gevonden
wert ist voorwaer hoochlyk te achten. Voor my ick
weet, dat iel: noch 't een noch 't ander en hebbe , en isfer
yet dat in my recommandabel foude moghen gevonden
werden dat is een vaerdighe voortvloeyentheyt, die ,my by
mest alles fonder moeyte uit de pen doed vallen, en als
die aent glyen is, dat ick dan hier ken daer op een woortjen, daer ick wel voel dat het hapert, foude• willen blyven ftaen, fo fouden my ondertusíchen de concepten, die
maer (als een aenficht in een fpieghel) los in de inbeeldinghe hanghen; uyt het hooft gaen, en dan foudender nette
veerfies, met fluwele woortjcs uytghewrocht, voor den
dach komen, maer daer dickwils noch geest noch leven in
foude wefen; en die daer sin in hadde, foude Pygmalion
flachten, die op een marbren beelt verlieft wiert.
Ick fie wel ick foude in dele pract yerwerren, indien
my de koude niet en vermaende, dat myn hant by naest
verkicnmt fynde, ie], alrede al meer fchrifts, als een ordinarisfen brief moet gefchreven hebben.
Dies tot verder antwoort van den uwen komende dient,
dat myn advys aldaer vermelt, door onkunde een magher
advys is geweest, echter foude ick de verfoeckers, die
UE. feght my fo goede vrienden te fyn, wel willen
kennen.
In u 1uspitie, nu ick fie waerfe vast. is, verfeeckerick
TIE.
D' b
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LE. dat ghy in gedwaelt hebt, ende dat my niet een
enckel woort dien aeiigaende uyt de mont gevallen is,
veel min eenighe letter uyt de pen foude gedropen wefen.
Ick meende dat het van yet anders vas, daer UE. mede
yet wat tegens my voor myn bed van gefeyt hebbende,
een veel opender verhael van aen tafel maeckte. Ick konde niet bedenken waer dit mocht haperen, myns felts bewust fynde , dat ick uyter aert niet iègh - achtigh en ben ,
des 't my aen myn hert feer dede, dat ick daer in fulcken mistlach als UE. vermoede, foude begaen hebben; dan
't is my liefF, dat ick nu fie , dat ghy gelooft, dat ghy
gedwaelt hebt , en voor fulcke dwaelinghen moeten de
geene die wys willen fyn haer wachten.
Het accoort door UE. met de Coymaecker beraemt is
redelyck, ende wat UE. daer in, gelyck oock niet de Appelwyven doed, fal welgedaen wefen.
Beyde UE. brieven hebbe terilont nae den ontfangk
forghvuldelyck doen befiellen , de behoorlycke adresfee
van defe twe nevensgaende wert UE. insgelyckx gerecommandeert.
Waer mede
UE., niet Oom van Heemskerk , onfewaerde nichte UE.
huysvrouw, de foete kinderen, ende alle d'andere wefende aldaer, opt hertelyckile groetende, ende Gode in genaden bevelende, fo blyve
Mon Coufin
UE. geheeI dienstwilligen en welwillenden neeve
Utrecht
den 3`3 Febr. 1636.

J. Heemskerk.

(De andere Brief, benevens eenige aanmerkingen op
beide , ter eerjte gelegenheid.)
IETS OVER DEN INVLOED VAN WOONPLAATS Or
VERBLIJF OP DE GEZONDHEID.

eelden wij onlangs de bedenkingen eens geleerden
Uitlanders , de Heer JOHN SINCLAIR , mede,
„ over den invloed der ziele op de gezondheid des ligchaams
en de duurzaamheid des levens, en werden dezelve van
„ velen onzer Lezeren met genoegen ontvangen , niet
„ min-
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„ minder aangenaam ,vertrouwen wij, zullen hunde volgen„ de bedenki.tigen zijn; en het is in deze verwachting,
,, dat wij dezelve hier mededeelen."
Geen fchepfel is er, op hetwelk verandering van klimaat, voedfel en verblijf zoo weinig invloeds heeft, als
op den mensch. Veel meer ruimte heeft hij dan eenig
ander dier in de keuze van zijn levensonderhoud, veel
meer hulpmiddelen om zich voor de ongematigdheden der
lucht te beveiligen, veel meer vernuft om zich een ver
te bereiden, naar de verfchillende omflandigheden ,-blijf
in welke hij zich bevindt , berekend. — Niet minder
waar is het intusfchen, dat er, zelfs voor den vernufti lIen en door de Natuur gunstigst bedeelden mensch, omftandigheden zijn , veel voordeeliger dan andere , ter bewaringe van de gezondheid en ter verlenginge van het
leven. Laat ons zien, hoe verre men het, in dit opzigt, heeft kunnen brengen in de bepaling van den invloed
van ieder der verfcheidenhedcn, die tusfchen dezelve kun
plaats hebben.
-ne
i. Invloed van het klimaat. De matigheid , aan de
bewoners van warme landen eigen ; de geringe moeite ,
met welke zij zich van voedfel voorzien, zonder tot zwaar
werken genoodzaakt te zijn; de weinige kleederen, welke
zij noodig hebben, of eene woning, die hen tegen de ongematigdheden van het weder hefchut; omilandigheden,
welke de laagfle kiasfen der zamenlevinge verheffen boven
drukkende behoefte , en de kwellingen van den geest,
welke er het gevolg van zijn : dit alles moet, in liet algemeen, deze landen gezonder maken, en voordeeliger voor
het opbrengen van een groot getal kinderen, dan de koude landen. Van hier dat de reizigers hebben opgemerkt,
dat, hoewel de landen, tusfchen de keerkringen gelegen,
ongezond zijn voor de vreemdelingen, die aldaar komen,
de landzaten, echter, en zelfs de afílammelingen van Europeanen, aldaar geboren, er bijkans allen Bene goede gezondheid genieten. De Negers, die de kust van Luinee
bewonen,, zijn, in het algemeen, voor ziekten bevrijd,
ílerk en kloek. Zij hebben vele kinderen, en brengen ze
met kleine moeite groot. Niet zeldzaam is het, er tweehonderd te zien, aan een eenigen vaderbehoorende , een allen
gelijktijdig levende. Jaarhjks worden uit dit land ongeveer zes=
tikduizend (laven uitgevoerd; en men vergroot zekerlijk de
zaak
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zaak niet, indien men onder!lelt , dat, fints den aanvang watt
den Slavenhandel, het getal der uitgevoerden op meer dan
achttien millioenen te fchatten zij. Indien het land niet zeer
gezond en zeer voordeelig voor de bevolking ware , zonde het
niet zoo talriike verzendingen hebben kunnen opleveren.
Intusfchen, hoewel de bewoners van warme landen, over
liet algemeen, eeoc goede gezondheid genieten, bereiken
zij, echter, zeer zelden eersen hoogen ouderdom. Het
leven wordt er al te zeer verhaast; de mannen bereiken
er te vroeg hunne volwasfenheid; de vrouwen worden er
moeders op eersen ouderdom , in welken zij, in koude of
gematigde landen, naauwelijks de kinderfchoenen hebben
uitgetrokken; het ligchaam wordt er te fpoedig uitgeput,
door het vleefchelijk genot, en door de verslapping, het
gevolg der geftadige uitwafeming, aan welke het aldaar
onderhevig is. De fpijzen zijn er niet zeer verfterkende.
De ha.r tstogten zijn er geweldiger., Alle deze oorzaken bij
verkorten er doorgaans aanmerkelijk den le--eng>m
vensduur. Alle de reizigers hebben er den vroegtijdigen
ouderdom der Negers opgemerkt. Weinigen bereiken den
ouderdom van zestig jaren; en op den ouderdom van vijfcnveertig jaren , en dikmaals vroeger ,hebben zij reeds gevoel
van dc verfchiinfeis des afgeleefden ouderdons. Het eenige welbcvestigde voorbeeld van een hoogen ouderdom,
mij bekend, is dat van eenen Neger, ADOO genaamd, die
nabij ne rivier Sherbro woon íe, en in den jare 1796 bij
de honderd jaren oud moet geweest zijn, omdat hij zich
toen herinnerde, toen hij vijftien jaren oud was, naar het
eiland Barbados te zijn overgevoerd, ten tijde van Koningin ANNA , hetwelk hij aanduidde met te zeggen, dat het
was voorgevallen, toen de Koning van Engeland eene vrouw
Men gewaagt inderdaad in Bengale van zekeren
NUMAS DE CUGNA, die, zegt men, in den jare 1566, in
den ouderdom van driehonderd zeventig jaren overleed.
Maar het geval, hoewel verhaald door twee Portugee/che
Schrijvers, die voor geloofwaardig worden -gehouden, is
te zeldzaam en ,ongemeen om Benig geloof te verdienen.
En dat zelfs in Azie de hitte van liet klimaat voor een
Iang leven niet gunifig is, kan ten bewijze dienen, dat in
C/jim , walks grootte gedeelte zekerlijk ales een warm land
kan worden aangemerkt, ten tijde als Keizer KIEN -LONG,
in den jare 1784 , door de geheeie uitgcfrektheid zijns
I^eizerriks, alle cie grijsaards, ouder dan hij, deed opzoeken , met bevel om dezelve naar Pekin te brengen,
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er niet meer dan vier werden gevonden, die boven de
honderd jaren oud waren. Maar China bevat voor het
minst tweehonderd millioenen inwoners: en wat zijn vier
honderdjarige grijsaards tegen een zoo grootgetal? Reden
is er te gelooven, dat er meer in Schotland zijn, alwaar
het getal der inwoneres geene twee millioenen bedraagt.
In het algemeen mag het dan gezegd worden, dat de
warme l litnaten voordeeliger voor de gezondheid dan voor
een lang leven zijn. Het tegendeel heeft plaats in koude
landen. De ziekten, vooral dezulke, die hij Voorkeuze
de kinderen en de jonge lieden aantasten, zijn er menigvuldiger en zwaarder. Meer moet er gewerkt worden',
om zich van voedfel te verzorgen en om zich tegen de
guurheid der lucht te beveiligen. Doch deze zelfde obrzaken , die eene groote menigte in de eerfle levensjaren doen
omkomen en den voortgang der bevolking vertragen,
verlterken het lichaamsgeftel, en werken mede om de
menfchcn aldaar langer te doen leven. -- Van de voorbeel :
den van hoogen ouderdom, welke de koude landen voort
levert Noorwegen, misfchien, de merkwaardig-breng,
Koning en de Koningin van Denemar--tlenop.—D
ken, in den jare 1733, eene reis door dat land doende,
g enten het zeldzame vermaak van tegenwoordig te zijn
ij eene huwelijksinzegening , welke tot hun genoegen
werd gevierd, tusfchen zes perfonen, die hun werden
voorgeteld , en ieder van welke over de honderd jaren
•ud was. — In het kerfpel Aggerhus telde men, in den
jare 1763 , honderdvijftig paren, die bij de tachtig jaren
gehuwd geweest waren. Deze driehonderd menfchen
moesten derhalve dooreen genomen bij de honderd jaren
oud zijn ; en misfchien waren velen hunner nog ouder. —
Onder de zesduizend negenhonderd negenentwintig menfchen , van allerlei ouderdom , welke , in In jarrc 1761, in
het diftrikt Christiana flierven , telde men driehonderd
vierënnegentig, oud tachtig jaren, achtënzestig van l^onderd jaren , en zeven, nog onder. Van de tweeduizend
Vijfhonderdtachtig, welke in dat zelfde jaar in -het diftrikt
van Bergen overleden, hadden achttien den ouderdom van
hotiderd jaren bereikt, behalve Bene vrouw, welke honderdënvier, en eene andere, welke honderdnacht jaren
oud was geworden.
Iutusfchen. is een zeer hooge graad van koude gewisfetijk nadeelig voor den levensduur. Op I7sland, en ui de
noor-
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noordelijke gedeelten van Izie, Siberie bij voorbeeld, is
het iets zeer zeldzaams , dat de menfchen ouder worden dan zestig of zeventig jaren. — Het zijti, derhalve,
over het geheel genomen, de gematigde klimaten, alwaar
men de meeste kans heeft om gezond en lang te leven.
Alles (pant te zamen ter daarftellinge van, dit voorregt:
de lucht, het voedfel , de kleeding , de inrigting der
woningen; de opvoeding, de geestgefteldheid der landzaten, de langzame en regelmatige wederkeering der faizoenen, enz. In Griekenland en Ittxlie heeft het menfchelijk geflacht den hoogflen trap van volkomenheid bereikt;
en wanneer van elders inkomende oorzaken, als de verovering van het land, deszelfs overheering, de natuur
van den,, regering vorm , enz. daarin geene belemmering
hebben te wege gebragt, is het verfland hier insgelijks
meest gekweekt en de heerfchappij der driften best beteugeld. Gelukkig zij, welke hunne geboorte, hunne bezig
hunne bekwaamheden in gunftige omftandigheden-hednof
brengen, orn hunne woning in deze fchoone land treken
te vestigen !
_. Meer- of minder hooge woonplaats. Lord BACON was
de eerfle, die hooge woonplaatfen heeft aangeprezen, als
voordeeliger voor de gezondheid en een lang leven. Hij
beroept zich op het voorbeeld der vogelen , die over het
geheel zeer oud worden; hij fchrijft dit toe aan, de zuiverheid der lucht, welke zij inademen. Waar is het, dat
PALLAS, in de provincien van Rusland,, welke hij doorreisd heeft, vele grijsaards in de hooge oorden heeft gezien, en zeer weinigen in de valleijen. BUFFON heeft hetzelfde aangemerkt, en hij beroept zich op de bergen van
Schotland, van het land van Wales, van Auvergne en op
de Zwitfet fche bergen , als vertoonende een veel grooter
getal oude lieden dan Holland, Vlaanderen of Polen. —
Ligt laat de reden van dit onderfcheid zich begrijpen. Op
hooge plaatfen is de lucht zuiverder , , meer ontheven van
moerasfige of ftinkende dampen , wordende dikmaler ver
dan in de vlakke landen; en de ontdekkingen der-nieuwd
latere Scheikundigen hebben bewezen, van hoe veel belangs deze omflandigheden voor de gezondheid zijn. Dit
verfdril, intusfchen, heeft zijne palen, en men moet niet
denken., dat, hoe hooger eene woonplaats zij .de bewoners
aldaar de voordeelen eener goede gezondheid en van een
lang leven in ruimer mate moeten genieten. De ondervin
heeft geleerd, dat dezelve veel einder genoten wor--ding
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den op de toppen der Alpen, of op de hoogde bewoonde
plaatfee, dan in de lage valleijen; en Zwitferland, hetwelk
onwederfprekelijk het hoog(le gewest van het oude vaste
land is , heeft veer minder voorbeelden opgeleverd van zeer
hoogen ouderdorp dan Schotland. Hiervan kan de reden
zijn, of dat de lucht, aldaar te droog, •te zuiver, te fijn
zijnde, te fpoedig het leven verteert, of liever omdat de
temperatuur der lucht aldaar te veranderlijk is , en hare
veranderingen zeer fpoedig zijn: omilandigheden , die , vol
aanmerking van HUFELAND , zeer nadeelig voor-gensd
de gezondheid zijn, inzonderheid wanneer de dampkring
tevens regenachtig en vochtig is.
3. Ligging. Veel meer acht gaven de Ouden dan wij
op de ligging hunner ffeden en huizen. Waar is het, dat'
zij de gelukkige uitvinding van het glas niet kenden, door
middel van hetwelk wij tegen koude en winden ons gemakkelijk befchutten, zonder daarom het genot van het
licht te verliezen. Maar, gelijk Lord BACON heeft aan
hij, die, zelfs met dit voordeel, een fraai-gemrkt,„
„ huis op Bene Rechte ligging bouwt, veroordeelt zich„ zelven om er gevangen te zijn-;" en dit is eene zaak,
wel waardig dat onze bouwkundigen er meer acbts op haan
dan zij gemeenlijk doen. Alle klimaten hebben , in dit
opzit, niet dezelfde behoeften, zoodat daaromtrent geen
algemeene regel kan worden voorgefrhreven. VARRO,
I'ALLADIUS en COLUDIELLA, die het klimaat van Italic
inzonderheid fchijnen in het oog gehad te hebben, willen,
dat men, tot het bouwen van een Landhuis, zoodanig een
fland zal kiezen, dat de voorgevel naar de opgaande zon
gekeerd is , ten einde het tegen de winterffbrmen te
beveiligen. Nog verder gaat PLINIUS. Zijn raad is, dat de
voorgevel moet gerigt zijn naar het noorden in de warme landen, naar het zuiden in de koude klimaten, en
naar liet oosten in de gematigde flreken. Zeer oordeelkundig fchijnen zijne aanwijzingen in dit opzit te wezen.
Zeer nuttige aanmerkingen ontmoet men ook hieromtrent
in de fchriften van PANSA en DICKSON. L ven zoo wei
keuze van eenen goeden fland ten-nigoverfchlsd
aanzien an de huizen in de fteden. Altijd, vooral
in koude landen, moet men de voorkeuze geven aan
dezulke, die den voorgevel naar het zuiden hebben, in
voege dat men het volle van de winterzon kan hebben in
dat fombere faizoen.
4. Nabijheid van water. Veel eenpariger is de tempe-
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ratuur van het water dan die der lucht; niets is bekwamer om de overmatige hitte van den zomer te temperen,
of de gefirenge winterkoude te verminderen, dan de nabijheid van eene groote menigte waters, die daarenboven
het voordeel bezit van de fchadelijke uit^vafemingen op te
ílorpen, en daardoor de lucht zuiverder en gezonder te
naken, vooral wanneer dit water niet Viltlaat : want als dan onderhoudt deszelfs bewegirig in den dampkring luchtfiroomen, die de lucht vernieuwen en ververfchen, en
haar bederf beletten (*). Van hier, dat de lucht, die
aan het zeeltrand wordt ingeademd, voor zeer gezond
wordt gehouden; en hoewel de zoutdeelen, welke uitgedampt worden ,in een zekeren trap fchadelijk voor den groei
der planten zijn, worden zij als dienh:ig voor hetmenschdom befchouyvd. De groote meren van zoet water fchijnen
eersen treflènden invloed op den levensduur te hebben. Nergens levert Schotland zoo talrijke voorbeelden op van
lioogen ouderdom, dan in de ommeltreken van Lomond,
zijnde de grootfie en fchoonfte zoetwaterkom , welke
men in Groot-Brittanje ontmoet. Eene naauwkeurige
volkstelling in het kerfpel Lusr, aan de oevers van dat
meer, leverde, in den jare iSo3, eenëntwintig perfonen,
boven de tachtig jaren oud, onder ecne bevolking van
negenhonderd drieënvijftig zielen van allerlei ouderdom..
Erfelijk fchijnt in dit kerfpel de hooge ouderdom te zijn. —.
In verrukking opgetogen, en met reden, zijn altijd de
Dichters ,wanneer zij de voordeelen bezingen , welke Bene
heldere en fnelvlietende beek voor de gezondheid aanbiedt , flroomende over een fteenachtigen grond. Niets is
zoo dienfhig voor de fpoedige beterfchap der herftellenden
en zwakken, dan zorgeloos en den geheelen dag langs de
oevers . van zulk eene beek te wandelen, alwaar de frischheid van liet water, de zuiverheid der lucht, en hare
•

ge-

(*) Men verhaalt, dat, gedurende de verwoestingen, welke de pest, in den jare 1665, te Londen aanregtte, de bewoners der huizen, die toenmaals op de groote brug flonden ,
er niet yan werden aangetast; hetwelk zeer vele, menfchen
deed. befluiten , hun verblijf in fchuiten op den Teems te ne
alwaar de aanhoudende beweging van het water door-men,
eb en vloed , welke hetzelve tweemaal in de vierentwintig
uren 12 voet doet klimmen en vallen, dezelve voor clieu gee.
fel beveiligde.
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geíl;Idige vernieuwing, hun welhaast de verlorene l raclzten
wedergeven.
.5. Nabijheid van bos/dien. Niet dienffig is het, onmiddèllijk omringd te zijn van groote bosfchen , die , behalve dat zij
den omloop der lucht belemmeren , en haar bederven door
de rotting der afgevallene bladeren, de vruchtbaarheid be.
letten , en den grond altijd vochtig maken. Maar op
eenigen aftland van het huls bevorderen kleine bosíchen
de gezondheid, door de kracht van den wind te breken,
ei door het lonxmer, welk zij in de brandende zomerhitte
veroorzaken. Daarenboven hebben de Natuurkundigen in
onzè dagen aangemerkt , dat alle planten , en vooral
de boomen, over dag Bene groote menigte gnz oxrgene
uitwalemen , die niet anders dan zeer gezond zijn kan.
Waarfchijnlijk is het insgelijks , dat zij den dampkring minder vochtig maken, en den dauw oplosten; hetwelk ,
van den eenes kant, de waterffof voortbrengt, welke zij
opforpen, en, aan de andere zijde, de oxigène, die de
zu verheid der lucht vermeerdert. Voegzaam echter is
liet nimmer, vooral in een vlak land, al te nabij een huis
booroen te planten; niet genoeg acht geven hier op de
E1igef hen (en ooh de meeste Hollanders) in het aanleggen van Landhuizen, vele van welke al te zeer belom,
werd zijn.
6. De natuur van den grond. Zeer ongezond zijn zon
gronden, waarschijnlijk uit-dertgnfpakmosie
hoofde van hunne uitwafemingen , welke voornamelijk
heflaan uit het íchadeliiklle van alle gazen, de koolwater
Dit is eene daadzaak , duidelijk bewezen door de-liof.
Tafels, door den Heer MUIST , Leeraar te Pevey , in
het licht gegeven , omtrent de levenswaarfchijnlijkheid,
in onderfcheidene diftrikten van ZZwitferland. Uit deze Tafels, in het Werk yin Dr. prim voorhanden, blijkt het,
dat de helft der kinderen, die in bergachtige landen geboren worden, zevenënveertig jaren bereikt ; terwijl deg
zulken , die geboren worden op een moerasfigen grond ,
bij hunne geboorte geen grooter kans hebben, dan dat zij
zesëntwintig jaren zullen oud worden. — Daarenboven
Tekent men onder de honderd kinderen, die op de bergen
worden geboren, vijf, die den ouderdom van tachtig ja
bereiken , en in de moerasfige vlakten naauwelllks-ren
twee.—Met reden heeft Lord BACON aangemerkt, datde
uitwafemingen der moerasten nadeeliger zijn voor de vreen delingen dan voor de landzatelj; ei hij voegt e e%'ens ,
dat
Cc
)&&1W 180. cO, 9.
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dat de moerasfen, welke open liggen voor eb en vloed ,
ongezonder zijn dan andere, ongetwijfeld omdat de zee
aldaar een grooter getal infekten en visfchen aanvoert en
laat vallen , die aldaar fferven, en wier verrotting de
voorname oorzaak fchijnt te wezen van den flank , welken
de moerasfan veroorzaken. — IIet is, misfchien, om deze reden, en omdat deze dieren nooit gevonden worden in liet water van moerasten, welke turf bevatten ,
dat deze moerasfen op verre na niet zoo ongezond zijn
als de andere. — Hoe het zij, een kleiachtige grond ,
zelfs wanneer dezelve door moerasfen niet befmet wordt,
is . altijd minder voordeelig voor de gezondheid dan de
kalkaardige of zandachtige gronden , omdat dezelve
het regenwater behoudt, daardoor meerdere malen en beiendiger vochtig wordt, en den dampkring koud en onaangenaam maakt. — De kalkaardige gronden zijn waarfchijnliik, over het geheel genomen, de gezondste, omdat, terwijl zij aan het water doortogt geven, zij tevens
de gevaarlijke 1metiloifen opllorpen.
7. BravdJto_ffen. Van veel belang is het, in de keuze
van eene woning, vooral in koude en vochtige klimaten,
gelegenheid te hebben ter bekominge van genoegzamen
voorraad van brandíloffen, zoo wel tot fpijsbereiding als
om zich tegen de koude te befchutten, om zich bij nacht
van licht te voorzien , en vooral om de vochtigheid te
verdrijven, die zeer veel nadeeliger is dan de koude, omdat de kleederen daartegen geene befchutting zijn, en er
geen ander middel voorhanden is om de huizen daartegen
te beveiligen , dan er geftadig vuur te onderhouden. Te
dien einde kan men zich bedienen van hout, turf en
Leenkool. De laatstgenoemde brandfloffe, indien zij van
eene goede foort zij, verdient den voorrang boven de
andere. Want de houtrook is fchadelijk voor de oogen,
en de turfrook heeft een onaangenamen reuk.
8. De dannpkrinn. Men zoude kunnen denken, dat
aanhoudende vochtigheid voor de gezondheid zeer nadeelig zijn moest. En echter wordt Egypte, een land, alwaar zeer zeker de lucht zoo droog is als ergens, omdat
het er nooit regent, en het aan de overftroomingen des
Nijls zijne vruchtbaarheid is verfchuldigd, voor een zeer
ongezond land gehouden ; terwijl Ierland, alwaar de vochtigheid van den dampkring bijkans aanhoudende is door
celen regen en de nevels, met regt vermaard is om de gezondheid, de rijzige geítalte en de áerkte zijner bewoi eregio
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ren. Andere oorzaken werken ongetwijfeld hiertoe mede; doch men kan er ten mmíle uit befluiten, dat een
behendig vochtige dampkring niet zoo nadeelig is als men
wel zoude denken. — Inderdaad, elk begrijpt, dat de
temperatuur aldaar eenpariger is; dat men er niet zoo dik
niet zoo fpoedig van eene zware hitte tot eene-malsen
hevige koude overgaat, en wederkeerig; en dat deze geliadige vochtigheid de zintuigen in eersen Raat van zachtheld en buigzaamheid onderhoudt, zeer dienftig ter ver
verharding , aan welke de zwakheden-traginfevd
van den ouderdom voornamelijk moeten worden toegefchrevcn.
9. Eilandtin of vast land. De gelijkheid der tempera}
tuur van den dampkring, welke neen op de eilanden geniet, de welbevestigde zuiverheid der zeelucht, die hen
omringt , de winden , die hen verfrisfchen en de fchadelijke uitwafemingex van daar verdrijven , Rellen dezelve over
liet algemeen tot eene gezonder woonplaats dan het vaste
land. Van hier dat er geen land is, hetwelk, naar evenredigheid van zijne bevolking en uitgeftrektheid , meer
voorbeelden van eenen zeer hoogen ouderdom heeft gele
verd dan Groot-Brittanje. Verre overtreft het, in dit
opzigt , Duitschland , Frankrijk ende andere landen des ouden vasten lands; en indien men den Hcere wITIIUItst
moge gelooven, moet het vaste land van Noord-r?merika,
ten aanzien van de gezondheid, voor hetzelve verre on.
derdoen. Intusfchen heeft een hedendaagsch Schrijver, de
Heer BARTON, in de tbnerikaanfche Handelingen (American Transactions) aanmerkingen geplaatst omtrent de levenswaarfchijnliikheid in de Vereenigde Staten, in welke h1
zeer krachtige bewijzen aanvoert, welke doen gelooven,
dat dezelve aldaar zeer groot is , en dat de bewoners aldaar hooger ouderdom bereiken dan ergens elders. Maar
misfchien is Amerika dit voordeel minder verfchuldigd
aan zijne ligging op het vaste land, dan aan de groote
menigte zijner bewoneren, die betlendig ten platten lande
hun verblijf houden, in vergelijking van hun, die in de
fleden wonen. Van dat gevoelen is ook Dr. WATERnous E van Cambridge, die, de gevoelens vin Dr. BARTON bevestigende , er nevens voegt: „ Aan de middelma
onzer bezittingen moet vooral de goede gezond--„tighed
,, heid onzer oude lieden worden toegrefchreven. Wij zijn
„ niet rijk genoeg oil ons aan de weelde over te geven,
„ en niet 200 arm, dat wij een ontijdigen dood zouden
Cc a
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, flerven. Geen mensch is er in dit gelukkig land, die
„ onder den last der behoefte kan bezwijken, althans in„ dien hij geen dronkaard zij."
Maar het zijn inzonderheid de kleine eilanden en de
fchiereilanden, van de zee omringd, welke, indien zij
geene moerasfen bevatten, met groot regt als de wieg en
bakermat van oude lieden kunnen worden aangemerkt. Hier
ziet men een groot getal het levensperk over de grenzen,
in andere landen ongewoon, uitbreiden: en dit voor
heeft plaats op allerlei breedten. In .het Zuiden-xegt
hebben wij de Bermudes-eilanden, Barbados en Madera;
in het Noorden de Hebrides, de Orcadifche , en de
Shetlandf he eilanden , die altijd gehouden zijn voor een
zeer gezond en voor hoogen ouderdom gunflig verblijf.
.En dit is niet vreemd, aangezien, volgens de aanmerking
van Lord BACON, de zeelucht zoo wel het ijs van liet
Noorden , als de brandende hitte van het Zuiden tem.
pert.
lo. Verblijf in eene [tad, in esn dorp, of ten platten
Lande.. De opeenflapeling van meufchen en tamme dieren
in Bene groote had ; de slinkende uitwafemingen, welke
aldaar opgaan uit de flagterijen, de kerkhoven, de riolen,
de Hallen, de markten, uit eene groote menigte werkplaatfen ; de rook, die, gelijktijdig uit vele duizenden
fchoorf{eenen opklimmende, op de had nedervalt en haar
omringt met een dikken damp, die haar van de warmte
en het licht der zon berooft, en nog meer de weelde,
. de zinnelijkheid en de liehtniisferij , het nachtbraken, het
laat en ongeregeld ter ruste gaan : om alle deze redenen
bijeengenomen moeten noodwendig de heden een zeer
ongezond verblijf zijn, in vergelijking van het platte land.
Van hier dat onze fferflijsten beflist hebben, dat, indien de levensduur in een dorp op vijftien jaren wordt
gefchat , dezelve in de hoofdílad niet hooger dan op tien
en eefl half jaarkan gefield worden. Maar, zal ditverfchil
plaats hebben , moet het dorp eene goede ligging hebben ,
op een droogen grond. Op eene flaauwe helling, en nabijl een loopend water, moeten er de huizen niet onmiddellijk aan elkander haan, moet er flechts een regel
luizen, en geene eigenlijk genoemde firaten zijn. Zelfs
nog grooteg is, op deze voorwaarden, liet verfchil tusfchen de gezondheid van het platte land en die der heden
dan ik gemeld heb , naardien de Schrijvers, die de fterflijsten, van onderfcheidene landen en plaatfen vergeleken
heb-
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hebben, berekend hebben , dat er jaarlijks in de groote f eden ílerven van den negentienden tot den vierëntwintigiten
der inwoners, in de Peden van middelbare grootte van
den vijféntwintigfen tot den achtëntwintigiten , en ten
platten _ lande van den vijféndertigften of veertigílen tot
den vijftigften of zelfs den zestigílen. — Ongetwijfeld
moet aan dit groot verfchil der fterfte tusfchen de íteden
en het platte land worden toegefchreven de fpoedige aanwas der bevolking, welke in 1merika heeft plaats gehad,
alwaar dezelve, 'naar men wil, in eenige provincien om de
vijftien jaren verdubbelt, en over het geheel in de Vereede Staten om de vijfentwintig jaren. Want hier maken
de bewoners der fteden flechts een zeer klein gedeelte der
natie uit.
Eenige Schrijvers hebben, beweerd, dat de mensch beftemd is om even als de dieren des velds te leven, met
de zon op te flaan en te gaan flapen , het meeste gedeelte
van den tijd in de opene lucht door te brengen, zijn lig
oefeningen en tot de ongematigdheid-chantoferk
der faizoenen te harden, zijne maaltijden naar het gevoe•
van honger en dorst alleen te regelen, enz. Dit is overdreven. Ongetwijfeld, is het gezonder, ten platten lande
dan in de fiveden zijnen leeftijd te flijten; grooter kans
heeft men aldaar om er lang te leven. Maar lang te
leven is niet het eenige doel onzer aanwezigheid; en wat
zoude er van de zamenleving, hare vermaken en genietingen, worden? Welke voortgangen zouden de kunften
en wetenfchappen maken, indien de menfchen geroepen
waren om altijd van elkander afgezonderd te 'leven, hier
en daar over den aardbodem verspreid, zonder de gelegenheid te hebben om 'onderling te verzamelen? Laat ons
niet vergeten, dat de mensch niet.betlemd`is omten$aam'te
leven , en , hoedanig ook de omflandigheden mogen wezen ,
in welke het lot hem geplaatst heeft, de zneht om zijn
aanwezen te verlengen altijd moet bepaald worden door
het vermogen om wel te doen. • Maar na een nuttig
beíleden• leeftijd in den dienst van zijn land, en tot
verbetering van het lot van deszelfs bewoneren kan het
verstandig zijn, zich naar het platte land te begeven , om
aldaar de rust te genieten, welke de hooge ouderdom vordert, en aldaar bedaard en ftil zijnen loop te voleindigen,
door denzelven te verlengen in de aangename. werkzaam
landbouw, niet minder belangrijk, maar-hednva
r,n iergeliilrelijk zekerder, veel voordeliger voor de gezondCci
hid,
-
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held, meer overeenkomilig met 's menfchen ware beffemming , en veel eerwaardiger,, dan de ijdele en vermoeijende
naja.;ingen van belang en eerzucht.
Voordat wij van de woonplaats aff}appen, moeten wij
van de er•ancdrring van klimaat nog met een woord gewagen. Menfchen , in een heet klimaat geboren en opgevoed, bevinden er zich gemeenlijk kwalijk bij, dat zij
naar een koud klimaat verhuizen. Moei;elijk verdragen zij
aldaar de veranderingen der luchtsgef eldheid, welke zij
aldaar ondergaan. Niet gewoon aan het nemen van behoedmiddelen , om zich tegen derzelver invloed te beveljigen , en altijd genegen om die behoedmiddelen als nutteloos te befchouw en , lijden zij veel van de ongematigd
er bitter over (even als de-heidrfazon,kg
Jtaliaanf ize heer, welke zeide en ter goeder trouwe geloofde , dat de Maan in zijn land warmer was dan de Zon
in Engeland) en worden veelal de flagtofFers der winters. -- Eveneens is het gelegen met dezulken , die
uit een droog naar een vochtig klimaat verhuizen. De
.Priesters uitgezonderd, die, een, geregelder leven leiden
tegen die veranderingen beter gehard zijn dan hunne-de,
laudgenooten , hebben de meeste Franfche Emigranten,
die naar Engeland zijn overgefloken , zich beklaagd over
de vochtigheid van dat land. Veel hebben zij er inzonderheid aan de oogen geleden. — Voordeelig daarentegen is
.doorgaans Bene verandering van klimaat voor bejaarde lieden ,die uit een koud en vochtig naar een droog en warm
klimaat verhuizen. De traagheid , aan hooge jaren eigen,
weet er zich wonder wel naar te fchikken , dat zij tegen
koude en vochtigheid geene voorzorge meer heeft te gebruiken , en de mogelijkheid om dagelijks in de opene
lucht te wandelen, zonder er iets door te lijden, is aan
nuttig voor verzwakte en door den ouderdom-genam
gedrukte ligchamen. Men wil, dat grijsaards, die zelfs
uit Portugal naar Brazil verhuizen, aldaar langer leven.
Natuurlijk zouden deze aanmerkingen aanleiding moeten
geven , om op middelen bedacht te zijn , om zich kunstmatig een klimaat te fchcppen , hetwelk aan oude en zwakkelijke menfchen deze voordeelen konde bezorgen , zonder
dat zij hun vaderland behoefden te verlaten. Vreemd is
het, dat geen Engelsehma den inval heeft gehad om zich dit
veoadeel an te fchafi n. Ligt zonde het vallen, door middel

OP DE GEZONDBrID.

;-9

del van kagchels en warmteleiders , eene kamer te ver vaardigen , die , aan eene grootti Oranjerij patende ,
van glazen omringd , altijd eene zeer zuivere en zoo
zachte temperatuur van lucht als men begeert zonde bevatten. Dagelijks zoude men aldaar het vermaak eener
wandelinge kunnen genieten, midden in eenen tuin, die,
met bloemen verfierd, zelfs door vogelen verlevendigd,
het zonnelicht onbelemmerd genietende, de Lente in alle
opzigten zou verbeelden, en alle hare voordeelen vereenigen, te midden zelfs van den harditen winter. Dr. RUSH
verhaalt, dat wijlen Dr. DE WIT, van Germantown, die
bij de honderd jaren oud is geworden , alle de laatfie jaren van zijn leven had doorgebragt in eene kamer, die
beftendig in dezelfde temperatuur werd gehouden, zoodat hij er zelden eene lucht ademde , beneden de zeven
graden op den Thermometer van FAHRENHEIT, zijnde-tig
achttien graden op dien van REAUMUR. In de noordelijke
landen, als Rusland en Zweden, gebruikt men dezelfde
voorzorge : alle de huizen worden er beftendig tot den
zelfden graad (of een weinig minder) verwarmd , ge
Gemakkelijk zoude dezelfde voor -durenwit.
kunnen gebruikt worden in de geffichten welke men-zorge
zoude kunnen aanleggen voor lieden , in jaren gevorderd , en
voor dezulken, die om hunne zwakheden genoodzaakt zijn
zich zorgvuldiger voor de koude te wachten. Met rept zouden
deze huizen, naar den voorílag van Dr. BEDDOES , kuno
nen genoemd worden, besvaayplaatfen des Ouderdoms. Ge
zouden dit zijn , waarfchijnlijk zoo nuttig als vele an-íticle
dere, Inzonderheid indien dezelve niet enkel als liefda1ige geifichten gebruikt, en aldaar als kostgangers de zooHanigen werden opgenomen, die in ítàat zouden zijn, de
kosten der ftichtinge te helpen dragen.
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en geestig Schrijver heeft eens de vraag ter bale g-bragt, op welk een tijd eene Vrouw het denken aan
hare fchoönheid be/wore op te geven. Dan hij heeft die
vraag onbeantwoord gelaten, en ook vind ik mij niet gefchikt om er een regtílreeksclh antwoord op te geven;
doch
Cc4
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doch uit hetgeen ik in deze Proeve zal bijbrengen, zullen
mijne Lezeresfen zoo iets kunnen opmaken, 't geen naar
een antwoord gelijkt.
Zeker, indien wij het voorgedragene geval zouden beoordeelen dolgens het gedrag van vele Dames, en wel.
Dames van rang en fatfoen, of indien wij aan deze over
laten oin oordeelaresfen te wezen, dan zouden wij moe
antwoorden, dat Beene Vrouw het denken aan hare-ten
Schoonheid behoore op te geven, zoo lang zij in 't geheel
het vermogen van denken bezit, en dat hare bekoorliklieden niet dan met haar leven ophouden. — Tot dit gevoelen zullen wij desgelijks overhellen, wanneer wij niet
alleen het gedrag der gemelde Dames in opmerking nemen, maar ook wanneer wij het oog flaan op het bedrijf
dier Mannen , wier hoofdbezigheid het is, de Dames de
middelen te verfchaf en tot het bevaren van 't geen men
veronderftellen mag haar zeer dierbaar te wezen. Ili heb
het oog op dat heerleger van lMMlanuen, die in kunstmidde.Jen doen om de fchoonheid te ouderfchragen en te herflellen , en onderling kring voeren wegens de verdien(te
van Bene uitvinding, tot dat einde ftrekkende: ge%hillen ,
welke ik niet van eerie zoo beuzelachtige natuur houde
ais velen. De man , die zich op de-.e kunstmiddelen toelegt, en te voorfchijn treedt als den ontdekker van een
geheim om de jeugd te verlengen en den ouderdom te ver
heeft zeker zijne foortelijke verdienfé.
-tragen,
De vrage, in 't begin mijner Proeve vermeld, behelst
.het veelbeduidend woord behcore; en ik zet mij thans om
te doen zien, hoe het met de zaak dadelijk ;ePPeld is,
met oogmerk, om, indien mogelijk , bepaald op te geven,
hoe het niet dezelve geileld behoore tqwezen.
Ik beweer, op grond van een gezag, 't geen niet ligt zal
gewraakt worden , dat vele Dames in ons Land hare
fchoonheid pogen te bewaren tot het laatfle tijdperk baars
levens, door liet aanwenden van zekere wateren , fineerfels, enz. die veronderf''ield worden tot (lat belangrijk einde te irrekken. Het is, daarenboven, even zeker, dat
vele Dames de werking dier middelen inroepen op een'
leeftijd, lang voor dat de Natuur, volgens den algemeenen loop , begin t te vervallen en de hulp der Kunst behoeft; even of door kunst gemaakte bloemen in Hooi
waren als in Wintermaand.
-mandzoig
Twee onderfcheidene bedenkingen ontllaani uit de gede daadzaken . Vooreerst moeten wij in aanmerking
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aemetn , dat de Natuur aan alle Vrouwen het een of ander
aangezigt gegeven hebbe, gehoon of middelmatig, (want
ik baat het woord leelljk.) — Ten andere gebeurt het
dikmaal: , dat het fchoonfte gelaat, in het verloop van ze
aantal jaren, dermate de prooi worde van tfd of ziek--ker
te, dat hetzelve de hulp der Kunst fchijnt te behoeven,
cm die fci,ade te herflellen. Of dit nu mogelijk zij, dan
niet, is een gewigtig vraaghuk. Het voegt ons, ernftig te
onderzoeken , of liet in der menfchen vermogen zij , fchoonheid te geven, waar de Natuur dezelve geweigerd heeft,
af de fraai- en frisehheid des gelaats te herpellen, wanneer.
de Natuur goedgevonden heeft deze weg te nemen ? —
Hoewel ik bepaald van gevoelen ben , dat deze vraag ontkennend behoort beantwoord te worden, zal ik nogtans
in dc beantwoording van flap tot flap voortgaan, ten einde ik Oenigen niet te ftreng en anderen niet te overhaast
fchijne. Het is geen onderwerp , 't welk eene lange aan
redebetoog vordert . eenige weinige-enfchakligv
erkende en eenvoudige daadzaken zullen ons ter volhomene overtuiging brengen.
Als een grondregel flcl ik, in de eerfile plaats, vast,
dat het kloekst vernuft van alle mentchen, die thans op
aarde zijn, en de vereenigde wijsheid van allen, die ooit
dezen kloot betraden, zamengenomen, niet in gaat zijn
om de Natuur te evenaren , zelfs in de miníle harer werken. Alle de ,^oodfche of Christen SALOMos', alle de Hei
alle de Griekfche en Romeinfche Wet--denfchWijsgr,
gevers en Staatslieden, alle de NEWTONS, BACONS, BOYLES van lateren tijd , en duizend anderen, beroemd van
wege hun vindingrijk vernuft en kunstbewerkingen, zijn
zoo min in Raat, een Grasfcheut, een hoornhalm, een
Zandkorrel , of liet gering[Ie gedeelte van liet minstgeachte
Infec`I , te maken , als de domfile kinkel , die zijn brood bedelt omdat hij geen verítands genoeg heeft om het te
winnen. Indien dit worde toegeflemd, en ik heb het niet
hooren tegenfpreken , kunnen_ wij dan veronderftellen , dat
een zoo zeer zamengef'eld gedeelte van het menfchelijk
ligchaam , ais het Gelaat, anders kan gevormd worden ,
dan de Natuur het gemaakt heeft, enkel door het aanleg
witte en roode verwe? Schoonheid hangt voor-genva
af van de wezenstrekken, fomtijds van de kleur-namelijk
en levendigheid der oogen, en dikwijls van eene bevallige
gedaante dr elaatstre'r ken , in 't fl,reken , in 't lagehen .
CC5
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in 't uitdrukken der. gemoedsdriften. Wat willen blanket,
middelen hier uitvoeren?
Maar men zal mij tegenwerpen, dat het voornaam gebruik der Blanketmiddelen beftaat in het herflellen van liet
verval der kleur, in het weder aanbrengen van die rozen,
dat mengtel van rood en wit, 't geen het fraaije der kleur
jaitmaakt. Weldadig waren deze middelen, indien zij zulks
yiitwerkten , en de Uitvinder verdiende een Standbeeld.
Doch ik begrijp , dat de misvatting hier ontflaát uit eenti
onoplettendheid op de wezenlijke fchoonheid van kleur,
zoo als de Natuur dezelve fchenkt. Indien deze geheej
en al afhing van een ovaal van rood, gefchilderd op iedere
kaak, terwijl liet overige des aangezigts met wit gekleurd
is, dan zou de leelijkte Vrouw eene Venus in fchoonheid
kunnen worden, en eene doodschbleeke kleur eeai wonder
wezen. Dan hij, die immer de fchoonfte werkíiukken der
Natuur gadefloeg , en uit dien hoofde voor een kenner
mag doorgaan , zal gereedelijk toeftemmen, dat de fchoonheid van het fijníle menfchelijk aangezigt niet afhangt van
eene geregelde fchikking der kleuren,.zoodanig als dezelve
volgens zekeren regel zouden kunnen gelegd worden ;
maar van de gefladige verandering van tinten, ontítaande
uit verfcheidenheid van de uitdrukkingen der zielsgefteltenisfe. Een gelaat, altoos van dezelfde kleur, en zonder Benige meerdere verandering dan men ontdekt in eene
fchilderij aan den wand, zal binnen korten tijd zielloos en
onaftntrekkelijk wezen. Zoodanig iets loopt aan tegen de
beginfeien van fchoonheid: wanneer men van eene fchoone
^r;aagd zegt, dat ze een beeld gelijk is, weet elk, dat dit
Iaatite het eerfle vernietigt, en er alle aanvalligheid aan
ontzeg t. — Wanneer wij , naar ons goeddunken, met het
penfeel een beeld fraai kleuren, en naar onzen zin het rood
en wit verdeelen, houden wij ors verzekerd, dat dit beeld
aan de gevoelige aandoeningen der nature niet kan beantwp rden. Wij mogen er een' altoosdurenden blos aaiv
geven; in dit geval is die afbeelding gelijk aan een fliliiaand uurwerk, 't .welk ééns op een dag regt wijst: doch
waar is dat keurig mcngfel van bleekheid , afgewisfeld met
een blos, .?igtbaar wanneer dezelve volkomen is, doch
orzigtbaar in de opkomst; terwijl die eigentle dus gevormde blos zoo veel verrukl:ends aan 1.et gelaat bijzet ?
Waar is die kleurverandering, zonder welke Bene Dame er
±roan en onbezield moet uitzien , en niet dezelfde onvec
^iiligh:eid eene beleediging als eene loffpraak hoorei , en
Bene
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eerre tijding van vrolijkheid of dro^fenisfe ontvangen? , Ik
vertrouw men begrijpt dat ik fpreek van de gevoelens van
het beste gedeelte der Sekfe. Men bemint zulk een gelaat niet.
Sommigen zullen misfchien hierop aanmerken: wij than
dit alles ten volle toe; doch het BIanketfel is dienftig om
aan het gelaat het voorkomen van gezondheid en eene goede kleur bij te zetten , en dit is veel gewonnen , hoewel
dat gelaat zoo bezield niet voorkome als gij verlangt. Op dit inbrengen is reeds geantwoord; dan ik mag er nog
bijvoegen, dat, indien het gelaat de bezieling van de
Natuur ontbeert, er niets gewonnen is. Wat niet natuurlijk is, nadert tot het wantlaltige. Daarenboven is het hier
geftelde bezijden de waarheid. Blanketfel zet niemand het
voorkomen van een gezond en fchoon gelaat bij. Het bedekt de slechtheid der kleur , of de gevolgen van eerre
ziekelijke gefeltenisfe, even gelijk een pleister eene wonde
dekt en teffens aanwijst. In een geblanket aangezigt ontdekken wij geene frisfche gezondheid; wij zien alleen ver.
we. Heeft men eenigen tijd van befchouwing, de mis
houdt op.
-leidng
Naauwelijks één uit honderd weet de kleuren zoo aan
te leggen, dat de hand der kunflenaresfe verholen blijft.
Vordert het de hand eens welafgerigten en kundigen fchilders , eerre goede afbeelding van iemands gelaat te geven,
kunnen wij dan verwachten, dat eene kamenier tolenten
bezit om een oorfpronkelijk gelaat te verbeteren? Maar
vele doen zelfs geene pogingen om de kunst te verhelen.
Zoo grof en fmakeloos gaat men hier te werk, dat de
aanfchouwers van zulk eerre tronie bij zichzelven zeggen,
of anderen met woorden te verflaan geven: Hoe fchrikkelijk is zij gefchilderd! — Na,. wanneer het bedrog ontdekt is , zien wij niet langer een nienfchelijkaangezigt, maar
een masker. -- Brengt men hierop in, dat een velgblanket gelaat een aangenamer voorwerp is, dan een geel
taankleurig vel, of een met putten en naden bezet aangezigt, ik zeg er neen op; het is niet aangenamer, omdat
het een bedro g is, en ons altoos doet denken om 't geen
er onder fchuilt, welks afzigtigheid de verbeelding alsdan
doorgaans nog vergroot; terwijl wij intusfchen daarmede
door den tijd zoo gemeenzaam zouden worden, dat wij
liet niet zoo afzigtig vonden.
Men zal verder misfchien inbrengen, dat, fchoon er
eenige onvoegelij1zheid en ongerijmdheid in ligge opgeflotei é .
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ten, dat men .zich wil geven , 't geen ons de Natuur ge
heeft, de ]lode nogtans, die magtige heeriche--weigrd
resfe, dit bedrijf wettigt, zoo niet tot een plagt maakt.
Het is mijne zaak niet, mij in het ftrijdperk te begeven
met Bene Gezagvoerfter, wier bevelen, het finert mij zulks
te moeten zeggen, zullen gehoorzaamd worden door velen , wanneer die van eeneg ander fouverein verfinading
ontmoeten, en naar welke men zoo dikwijls luistert,
ondanks dc eifchen van noodzakelijkheid, tegen de ver
deugd en de banden der Nature. Dan,-pligtnedr
áchoon ik mij tegen deze Albeheerfcheresfe niet in het
iirijdperk begeve, kan ik niet nalaten aan te merken, dat
deze verichooning van een' zeer zwakken aard is, en dat
wij elders eene beter verdediging aantreffen.
Het is te bejammeren, dat de Mannen, terwijl zij over
de zwak-'en dwaasheden der fchoone Sekfe klagen, zeldzaam overwegen, of deze niet grootendeels aan hun te
wijten zijn. De begeerte om te behagen is prijzenswaardig en beminnelijk in de Kunne, en ik houd mij ten volle
verzekerd, dat, wanneer zij in de middelen mistasten,
wij menigmaal daarin meer fchulds hebben dan zij. In
een gemengd gezelfchap van Heeren en Juffrouwen zien
vi; zeer dikwijls, dat de eerstgemelden alle hunne aandacht
vestigen op, alle hunne beleefdheden bewijzen aan éénti
Dame, die de overige in fchoonheid overtreft. Deze handelwijze is zeer algemeen; en enkele fchoonheidis zoo zeer
de afgod der Mannen , dat men zich niet hebbe te verwon
dat Dames , die van de Natuur de gaven der fchoon--dern,
heid niet ontvangen hebben, hare minderheid gevoelende,
van' de Kunst aantrekkelijkheden zoeken te ontleenen.
Ik wil toeflaan, dat verftandige Mannen en verftandige
Vrouwen daar boven verheven zijn. Maar allen behooren
zeker niet in die rangfchikking , en men neemt weinig
moeite om wijs te worden, in eene ecuwe, waarin het
onderwerp dezer aanmerkingen allergewigtigst is. En tot
dat wij gekomen zijn tot de gelukkige wijsheid, welke
voorfchrijft, dat de hoedanigheden van geest en hart alleen van wezenlijke waarde zijn , moeten de dingen hunnen
loop hebben. - Schoonheid is zeker een voorwerp van
algemeene bewondering. Geen Man is er geheel tegen
be tand. Geen Man, ten mine weinigen kunnen nala .en er de voorkeuze aan te geven. Wat derhalve zoo begeerliik in entte oogen is, moet eigenaardig een voorwerp
n bezorgdheid lij de Sekfe weze::. Dat wij overzuiks
niet
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ziet al te fïreng oordeelen over hare bezorgdheid in dezen,
of wij moeten onszelven kwijten van den pligt, om aan
loutere ligchaamsfchoonheid geen te verregaanden voor
te geven.
-rang
Schoonheid moet, als eene gift des Hemels, een voegelijk aandeel in onze hoogachting hebben. De befchouwing
van een fchoon menfchelijk gelaat is eene der behagelijkfte
en onfchuldigfte genietingen voor eenen redelijken geest,
zelfs dan ,wanneer er geene naauwer verbindende genegënheid uit geboren wordt. Dan Nebbe men te bedenken, hoe
ligt deze aan 't kwijnen flaat door ziekte ; hoe vele toevallen haar bedreigen , en dat het duizender lot is , vele ja.
ren in de wereld door te brengen , nadat alle de aantrek
verdwenen zijn.' Ten einde-kelijhdnrfco
deze bedenking van derzelver ongzettenden aard te ontdoen, is liet noodzakelijk en zámeniftétnmende met dé rede
der zake'; reeds in een vroeg tijdperk des levens die duurzanier aantrekkelijkheden op te doen, welke ontftaan uit
een welaangekweel.t verfland, uit eerie goede ge ardheid, eu
liet aankweeken van deugdzame neigingen. Deze nemen
geen einde; deze zijn aan geene verandering blootgelleid,
terwijl men op enkele fchconheid geen iaat kan maken;
en duizenden van de - Sekfe worden er mogelijk op
oogenblik gevonden, die, met onuitfprekelijke droefheid,
zich beklagen, dat haar vroege trots op ligchaams- en gelaats-fchoon de bron geworden is van duurzaam leed en
ellende.
Wat de Hemel niet beftemd heeft, kunnen wij niet ver
erven. Alle Vrouwen zijn niet 'met fchoonheid beCcliou--w
ken ; llechts eenige weinige bezitten die in eerie uitlekende mate , en geen redelijk denkend weezen zal dezelve
immer aanmerken als een volftrekt vereischte tot geluk. Eu
Paan wij liet oog op de rampen, door fchoonheid ge
brouwen, op de gevaren, waaraan, ze ons blootflelt, bp
de jammeren, daaruit geboren, wij zullen niet fchróínéu
om te dezen opzigte althans te berusten• in den grond.
rel : , Alles is zoo a?s het behoort te zijn."
-

74Fr

36

BEDENKINGEN

BEDENKINGEN, OVER DE MA.RSKRAaiERIJ.

(Uit Mr. nr,RON's Journey through the Wefiern Counties
of Scotla,id.)

I

k geloof niet dat ik te veel zeg, wanneer ik beweer,
dat Marskramers onder de voornaamfle befchavers van
Volken en Landen moeten geteld worden. Uit CESAR
en andere Romeinfche Schrijvers leeren wij, dat de reizende Kooplieden , die de Gaulen en andere Volken , te
dien tijde nog in barbaarschheid gedompeld, bezochten,
die of nieuwelings door de wapenen der Romeinen te endergebragt waren, of op de grenzen der Romein/die Wingewesten woonden , de eerfle waren , die de inwoners
dier (treken eenigzins bekend maakten met der Romeinen
levenswijze , hun eene geestdrift inboezemden , om de
gebruiken van dat groote Volk na te volgen, en in de
levensgerijfelijkheden , welke bij dezen plaats grepen , te
deden.
De heden ten dage het land doortrekkende Marskraniers in Noord-Amerika, die de Vastigheden der Europeanen met hunne Koopwaren verlaten, hebben meer gedaan, en doen heden nog meer, om de Indiaan/the Inboorlingen te befchaven, dan alle de Zendelingen, Room(cke of Proteftantfche , immer derwaarts gezonden. Er
doen zich redenen op, om te verwachten, dat men langs
dien weg veel zal kunnen uitregten, ter befchavinge der
Ingezetenen van Nieuw-Holland (*).
Niets is natuurlijker dan dit gevolg. Een onbefchaafd
Volk zal bezwaarlijk , of geheel niet , zich bij andere
Volken vervoegen, om levensgerijfelijkheden te zoeken,
waarvan zij de namen, den aard en de waardije niet kennen , en om welke zich aan te fchaffen zij weinig of geeii
geld, of iets gelds waardig, bezitten. WVanneer, nog.
tans 4

C 4 ) Men hebbe daar echter , zal de Befchaving Rand
grijpen en meerder opgangs maken dan dezelve tot bedeis
gehad heeft, andere middelen aan te wenden, dan de Engelfchen tot nog toe gedaan hebben. Men leze daarover
J. TURNBULL's Reizen naar den fuller. Oceaan, te dezen fare
te Dordrecht bij A. BI.trssE zN zoon uitgegeven.
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tans, zoodanige goederen onder hen gebragt , aait hun
oog vertoond, en als nuttig aangeprezen wordden, mist
het zeldzaam, of zij krijgen er begeerte toe; en dikwijls
zullen zij; om dezelve in 't bezit te krijgen, iets y 't geen
reeds bezitten en van dadelijke nuttigheid is, aanbieden
en geven. Zelfs Worden zij tot eene werkzame levens.
wijze aangefpobrd, ten einde die vreemde gemakgevende
din g en te koopen.
Men heeft Volken gevonden;, fchoon fommige zich
voor alle verandering van levenswijze en befehaving onvatbaar of ongewillig bewonen ,j die de ruwe ftoffèn;
waarmede.zij zich dekten , de lompe en gebrekkige gereed
,welke zij gebruikten , en waarmede zij zich , uit-fchapen
mangel van kennis aan betere , behielpen , voor betere
-verwisfelden. Met -deze nieuwelings verkregene levens
namen zij allengskens in béíchaving toe ,-gerijflkhdMn
`en zeden aan, welke daarmede beter dan hunne vorige
-ífrookten. Op het tooneel van dezen voortgang der maat
kon zoódanig eefe verandering niet wel plaats-fchapije
grijpen zonder de tusfchenkomst der Marskrameren.Voorts mogen wij hier nevens aammnerken , 't geen niet
weinig flrekt ons het nut van dezen rang van lieden te
verheden , dat zij' vaak door hun gedrag en zeden , niet
minder dan door den verkóop hunner waren , toebrengen tot befehaving der Volken , onder welke zij verkeeren.
Dit flag van koopbedrijf geeft hun vlugheid van vernuft:
en fcherpte van oordeel. Steeds in de gelegenheid zich
bevindende om zichzelven en hunne koopwaren aan te ;rzen, krijgen zij de hebbelijkheid van een verpligtend en
innemend voorkomen. -- hunne reistogten hebben zij
gelegenheid on de zeden vin onderfcheidené menfeber^:
en plaatfen te zien,; en eene goede mate van wereld- en
menfehenkennis op te doen.
Met deze begaafdheden voorzien , is het in geenen Jeele te bevreei den , dat zij, zelfs in meer befchaati
Landen, als ''t ware tie' beste'fpiegels eener meerdere verworden, en veel, zeer veel toebrengen om dr.-fijng
ruwheid weg te nemen en de lompheid te verzachten. liet
is Hechts weinige jaren geleden , dat een Jongeling uit een
afgelegen gedeelte van Schotland naar Engela^gd toog , niet
oogmerk om een Marskramer te worden. Hij bereikte dit
doel en meer; zijn handel werd uitgebreider; hij wort
veel gelds. Twintig jaren onvermoeid bezig geweest
zijnde in dit zich meer en meer uitzettend handelbedriji ,
keer.
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keerde hij naar zijn Geboorteland weder, in alle opzigten
als een Heer. Hij kocht een klein Landgoed , maakte er
vele verbeteringen, en hield eene levenswijze, welke in
dat oord veel wezenlijke befchaafdheid invoerde.
Dan, om de gevolgen van het levensbedrijf der Mars.
I:rameren verder voort te zetten, en op te merken den
voortgang van de befchaving, door het bedrijf der reizende
M7arskrameren begonnen : wanneer nieuwsgierigheid , fmaak
en verbeelding, door herhaalde bezoeken in afgelegener
l'treken zijn opgewekt, leeren de koopers dier waren vervolgens die eigentie Kooplieden op de Markten ontmoeten.
Door, bij zoodanige gelegenheden, in meer dan gewone
menigte zamen te komen, krijgen zij iets gezelligers in
hunne zeden en voorkomen , en leeren met elkander
wedijveren in behagelijkheid van opfchik en wat tot zacht
zeden behoort. De tijd der Markt wordt een-heidvan
tijdperk, op 't welk hunne hoop uitziet, en bij 't welk
de een en ander Benige vordering in befchaafdhvid rnerkteekent. Elk komt van daar t'huis, met voornemen om
tijd ijverig te befteden, en iets op te zamelen, om
ter volgende Jaarmarkt grooter inkoop te kunnen doen.
De geest van vlijtbetoon en gezelligheid . door deze
middelen opgewekt, blijft werken, tot den tijd dat veel
worden.-vuldigerzamnkofthdelbrinog
Vaste Markten grijpen Rand. De Marskramers worden Winkeliers, en de befchaving des bloeijenden lands
neemt toe, wanneer geene tusfchen beide komende oor
handel onafhankelijk, zulks verhinderen. -zaken,vd
Men houde dit voor geene herfènfchimmige gevolg rekking. De voortgang van vlijtbetoon en van weelde gaat
in de daad met deze flappen voort. De Marskramers zin
ongetwijfeld van het befchrevene aanhelang in de Maat
Ik twijfel wel zeer, of de Societeit, om-fchapij.—
de kennis van den Christelijken Godsdienst in de Highlands
en op de Eilanden van Schotland uit te breiden , niet beter deed met Marskramers dan Zendelingen derwaarts af
te vaardigen, of liever, dat zij de twee karakters van Mar-kramer en predikenden Zende ling vereenigden.
-
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u alleen zal dit Verhaal zijn, beste der Vaders! niets
V ooranders
dan de zuiverfie waarheid zal het bevatten; gij
, dan nadat ik uwe achting en liefde

zult het niet ontvangen
zal herwonnen hebben , of niet meer in wezen zijn zal: geen
belang kan ik diensvolgens hebben om u te misleiden, in
uwe oogen minder fchuldig te fchijnen. Dit vooral heeft m j
doen befuiten, om, hetgene gij misfchien als. eene verdediging zult befchouwen , te vertragen; maar kan de Zoon ,
door u gekweekt, zich regtvaardigen, die in uwe voetftappeis moest treden, en in uwe heilige ambtsbedieninge .0 ver
zich verdedigen, het geliefde kind van dd-vange?Kht
beste en verftandigfle der Moeders , die liet een voorbeeld
van alle deugden gaf? Kan hij zich verdedigen, de vriend,
de:ininnaar, de echtgenoot van PAULINA? Neen! hij verfoeit
zichzelven, en zijne afdwaling kan geenerlei verontfchuldiging gedoogen. Doch ongetwijfeld was hij beliemd, om
ten koste zelfs der deugd , en der tranen, welke hij u ge=
kostheeft, degenen te redden, voor welke hij duizend levens zoude gegeven hebben, en voor welke hij meer dan
het leven opofferde.
ik zal dan mijne belijdenis beginnen. Laat mijne ziel nog
eenige oogenblikken vertoeven bij die dagen der onfchuld en
des geluks, in welke ik twee Moeders, eene Vriendin had,
en in mijn geweten het zachte gevoel gewaar werd , dat ik
harer liefde waardig was. Het was met deze zoo dierbare
eigendommen, dat ik, na mijne tweede vacantie, naar JYenat
terugkeerde. Moedig dat ik uw Zoon en PAULINA's bellemde
Echtgenoot was, en misfchien ook dat ik in mijne ftudien
eenige vorderingen had gemaakt, dacht ik boven de meeste
fludenten te zijn verheven, indien niet door het beuzelach.
tige voorregt van geboorte , althans door die des geluks, der
zielsbegaafdheden, en (thans zeg ik het met fchaamte , veel
sneer dan uit trotsheid) door mijn goed gedrag. Alleenlijk
aan PAULINA denkende, geen ander vermaak dan in hare en
uwe brieven vindende, was het voor mij kleine verdienfle,
dat, ik de vermaken ontweek , in welke mijne medeftudenten mij wel zouden hebben willen medeflepen. Het zekerfle
behoedmiddel tegen de loshandigheid is eene gevestigde ge`
negenheid, en bezigheid : beide deze redmiddelen bezat ik;
ik aanbad PAULINA , en vurig beminde ik de ftudie , vooral die
der
-

()Ten vervolge van De twee Leeraars; zie No. Vil en VIII,
9I'^NG. 1ól 0. NO. 9.
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der Meet- en Wiskunde. Ongetwijfeld irookten deze naattv✓•
keurige wetenfchappen met de vlekkeloosheid van mijn ka-

Takter, met eenen, durf ik zeggen, aangeborenenafkeervan
alles, hetgene van de regte lijn der regtvaardigheid en der
waarheid afweek. GOD! wie zoude mij toen gezegd hebben...
Maar laat ik mijn Verhaal vervolgen. Aan de Univerfteit had
ik geenerlei naauwe verbindtenis gemaakt; evenwel had de
jonge Baron VAN LENECg mij zoo vele beleefdheden bewezen ,
zoo ernítig Zocht hij mijne vriendfchap, dat ik zijn aanzoek
niet geheel wederflaan Londe. Hij was rijk en verteerde veel
gelds • hij deed mij duizend dienstaanbiedingen; ik vergenoegcle mij met van hem eenige boeken en wiskundige werk
te leenen. Ik weigerde op zijne middagmalen tegen -tuigen
te zijn, die dikmaals Bacchusfeesten werden, en op-wordig
de partijen, welke hij dikmaals gaf; doch dikmaals reden wij
te zamen te paard uit; zeer gef'celd was ik op deze ligchaamsbeweging, en de Baron had voortreffelijke paarden, van welke ik mij gaarne bediende.
Op een van onze toertjes, welke hij naar zijnen zin inrigtte, reden wij door een fraai dorp, Lubelin genaamd; de pastorij en de kerk lagen op eene hoogte, vanwaar men een heerlijk uitzigt had. De Baron doeg mij voor, dezelve te beklimmen ; het voetpad , welk derwaarts liep , was zoo
i}eil, dat wij genoodzaakt waren af te ílijgen, en onze paarden bij den toom te leiden. Wij gingen langs het kerkhof,
hetwelk rondom de kerk lag; wij bewonderden de landpreek,
en oin er nog meer genot van te hebben, begaven wij ons
op het plein der pastorij , vanwaar, zoo als de Baron zeide ,
ons oog een nog uitgebreider horizon zoude omvatten. Een
meisje van zestien of zeventien jaren zat op den muur, die
rondom het plein liep; ne t zoo veel aandachts las zij, dat
zij ons niet zag binnen treden, en wij waren digt bij haar,
toen zij het hoofd opligtte, verwonderd fcheen, en met eene
bevende fleur ons vraagde , wat van ons begeeren was. „Een
„betooverend gezigt te zien," antwoordde de Baron ,haar met
zouden geoogen aanziende , die mij niet aangenaamgeweest
waweest zijn , indien dit meisje mijne PAULINA
van
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gtanterien., welke zij zelfs niet door een grimlach aenmoc.
digde ; integendeel vertoonde zij eene zeer verlegene houding
vu zag onophoudelijk haar de deur van het huis. Eens of tweemaal wilde zij zelfs henengaan; doch de Baron hield haar
terug met cene vraag, of door het vatteli van hare hand,
welke hij in de zijne drukte. Ziende dat ik hem niet tot
Vertrekken konde bewegen, vraagde Ik het meisje, of wij
den Predikant niet fpreken konden, welken ik onderifelde
dat haar Vader was. Het antwoord was, dat ik het regt had.
En ik, zeide ik, , ben een Predikants toon, en leg er
mij op toe om het zelf te worden; ik vereer en eerbiedig
dien uland boven alle andere."
, Gij hebt groot gelijk, Mijnheer, hernam zij ,,het doet
mij leed dat mijn Vader niet te huis is; hij is kranken in
een habuig gehucht gaan bezoeken, en het zal vel laat
worden eer hij weeromkomt."
En zijne Dochter zal van haren kant een goed werk
doen, zeide de Baron , zijn paard aan een dr bootneil
van het plein vastbindende: zij zal huisvesting geven aan
twee vermoeide reizigers, die haar verzoeken, een uur of
twee bij haar te ipogen rusten, alsmede een weinig water,
, melk of wijn- want ik heb een oauitfprekelijken dorst,"
Ik gevoelde alle dc onwelvoegelijkheid van dit verzoek; het
ieisje gevoelde die insgelijks; zij liep naar den hoek van bet
plein, alwaar eene fchoone bron ontiprong; op den rand
ftonden twee palmhouten kiuiken; zij fpoelde dezelve uit,
vulde ze met helder water, en bragt ze int veel bevallig
bij ons, ons om verfchooning vragende, dat zij , bij-lieds
liitar Vaders afwezigheid, niets anders ons konde aanbieden.
Men was wel genoodzaakt te-drinken en haar te bedanken
etgene de Baron niet een weinig te veel drifts deed. Ver.
'chrikt, vlugtte zij met de fnelheid van eerie hinde, trad ut
lulls, en wij hoorden haar van binnen dc dent grendelen. De
33aror zocht Zijne kwade luim onder gekfcheren te verbergen ; hij verzekerde, dat, indien hij alleen geweest ware.,
zij minder fchuw zonde geweest zijn. ,, Maar, voegde hij
er nevens , ,, ik ZO mij niet laten foppen; het bekoorlijk
,, vogeltje zal welhaast uit Zijne kooi komen , en ik zal alle
,, Mijne utrikken fpannen om het te vangen." Thais wetende dat het meisje in veiligheid was, lachte ik met hein Over
hare dwaasheid, mij verzekerd houdende dat hij 's nnclren
1 lij wachtte ecnige-dagsernitm zodken
ooenb1ikken; eindelijk ziende dat er niemand zich vertoonde , fteeg hij te paard, en utemde in ons vertrek. Op onze
terugreis bekende hi j mij , dat geen bloot toeval hein aldaar
had gebragt; dat hij reeds meermalen LOUIZA WERNER had
ontmoet, welker naam hij zeer wel kende , en dat van hare lieve
DiedwoflSefle houding het hoofd hem ouiliep, Zints erigb
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weken had hij telegenheid gezocht om haar te fprekert,
doch zij was hem telkens ontkomen; maar hij had er zich op
'gezet, en befloten, alles te ondernemen om haar te temmen.
Ik had gedacht," voegde hij er nevens, „ dat menu, als
„ een Predikants Zoon , en niet den lof van zedigheid , welke u nagaat, minder zoude wantrouwen; dat gij in de ves.
„ ting zoudt kunnen doordringen, en niij aldaar kundfchap
bezorgen." Met verontwaardiging verwierp ik dit denk
ik deed de zedekunde, de geregtigheid, de men--beld;
fchelijkheid en alles fpreken, wat ik koude bedenken, om
hem van dit hatelijk ontwerp af te trekken. Lagchende hoorde hij mij aan, en zeide, dat ik verwonderlijk fraai predikte, maar dat hij mij ried, mijne predikatiem.voor den kantel
te bewaren; dat zij hem niet zouden overtuigen, en dat hij
mijne vermaningen en hulp wel konde misfen. En, inderdaad, van nu af aan verzocht hij mij niet meer, hem op zijne toertjes te verzeilen, en haalde mij niet meer aan. In zijne
genegenheid werd ik vervangen door een jong Student, welkelt
hij dacht minder ftreng te zullen wezen. Het was mijn waarde
ERNEST, tot wien ik toen in geenerlei betrekking fond; .alleenlijk wist ik, dat het een jongeling was, belangrijk om
zijne zeden en zijne omílandigheden. Zijn Vader, SCHMITT
genaamd, was een rijk koopman geweest, in eene d,niet
Sterre van Pena gelegen ; ongelukkig was hij in zijnen han
leed bankeroeten., en Ilierf van hartzeer, een eenigen-del,
ouderloozen Zoon nalatende., als zijnde diens Moeder reeds
te voren overleden. Naauwelijks konde men van zijn fchitterend fbrtuin zoo veel redden, dat men den jongen ERNEST konde
groot brengen; hij werd naar de Univerfiteit gezonden, om
hem in haat te ítellen tot het bekomen van een beroep. Uit
den aard fchroomachtig, en alle gelegenheden, om kosten te
maken , vermijdende , had hij met niet één Student bij
kennis gemaakt , en leefde zeer afgezonderd. On--zonder
verhoeds zocht hein de Baron VAN LENECK op, deed hem
allerlei aanbiedingen , welke ERNEST niet durfde van, de hind
wijzen, hoewel hij mij federt heeft verzekerd, dat hij nooit
den Baron had bemind; maar hij liet zich medeiepen. Zij
werden onaffcheidbaar: alle dagen at ERNEST bij zijnen nieutven Vriend, en alle namiddagen zag ik hen den weg naar
het dorp oprijden, alwaar LOUIZA woonde. Nooit fpeet her
mij, kan ik u zweren, dat ik aan deze toertjes geen deel
meer had, wier oogmerk zoo firijdig was met mijne beginfe.len, doch mijn geweten was er verre af van gerust te zijn;
des Barons fleclite oogmerken omtrent dit belangrijk meisje
waren mij bekend, em ik liet hem dezelve voortzetten, zon.
der te trachten haar te behouden , zonder er haren Vader
an te verwittigen ! Indien het mijne PAULINA geweest waie, welke dusdanig een gevaar dreigde, wat al verpligtin
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gen zoude ik niet aan den man gehad hebben, die over haar
gewaakt en haar verderf verhoed had! En is het niet onze
eerie pligt, voor anderen te doen, hetgene wij willen dat voor
€ins gedaan worde? Indien ik eene Zuster had, die zich ir,
zulk eenen fland bevond,zoude ik haar niet moeten befchermen? En LOUIZA fcheen mij mijne Zuster te zijn. Zoo wel
21s ik de Zoon, was zij de Dochter van een Dorpspredi.
kant; zoo jong, zoo ongelukkig! Ik had naar haren Vader
vernomen ; men had hem mij befchreven als een man van
weinig middelen, zeer hard en zeer gierig; zints een jaar was
hij weduwenaar, en woonde met zijne Dochter alleen, van
welke hij geen werk maakte, en eene oude dienstmeid, aan
welke hij de zorge, om op haar te pasten, toevertrouwde,,
en die gemakkelijk was te winnen. — Ik beefde van alle de
gevaren, van welke LOU1ZA omringd was; en dewijl ik toevallig daarvan onderrigt was, oordeelde ik mij verpligt, haar te
befchermen. — Maar hoe zoude ik dit aanvangen? Een Vader, zoo als men hem mij had befchreven, zoude die mij
willen hoorn? En indien hij in mijne vrees deel name , zoude
hij dan zijne Dochter niet met eene 11rengheid behandelen,
voor welke ik haar had willen behoeden? In een gefchrift,
beflemd tot het doen van belijdenis van mijne misdaden, wit
ik niet verbergen , dat de valfche fchaamte, om des Barons ver
te verraden, en in zijne oogen voor een verklikker-trouwen
te worden aangezien, mij insgelijks terug hield. Kwam hij
eens op den invhl, dat het eerre lage wraakoefening over
zijne tegenwoordige koelheid was ? En deze drogredeneringen en de zwarighedenwederhielden mij, eenige dagen,van
het doen van eenigen flap : evenwel , het beeld van dit lief en
jong meisje, het flagto%r misfchien der losbandigheid , vervolgde mij onophoudelijk. Drie ofviermalen, op onderfcheidene tijden, wandelde ik rondom de pastorij, trad zelfs op het
plein; ik wilde LOUIZA zien , hare vriendfchap, haar ver
winnen; ik ontmoette haar niet. Tweemaal vond-trouwen
ik bij de bron de meid, die bij haar diende ; ik fprak haar
aan; zij was zeer norsch ; en als ik haar zeide, dat ik hare
jonge meesteres een oogenblik wenschte te fpreken, deed
een droog en ruw antwoord mij denken, dat zij mij zelf befchuldigde van hetgene ik wilde voorkomen ; doch dit flelde
wij niet gerust omtrent des Barons aantlagen, die middelen
bezat om te verkrijgen hetgene mij werd geweigerd. Ik
noemde zijnen naam bij de dienstmaagd; ik zeide haar, dat
wij met ons beiden op dit plein geweest waren, eh dat hij
mijn vriend was. Zij fchudde het hoofd met eene houding
van wantrouwen, mij zeggende, dat zij mij nooit bij hein
gezien had. „ Gij ziet hein dan fomtijds?" — „ Wat raakt
„ dat u?" hernam zij: „ gij zijt wel zeer nieuwsgierig."

Zij ging heen, en ik werd verfterkt in mijne vrees.
Dd3
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is Anderendaags besloot ik, derwaarts weder te keeren;,
aan de deur der pastorij eenvoudig aan te kloppen, en to
verzoeken om den Predikant te zien; niet dit ik vooralsnog
voornemens was , hem over zijne Dochter te fp•reken ,maar ile
zoude hem hebben leeren kennen , en misfchien het oogeiiblil
gevonden om Lauize te zien, of haar een brief te overhan
digen, welken ik in allen gevalle gereed hield. Niet beter
dan de voorgaanden gelukte mij deze poging ; de onbermbartige oppastier kwam mij zeggen, dat de Predikant aan zijn
werk was en mij niet kunde ontvangen; verpligtende voegde
zij er nevens : ,,Hoewel gij een zeer mooije jongen zijt, Mijn„ lieer de Student, gij hebt hier niets te maken." Droevig ging ik vandaar, en had fchier befloten, het lot eener
inderdaad belangrijke, doch mij weinig bekende perfone, aan
de Voorzienigheid over te laten. De dienstmaagd, die mij
zoo weinig aan de hand wilde gaan, was of eene •onomkoopbare oppasfter, of in des Barons belangen; misfchien had
LovCan, als reeds verleid , mijne hulp niet meer noodig;
:maar indien het nog tijd ware .... Vol van gedachten over
iiergene mij te doen fond , bevond ik mij voor de herberg
an het dorp; ik had dorst; ik was' vermoeid van mijn wandelen; ik trad binnen, om, onder het drinken van een glas
bier, Wat te rusten. Naauwelijks zat ik, of de welbekende
galop van des Barons Engelfche, paarden trok mij uit mijne mijmering; ik trad naar het venfter, dat open florid; ik
plasatlie mij achter de gordijn, zoodat ik zien korde zonder
gezien te worden. Welhaast reden er twee Cavaliers voorbij; liet waren oRFSTES en niermes , zoo als de Baron en zijn
geliefde rit :csT toen genoemd werden. ,i Mijn geduld is
„ ten einde," (prak de Baron,; „ maar vandaag zal ik weten,
hoe ik liet moet aanleggen van Loutzn ben ik verzekerd,
dit is het voornaamfte-, en .. ." Zij waren voorbij ; ik
hoorde niets meer; ik zag hen afflijgen, en al pratende de
hoogte beklimmen, welke naar de pastorij leidde.
„ Wie zijn die Hecren?" zeide ik tot den waard, die
met zijne vrouw voor de deur fond. „ Twee Studenten
„ van Jena; gij zult ze wel kennen. Een van hen, die de Ba,, ron genoemd wordt, heeft het oog op de Dochter van
onzen Predikant , die zoo fchoon is als alle de Engelen in liet
Paradijs. Genoegzaam dagelijks komen zij hier; de Baron gaat zijn hof maken bij een Leeraar, en de andere
., kont hier , on niet dc paarden op hem te wachten; het
overF: e verflaat zich , wat dat zeggen wil. Maar ik ver`
„ koop min b er, mijn wijn, mijn hooi en mijn haver, en
ik vind dat alles kostelijk gaat:'
ik niet," zeide de brave vrouw; „ik vind dat alles zeer
slecht gaat. Deze jonge jiiffcr r,ouizn, zoo onfchuklig als
een eerstgeboren kind, die hare moeder nooit verliet ! t''a
,
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►dude de arme Dame zeggen, die haar als haar fchae be.
waarde? Ach! praat mij niet van een jong meisje zonder
moeder, en zoo digt bij Bene Akademie! Ik hoop zoo
lang te leven dat de mijnen getrouwd zijn.... Wie zou
„ dat van JuferLouizA gezegd hebben ?" — „ Wat hebt gij
,, er tegen, vrouw! een Baron, geheel in het goeid gegalon.
,, neerd ! dat blinkt mooi in de oogen van een jong meisje;
men ziet het niet alle dagen." — „ Ach ! dat is hetgeen
„ mii fpijt; ware her nog de andere! Maar zie daar hem al„ leen terug komen; ach, lieve Hemel!" De waard trad toe,
om de paarden over te nemen; ERNEST fprak geen woord;
hij ging in den tuin: „ Zoo doen zij altijd," ging de vrouw
voort; „ hij blijft daar in den tuin, om er een uur of twee
te loopgin mijmeren , tot dat de verliefde weergmkomt. Wa„ ren_ig, die man dáár moet zich wei vervelen; ook fpreekt
„ hij tot niemand een voord." Inderdaad, ik zag hem met de
armen over elkander en met een hangend hoofd wandelen.
Straks befloot ik hem aan te fpreken , en mijn best te doen„
om de gevoelens van eer, welke zijn beminnelijk gelaat aan
boezem te doen ontwaken. Vdór zijne naau.-kondige,zj
we verbindtenis met den Baron , had ik dikmaals met lof van
hein hoores fpreken, en verlangde vriendfchap met hem te
maken; maar hij was niet zeer fpraakzaam, en ik vergenoeg.
de mij, hein niet onderfcheiding te bejegenen, als ik hens
ontmoette. Sedert eenigen tijd hoorde ik ;zeggen, dat hij
zijne ítudiën verwaarloosde , en. dat zijn edele en rijke Vriend
hem tot eene fpilzucht vervoerde , voor welke zijn vermogen
niet berekend was : doch de rol , welke hij bij deze gele
kwam mij nog veel dochter vóor. Het-genhidfpl,
fneet mij bijkans zoo zeer om zijnent- als om het meisjes.
wille; zijn voorkomen behaagde mij, en ik vond eene dubbele beweegreden om hein aan te (preken . Ik ging dan in
den tuin, die vrij groot was; hij wandelde, en zag mij niet
voor dat ik digt bij hem was. Ik groette hem; hij zag op,,
en groette mij naauwelijks wederom ; hij fcheen niet verwonderd te zijn , maar zijn gelaat vertoonde de gemengde trekken
van gramfchap en ongerustheid.
„ Waar hebt gij toch den Baron gelaten ?" vraagde ik hem,
om aan de praat te komen; „ fleclits een oogenblik verleden
waart gij bij elkander." Hij fronste zijn voorhoofd. „Van„ waar hebt gij ons gezien ?" vraagde hij op zijne beurt.
„ Uit het veníjer van de herberg heb ik u met u beiden
„ naar de pastorij zien gaan: is de Baron daar gebleven ?" Hij
aarzelde een oogenblik en werd telkens fornberder; eindelijk
zeide hij met Bene ontfielde Item: „ Niets verpligt mij, op
„ vragen te antwoorden , die mij voor liet minst vreemd
zouden voorkomen, indien de beweegreden daarvan mij
?, onbekend ware. ja, Mijnheer! mijn Vriend de Baron
.
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AN L tv-1CTt Is gebleven alwaar gij nier zijt binnengelat eiT
en waar ik hoop, dat zulks nimmer zal gebeuren."
3ij kent mij , mijn Vader ! en zult alles begrijpen, wat dit
*ntwoord mij deed gevoelen; doch gewoon mijzelven te wan.
trouwen, wanneer ik voelde dat ik toornig werd, en mij
eenige oogenblikken te bedenken, bedwong ik mij en zag
bem zwijgende ilijf aan: iets in het binnenfee van mijn hart
zeide mij, dat deze arme jongeling misleid werd. „ Mijnheer
,, SCHMITT !" zoo fprak ik eindelijk, „ hoor naar mij: wilt gi}
mij eene eenvoudige en openhartige uitlegging geven van
hetgene gij mij gezegd hebt? en ik zal er, op mijne beurt,
eene van mijn gansch gedrag geven, -en van de beweegrede,, nen van het bezoek, welk ik getracht heb af te leggen; die
s, verklaring, geloof ik, zal n volkomen voldoen; zelfs zal
„ ik u niet verbergen, dat ik niet dat oogmerk mij bij u ver
heb. Tot op dit oogenblik, ERNEST! heb ik zeer-„voegd
goede gedachten van u gehad; tegenwoordig zoude ik in
tegendeel zeer flechte gedachten kunnen hebben , en,
naar het uiterlijke over u oordeelende, denken, dat gij de
lage medepligtige van den jongen lichtmis waart, dien gij!
,, uw' Vriend noemt; maar ik verlaat mij op dien fchijn niet,
en wil u alleen gelooven. Verzet u insgelijks, ERNEST 1,
„ tegen de opftokingen, waarvan men zich bedient om u te,, gen mij voorintenemen, en wees verzekerd, dat mijn eenig
oogmerk is, de redder der deugd en de belchermer der
» onfchuld te zijn."
Zulk eenen toon van waarheid zette ik ongetwijfeld
c p deze woorden , dat hij er door overhoop geworpen
werd ; zijn gelaat kreeg eene andere uitdrukking. Wel
„ dan!" zeide hij, „ ik zal mij ronduit verklaren; antwoord
mij eveneens. Gij bemint LOUIZA WERNER, en zijt ver
-„fehidn
malen hier geweest om haar te fpreken."
Het laatfle is waar," hernain ik; „die hoop alleen heeft
„ mij herwaarts gedreven, en ik fchaam het mij niet. Ik
bemin LOUIZA niet: want ik bemin met mijne geheele ziel
,,, PAULINE HALDER, aan welke ik verloofd ben, en zal nim„ ruler eene andere beminnen. Slechts eenmaal heb ik toutZA gezien; maar ik fiel belang in haar, en wilde wel, indien het nog tijd ware , haar uit het grootfee gevaar verz, losfen." — „ Haar verlosten ! LoUJZA ? ... uit welk ge„ vaar, FREDERIK? In 's Hemels naam, verklaar n! Zij loopt
geenerlei gevaar, verzeker ik u. Mijn eenig oogmerk,
„ mijn eenige wensch is , haar de gelukkigfte der Vrouwen
„ te maken."
-- „ En daartoe laat gij haar dagelijks alleen bij hem, die
„ haar verderf heeft gezworen ?" Hij werd bleek als de
dood, en was genoodzaakt, tegen eene fchutting te leunen;
naauwelijks was hij in hiaat, met eene bevende dein te zeg ,gent
„
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GOD ! welk een P.uijer ligt gij op! Ga voort, ia
;, 's I Zemels naam! waarop rusten uwe onderílell.ingen..."
„ Ik maak geese onderftellingen," zeide ik, hein onder
doende nederzitten : „ bedaar-fieundopbak
„ wat, en gij zult alles weten. Arme ARNEST, van dit oogen.
„ blik af houd ik u voor onfchuldig, en kan u alleen beklagen." Hierop verhaalde ik hein, zonder iets te verbergen, mijn laatíte toertje, welk ik met den Baron gedaan had.
zwijgende luisterde hij naar mij , met de hand op de oogera.
Trouweloozel" riep hij, toen ik geëindigd had, „ hoe
hebt gij met mijne ligtgeloovigheid gefpeeld!"
Vervolgens verhaalde hij mij, dat hij zints drie jaren op
LouiZn fmoorlijk verliefd was. Mevrouw WERNER kende
zijne liefde en begn^iuiigde dezelve; op haar ilerfbed leide
zij de band harer Dochter in die van. ERNEST, enfierf, he
zegenende; doch federt haren dood had de oude Leeraar,
die hein niet rijk genoeg vond, en die zijne Dochter aan een
ouden Schout wilde uithuwen, die haar zonder uitzet vroeg,
roet ERNEST twist gezocht, en hem aangezegd, dat hij van
alle voornemen van vereeniging tusfchen hem en zijne Doch
voor altijd afzag; verbiedende hem voorts zijn huis, en-ter
Lourzn om hein te zien. Hoe kan zulk een tirannisch bevel gehoorzaamd worden, wanneer men zijn hart kwijt is?
Zij vonden middel om te fchrijven, en zelfs nu en dais
elkander te zien. Maar, liet zij dat de Vader zulks vermoed
er voor beducht was , hij werd Ilrenger; Loutz&-de,of
mogt niet buiten het plein komen , en het was den armen
ER:\EST niet meer mogelijk haar te ontmoeten. Hij was wanhopig; toen de. Baron,ongetwijfeld door de dienstmaagd onderrigt, welke hij had omgekocht, zijne vriendfcbap zocht,
en hem toertjes te paard voorfloeg. — Reeds de eerfie keer
bragt hij hem ais bij toeval in Looize's dorp, en, even zoo
als hij met mij had gedaan, ftelde hij hein voor om bij de
kerk en de pastorij af te ftijgen, om liet fraaije uitzigtte genieten. ER _ UT, fierk aangedaan, zoude zijn leven hebben gegeven
om derwaarts te durven gaan; maar hij vreesde, den ouden
Leeraar te zullen ontmoeten, of Louaza te doen ontftellen:
daarom weigerde hij aldaar af te flijgen , en vertrouwde
aan zijnen nieuwen Vriend; die flerk bij hem aanhield, de
redenen zijner weigeringe. De Baron drong niet meer,
fcheen getroffen van zijn ongeluk, en zeide hein, op middelen, om hek te verzachten, te zullen denken: „ Naardien
„ de pastorij u verboden is ," zeide hij, ,, ga er dan ook
„ niet meer; ik zal mijn best doen om er alleen binnen te
,, komen, en mijne vriendfchap voor u zal i ij vondrijk ma,, ken. Geef mij flechts een paspoort aan uwe longe vriendin, en alles zal ons gemakkelijk worden, Ik neem uwe
-
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i, ik zal van u als mijnen besten vriend fpreken, en, daát
„ hi; een liefhebber van geld is en het noodig heeft, zult
„ gij er geen gebrek aan hebben. Wilt gij het opzigt hebben over mijne landgoederen ? gij zult de rijkfte Rentmeester
„'van geheel Duitschland zijn. Wilt gij Schout worden,
zoo als i w medevrijer? gij zult het met veel grooter in.
komf'eii zijn. Wilt gij Predikant worden? ik bied u een
„ voordeelig beroep aan , hetwelk te mijner begevinge
„ flaat. Wij zullen ons oogmerk bereiken , wees daarvan
„ verzekerd; de zaak is alleen, toegang te bekomen, te
„ fpreken, te overreden; en dit neem ik op mij, mij gelukkig achtende, eenen Vriend gelukkig gemaakt te heb
ERNEST , onkundig dat hij LoulzA reeds gezien-„ben."
had, dacht geen kwaad; hij voedde zijn hart met hoop,
en wijdde zich hem toe, die hem dezelve wedergaf. „ Bij:.
„ kans ," zeide hij , „was ik hem te voet gevallen, en noem=
de duizendmaal den man mijnen weldoener, die mij meer
,, dan het leven wilde benemen."

(liet vervolg hierna.)

LES VAN MINERVA.

Flora, 't hoofd omkranst met rozen,
Dwaalde eens door de velden rond,
Waar zij, met een kroon van aáren,
Ceres bij een' akker vond.
Trotsch op al den tooi van bloemen,
Ziet zij 't golvend goudgeel graan,
Eerlang rijp voor 's maaijers fikkel,
Met een fmalend lachjen aan.
„ Ei, wat kroon hebt ge, 6 Godinne!
„ Uitgekozen voor uw hoofd!
„ Siert ge u met een ffervend ftruikje,^
„ Van het vrolijk groen beroofd?
„ Neen, uw dorre halmen voegen
Bij mijn bloemenperken niet.
„ Mij behooreu d% oiz'erandeii,
,
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„ Die u 't fuffend menschdom biedt."
Ceres zwijgt ... en Flora dartelt
Vrolijk door het lagchend veld,
Tot ze, in 't eind het hupplen moede,
'Weder naar d'Olympus fnelt.
Ras vervliegt de vruchtbre zomer:
Sneeuw en hagel vallen neer;
Stormen rooven dorre bladen
En geen knopje zwelt, er ,rne@r.
Ziet, nu noodigt haar Minerve
Tot een togtje naar benen,
Leidt haar door dezelfde velden,
Langs denzelfden akker hen.
„ Waar," zegt Flora, „zijn mijn bloeiden
„ Alle dor en dood , mijn kind!
„ Hier verfchroeid door middaghitte,
„ Daar gefchonden van den wind."
Peinzend zwijgt het blozend meisje:
Maar Minerve neemt haar hand,
Voert de fchoone naar een hutje,
Waar een koestrend vuurtje brandt.
Daar bemerkt ze een tèedre moeder,
Met een' zuigling op haar' fchoot >
Knaapjes in een' kring gezeten,
Blocijend' als het morgenrood.
„ Hoe ," roept Flora, „ hier nog rozen,
„ Nu geen grasfpier 't veld verf ent
„ En geen needrig madeliefje
In verdorde weiden tiert! "
„ Lieve! zegt Minerve vriendlijk,
„'t Bloemke, dat uw oog bekoort,
„ Is de vrucht van 't voedzaam koren,
Sproot uit dorre halmen voort."

?"

Schaam-
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Schaamrood vliegt zij heên en huldigt
Nu de milde Graangodes,
Dankend', van den waan genezen,
De acbtbre Wijsheid voor haar les.
H. V. L. J.

MONTESQUIEU'S KARAKTERSCHETS DES HERTOGS VAN BERWICK.

Hertog VAN BEI^WICK heeft als Maarfchalk groote eere inDD egelegd.
Zijn Karakter als Mensch is miner bekend, doch
bewonderd te worden. MONTkSQUIatr

verdient niet minder
fchetst hetzelve in dezer voege t „ 't Was onmogelijk, den
„ Hertog VAN BERWICK te zien, en niet op de Deugd te ver
zeer ftraalde in alles door de bedaardheid en-„lievn,^•zo
„het geluk zijner zielsgefteltenisfe. Niemand wist beter dan
„hij zich voor buitenfporigheden te wachten,. of, indien ik
„mij zoo moge uitdrukken, zich buiten de valíirikken der
„ Ondeugd te houden. Hij bezat Bene groote mate van Godsdien„fligheid , was de Kerkelijken zeer toegedaan, doch wilde
„zich in geener voege door hen laten beheerfchen. Niemand
„volgde ítipter dan hij de voorfchriften des Christendoms,
„ die lieden in de grootewereld het moeijelijkst te volbren„ gen vallen. Geen mensch, met één woord, betrachtte den
„ Godsdienst zoo veel, en (prak er zoo weinig van. Nooit hoor.
„de men uit zijnen mond de taal der kwaadfprekendheid; nimmer prees hij iemand, dan die, hij oordeelde loffprake verdiend te hebben. In de Werken van PLUTARCHUS heb ik,
„op eenen affland , gezien, wie grootti Mannen waren; iii
„Hem befchouwde ik,'van nabij, wat zij zijn."

ZINRIJK G&ZEGDn VAN CATO.

betuigde CATO den Ouden zijne verwondering, dat
I emand
men geene Eerzuil voor hem had opgerigt , daar toch

Mannen van ongelijk mindere verdieníion die eere weder
Ik heb liever dat men vrage ," was het antwoord-voer.,
an CATO, „ waarom mij deze eer niet wedervaren zij, dan
„ waarom men mij dezelve hebbe aangedaan."

ME NG ELWERK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, KUNSTEN EN WETEN'
SCHAPPEN, BETREKKELIJK.

RD.DEVOERING
OVER IIP T P,ELANGRIJEE DER BRIEFVERZAMELINGEN VAN GEWIGTIGE PERSONEN.

Door
M. P.

7. B. C. VAN .DER 4d.

(Verve en hot van b1..66.)
en medegedeelden Briefvan JAcoB HEEatsKEÏUt fclireef
hij den 16 Februari! 1636, en dus een jaarvóór dat zijn.
Batavi%he Arcadia voor het eerst het licht zag. l)eae brief
vereeiii t in zich , zoo ik mii niet geheel hedriege, alle die,
ei en`chappen, welke ik meende in tenen cigeuliiken ge
te mogen vereiichen. Inners dat dcre-menzabrif
brief alornire blijken draagt tiaii niet te voren overdacht,
maar zoo als het de geest opgaf uit de pen gev;oeid te zijn,
is zeker de aandacht niet ontglipt. De ftijl:is_ ougekunfteld, vrij en los, de aanhalingen voegzaam, de vQo;•t,eelden wel ter fnede aangevoerd, dc vergelijkingen hi: uitlick gepast en behoorlijk volgehouden; en all deze fi<raden zoo ter nedergefleld, als de natuur die, aan de hand
deed: want het zij hij een gedicht bij eerie fehilderii of
hij een bezield ligchaam vergelijke, liet zij hij ons 'de verbeelding fchildere als een ipiegel, waarin de geestige invallen á.ls een aangezigt verfcllijnen en weder verdwijnen,,
liet zij hij een geesteloos vers onder de gedaante van hg
beeld van Pygmalion voorflelle , en de al te keurige b -fchaafdlleid der woorden door de zachtheid van fluweel
bevallig uitdrukke, overal is het natuurlijk en ongezocht;
de woorden en uitdrukkingen behooren allen tot de taal
der befchaafde gemeenzame verkeering, nimmer ftateiijk
of gedrongen, nimmer laag of plat.
Maar
MrNG. 1$1o. NO. Jo.
Fe
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Maar ook wat den inhoud van dezen brief aangaat, is
dezelve juist gefchikt , om ons den geheelen geest des
Schrijvers te doen bevatten ; hij zelf herigt daarin, dat
hij zich den zoetvloeijenden ovtnius bovenal ter navol
heeft voorgefteld.
-gin
En waarlijk, dat ook onze HEEMSKERK die zoetvloeijendheid met OVIDIUS gemeen had, zoo dat, gelijk men
van dezen zeide, dat hij zoo gemakkelijk dichtte, alsof da
woorden van zelve fchenen de maat te volgen , men ook van
HEEMSKERK zeggen kan, dat zijne woorden zonder dwang
zich als van zelve naar maat en rijm fchijnen te voegen, is
overvloedig blijkbaar uit. de losfe dichtftukjes , die hij, als
welriekende bloemen , hier en daar op het veld zijner
Batavifche ;4rcadia met eene losfe hand geilrooid heeft.
Het zij mij vergund, hiervan iets ten bewijze aan te voeren.
Onze Dichter plaatst zijne jonge reizigers op het ftrand
der zee, waar zij, aardig koutende,, zich vermaken; tervijl de, minnaars verfcheidene letteren en minneteekentjes
(zoo als hij zich uitdrukt) in 't zand fchreven. „ Een
„ daarvan had een geheel gedicht op zijne beminde Roze , , mond dus aan het zand toebetrouwd. Middelerwijl
komt de naderende vloed en de oploopende zee, (al te
„ nieuwsgierig om te zien wat hij fchreef, eer hij 't nog
„, volfchreven had) wischte met eene overreikende golf zi
„ nen .vruchteloozen arbeid uit; de minnaar, hierover
„ bewogen, fchrijft wat hooger op in 't zand;
„ Rol, zoute zeevloed, rol vrij aap,
„ Ontgrond de letters, die hier fiaan;
„ Schoon dat gij die hebt uitgewreven,
„ En met u t'zeewaart ingedreven,
Mijn hert is 't blaatje van de min,
„ Om dieper daar te fchrijven in,
„ Niet met een pen, maar met zijn fchichten,
„ Dat, 't wélk ik niet vertrouw mijn dichten:'

•

Hier immers rollen de verzen zoo gemakkelijk als de
golfes der zee ; en te meer moet dit verwondering baren,
als men opmerkt , dat dit een Naam - dicht is, dewijl de
eerde letters dezer regels; zoo als zij volgen, den naam
van Ro/emond , gelijk men dien destijds gewoonlijk fchreef,
uitdrukken, zonder dat men Benige daardoor ontíiane gedrongenheid vinden kan.
De overige eigenichappeu , die den gebeele ovIDIU s

uit-
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Ytitmaken, vinden wij allen in den voor ons liggenden brief
veder.
OVIDIUS was in zijn dicht , gelijk wij weten., ongedwongen, natuurlijk, rijk in .verbeelding, - overvloedig in
woorden.
Zijne ongedwongenheid veroorzaakte in hein dien afkeer van naauwkeurige befchaving en al te keurige. netheld, aan welke wij in deken brief van HEEMSKERK zeer
gepast herinnerd worden. Dit in OVIDIUS heerfehende
zwak haalde hein de verwijtingen van QUINTILIANUS (*)
en SENECA op den hals, die hem befchuldigden van te
groote eigenliefde, omdat hij zijne fouten niet verbeterde, en hetgeen hij zorgeloos heen dichtte liet taan gelijk
bet was. Dan, die fchijnbare zorgeloosheid deed echter
bij OVIDius noch orde, noch uitdrukking, noch hiaat verloren gaan.
Als zoodanig komt ons ook HEEMSKERK in dezen brief
voor. Immers , behalve dat hij in het verhaal van het
voorval met den Heere CATS dit zelf belijdt , vijst zijn
fchrijftrant ten duidelijkíte aan, dat hij de denkbeelden en
woorden ter nederflelt , zoo als die uit de pen vloeijen; en echter is hier zoo min wanorde en verkeerde .uitdrukking , als in zijne gedichten mateloosheid te viiiden. Zijne losheid is, even als bij OVIDIUS, eene wa .
re_ íchoonheid , aan het onderwerp voegende, daar hij
meestal vrolijk en boertende fchreef; immers men voert
geene jeugdige herdersknapen ten dansrei aan met eenen
flatigen tred, even min als men een deftig ítaatsman al
huppelende naar de raadzaal geleiden zal.
OviDius is geheel natuur; zijne befchrijvingen zijn levendig en fchilderachtig, zijne fcellingen juist en treffend,
zijne vergelijkingen gepast en welgekozen; hierin draagt
hij de echte kenteekenen van eenen geboren Dichter, niet
van iemánd, die zich angflig gewrongen beeft. om het te.
worden; nergens verraadt zich een verborgen lust of begeerte, om, ondanks zijnen aanleg, aardig of zinrijk te
zijn. Te regt dus noemt de jonge SCALIGER (t) oviinus gemakkelijken trant onnavolgbaar ; want zijne gedachten , gemakkelijk, vloeijend, te zamenhangend en
on() Inffitut. Lib. X. C. i. M. sEriac , L. ft
(t) Scaligerana Secunda.
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ongedwongen voor te (tellen , is het werk der natuur,
niet der kunst. En dit alles vinden wij ook omtrent
IIEERrSI ERK in dit zijn fchrijven. Alle de kort op elkander
volgende beelden, aardige vergelijkingen en •ingelaschte
verhalen , fchijnen invallen van het oogenblik, zoo natuurlijk , dat, wij ons verbeelden HEPMSKERKK te hoorera
praten; en hei geheel hangt echter uitmuntend zamen.
De rijkdom van verbeelding en overvloedigheid in woflr.ien
zijn echte kenmerken van ovrnrus; en niemand zal loochenen, of de onderhavige brief van HEP-MISIERK ftrekt
ten onwederfprekelijken bewijze, dat hij hierin zijnen voor
niet behoeft te wijken.
-ganer
De geleerde ROSTEAU (') meent daarin eene redeti tot
berisping te vinden, en befehuldigt oVIDIUS, dat hij alles
zoo ineendrong als een ftroon3 van verbeelding liet opleverde; anderen hebben het. misprezen, dat hij dikwijls.
vele woorden gebruikte., om iets uit te drukken, hetgeen
hij met weinige zeggen'konde. Deze befcltuldigingen zouden ook misfchien op HEEMSKERK pasfen; maar, het zij
boe .het wil, hij blijft, even als OVIDIUS - een aangcnamen, . zinrijken, onderhoudenden prater , die niemand
vervelen zal; en als zoodanig leerent wij hem uit dezen.
brief kennen.
Dan , omtrent des Schrijvers karakter en wijze van
rleoken en doen is deze brief almede gansch niet onbeduidend.
Wij. zien er uit, dat hij gulhartig aan zijnen Neef ten
behoeve van anderen, zonder dat hij eens wist wie zij waren, zijnen wijzen raad had medegedeeld, en dat hij zelf
op dien raad weinig prijs 'lelde , althans niet hooivaardig was.
Wij gevoelen vervolgens , zoo geheel met hem , dc
í'piit, die hij gevoelde, dat hij, buiten reden, van onvoorzigtigheid omtrent eens anders geheimen was verdacht
geworden, en de innerlijke vreugde, die het hem baarde,
van die verdenking gezuiverd te zijn.
Hij 'fchijnt ook door zijnen Neef over deszelfs eigene
zaken te ' zijn geraadpleegd en hem zijnen goedkeurender
raad mede te deelen,' -en in den gebeden brief heerscht de
toon der gulle openhartigheid.
Dit gefchrift vertoont ons dus HEEMSKERK, niet alleen
als bevalIigen en vaardigen Schrijver, baar als de vraagbaak
van
-

-
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t'aii \'uienden en bekenden, als den gedien1igen, gevoelien, gullen vriend.
11, verbeeld mij daarom niet ten onregte dezen brief te
mogen aanhalen , als een bewijs , dat er ook van onze ach
Nederlanders gemeenzame brieven voorhan--tenswardig
den zijn, die , even als die van ciczao , bij uitf'cek dientig zi;n zouden , om ons gewigtige perfonen van naderbij
te keren kernen.
Niet minder voldoende te dezen opzigte, fehoon van
eenen geheel anderen aard , is mij voorgekomen een brief,
door DIRCK RAPIIAELSZ KA MPHUYZEN, op den 15 Of 2j
April 16-24; aan REM PisscrloP, Koopman te 4mflerdam,
en Grootvader vair den genoemden Advocaat -liiscaal
VAN LIMBORCH, gekkhreven.
Wij weten, dat KAMPHUYZEN, in 1568 te Gorkum gebcren , eerst tot de Schilderkunst opgeleid, waarin hij
wel laagde, zich vervolgens op de kennis der Latijnfclie
sale en de beoefening van Godgeleerdheid en Dichtkunde
tceleude; zoodat hii, in den jare 1619 en vroeger, Leeraar
r. de Gemeente te Yleuten was. Een Leerlingen Vriend van
n1{á:1 a.us zijnde, wiens gevoelens hij voor een groot deel,
y-as toegedaan, deelde hij aanmerkelijk in de vervolgingen
en rampen , die destijds de zoodanigen troffen. Bevorens
had hij in den Schooldienst een goed bef'aan gevonden;
doch dezen verlatende , om liet Predikambt te aanvaarden ,
laad hii niet kommer en gebrek te tvorlkklen.. Gedurig
verjaegd en gedurig vlugtende, hield hij zich eenigen tijd
te Imi e;wJ a„ verfclholen , intusfchen . met het vertalen
van Latijuiche boeken zich Incest bezig houdende. Nu
begat hij zich naar-Nor•den, in Oostvriesland, waar hij,
met goedgevolg, door het drukken van boeken den kost
had; dan ook weder van hier verdreven, zette hij zich te
Barlip •en neder , en voltooide aldaar het grootfile deel
zijner Stichtelijke Rijmen. Alweder na één jaar ílechts
moest lij van hier, en nam ,zijne toevlugt bij een' boer.
op het eiland filmeland, alwaar hij voor zekeren COLYN (die
waarf chijnlijk te A,,z ierdam woonde) eenige boeken uit
liet Fransen vertaalde. De ongefchiktheid der luchtd:reek
van dezen oord voor zijn gellel noodzaakte KAMPUUUYZf.N
wederom te verhuizen; waarop hij te DoF,ZLr; z, in Vries/and, zijn verblijf koos. Inmiddels kreeg hij een
mak aan zijn regter been , waardoor zelf belet , hijongezijne
Huisvrouw naar Holland zond, om met zijne vrienden
over een ,middel tot bei<aan te raadplegen, doch zonder
&e3
goe..
-
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goeden uitlag. Eindelijk nam hij de Vlasnering ter
hand, die hem een eerlijk onderhoud verfchafte. Zeer
ijverig zijnde, was hij reeds des ochtends ten vier ure ten
bedde uit. Zijne morgen- en avónd-uren wijdde hij aan
de beoefening der Dichtkunde, met dat gevolg, dat hij hier
aan zijne Stichtelijke Rijmen de laatfile hand leide , en zijne
Uitbreiding van Davids Pia/men fchreef. Kort hierna
verviel hid in eene zware ziekte, en overleed in dén fare
16126, of, gelijk ik elders vind aangeteekend, in 1627.
De door mij bedoelde brief luidt aldus:
Den , f Aprilis 16x4.
Waerde Heer en &ceder, het tegenwoordige zal dienen , om (nra hei-telycke groete ende wenfchiizge alles goedts
ter zalicheydt) uw Ed. te verwittigen onze tegenwoordige getegentheydt, dewelcke is , dat ick 's daeghs nae 't vertrecken van myne huysvrouwe naer Hollandt, zieck ben
geworden, ende een geheele maendt plat te bedde hebbe
gelegen (gelyck ick tegenwoordelyck noch Legge) aen een
quaedt been, 't welck my zoo onderen houdt, door pyne
en anderfins, dat ick noch lust noch kracht en hebbe om 't
voorgenoomen werck te vervorderen ende yets daer aen te
doen , -zoo lang het aldus is. Zal overzulchs uwe Ed.
mitsgaders de andere vrinden , niet verwonderen nochte
qualyck vergenoegen over de trage voortkoomfte , alzoo
dezelve buyten myne fchuld en wille is, gelyck icl mede
verhope dat Colyn niet qualyck en zal nemen , dat ick
tot noch toe gants niet aen zyn werck gedaen en hebbe ,
oock niet en wete of lek yets daer aen, zal konnen doen ;
eensdeels , doordien ick (gélyck van my meermaels aen
hem gefchreven is) my op zyn werck niet wel verfae ,
ende in de over-te-zettene materie niet ervaren ben, ge.
lyck nochtans een yeder goedt overzetter niet alleen in de
talen maer oock in de materie behoort ervaren te wezen :
anderdeels , omdat ick, die van een uyterinaten zwacke
dispolitie, ende daerbcneven een langzaem en arbeydelyck Dichter ben , de tydt daertoe , indien ick aen 't begonnen yet waerdts zonde doen, niet en zonde weten te
vinden. 't Welck uwer Ed. gelieve hem van mynent wegen te erinneren, 'ten einde alle misnoegen, ofter mis,.
schiep eenigh by hein wezen mochte, geweerd werde..
ITwer E. ichryvens, met het bygaende te weten de 6o
01. hebbe ick van myne huysvrouwe ©ntfangen; dancke
ten
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ten hoogliften voor beyden , gelyck oock voor de goede
wille ende onverdiende affectie t'mywaerts , waer van
uwer E. fchryvens vol is , en uwer E. voorgaende en
tegenwoordige daden my overvloedige en gewisfe getuygen zyn, tot groote blytfchap myns gemoedts; niet alleenlyck nochte eigentlyck om mynent wille : , want ick
Nebbe geleert overvloedigh te zyn en gebreck te hebben;;
(gelooft zy de Machtige , die my . tot noch toe in alles
machtigh maeckt) maer omdat dezelve als hlyckhaere
proeven zyn dat de genade en kennisfe des Heeren in uwe
It. niet ydel is.
't Geen van uwe E. uyt myne huysvrouwe verftaen is,
belangende 't •ophouden van de gene die voor dezen aen
my (waer voor ick haer te danckén heb.be) yet hebbers
gedaen , 't zelve is waer; gelyck ick oock volkomentlyck
geloove waer te zyn 't gene uw E..van de veelheydt der
noodt-hebbende, en weynigheydt der noodt-helpenden , gé=
fchreven heeft. Zal oock my t'allen tyden ten hooghften
aen iwe E. verplight houden, al waert fchoon dat uwe
E. van nu afF tenemael ophielde van alle weldadicheydt.
Vat de luyden eigentlyck beweegkt om anders tegen my
te zyn als voorbenen, en wete ick niet ten vollen, maer
late my beduncken dattet (alhier ten aenzien van de
meeste) aldus is: Terwyle ick my aen niemands hoop in
't byzonder wil noch kan overlaten, maer voor allen ('t
zy van wat naeen , indien flechs van Euangelifèhe daedt)
my gemeyn zoeke te honden, zoo en wil niemandt eygentlyck nochte volkomentlyck my voor. de zyncn hou
dat uwer E. affeciie en doen in dezen myne-den.Zo
gelegentheyd.t zoo veel te zeldtzainer en loiTww>aerdiger is,
zoo veel te meer een yegelyck begint te zeggen: lek en
kenne den menfche niet. Eyndigende bevelti ick uwe E.
net allen de uwen in de bewaringe -des Almachtigen, nef
fens myne en myne huysvrouwe ' hertelycke groetenisfe
aen uw E. en uwer E. huysvrouwe mitsgaders F. v. Limburg met de zyne en uwer E. gantfche familie.
Diatui in Dockum met haest en leggende
Uwer E. dienstwillige en fchuldige
Dick Raphaelsz.
liet Adres was:
Eerzame, vrome Sr.
Rein Bisfchop, Coopman
tot
fort.
Amfierdam.
Ee4
Het
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Plet komt mij voor, dat deze brief door KAMplluïrzr±r!
is gefchreven, toen hij te Dokkuis bedlegerig was, kort
DDa-iat zijne Vrouw de vruchtelooze : reize naar Holland
•volbragt had, en dus in eenti der hagehelijidle en konmmerlijktte tijdperken van zijn leven , terwijl hij, zonder voor
jammerlijk gebrek leed. Het voor-uitzgopvasbefn,
werk, waarvan de Brieffcllrijver gewag,maakt,-enom
i^hint de eerfte uitgave zijner 'tichtelijke Rijmen geweest
te zijn. Dat hij nog in dien tijd voor COLYN vertaalde, toen
Ziek te bedde lag, doorgaans van een zwak geftel was;
dat hij, bijkans van elk verlaten , in grootgin nood ver
hoezeer de brave REM BISSCHOP zich zijns-kerd,
geenszins onttrok, en dat hij den Advocaat FRANS
VAN LIMBORCI-, aan Wien eene der latere uitgaven valt
zijne Stichtelijke Rijnen door den Boekverkooper eoioai
werd opgedragen, en die de Vader was van den Advocaat-Fiscaal, toen nog onder zijne vrienden tellen mogt,
-- deze zijn de huisfelijke bijzonderheden , den Schrijver
aangaande , waarmede ons deze brief bijzonder bekend
maakt.
Dat dezelve in den echten gemeenzamen briefflijl, zon
Benige verhefling of kunst , en echter in Bene be--der
fchaafd.e taal is opgetleld, is zeker reeds bij de lezing opDan deze is ook bij uitdek gefchikt, om den aard van
KAMPHUYZEN, als Schrijver, en zijne edele gemoedsgefteld?beid, als Mensch, duidelijk in liet licht te zetten.
Wat den eeralen aangaat, getuigt hij zelf, dat hij lang
niet gemakkelijk dichtte , maar daartoe zich moei-zamen
geven, zich opzettelijk nederzetten moest; eens ge--te
aardheid, juist tegenoverflaande aan die van HEEMSKERK,
die als van zelve Dichter was, zoo ras hij wilde. — De
gedichten van KAMPHUYZFN , vol kracht in denkbeelden,
kort en eenvoudig uitgedrukt,. en , volgens het gevoelen
van ons , tot zoodanige kunstbeoordeeling volkomen bevoegd, n edelid, ]ER. 'DE VRIES, altoos enuw'rijk, fiev , zakelijk en vesf1aradig, met weinig beelclfpreak, dragen
a?umme blijken , dat zij de vruchten zijn , niet van een
vlu`;tig ooenl>Iik , maar van weldoordachten arbeid.
Vergunt mij, hier ter proeve te herinneren aan den aan
gedicht, Gewillige Patientie tot opfclltift-vanghet
voerende.
,, Y0,
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„ Getrouwe herten, die nu lydt,
„ En wacht iulsfch eu noch fwaerder fhydt,
„ Daer al cle werelt 't oog op heeft,
„ En, hoewel kleyn en flecht ,voor Leeft:
„ Die vast tot noch toe hebt geweest,

„ En 't quaedt, doe 't ver wes, niet gevreest
Een ding hebt gy vooral van doen,
Deer hert en fin fich na snoet fpoen:,
„ Gednk, een fchoon-en e'el klcynoodt,
„ Van prys gering, in krachten groot,
„ Daer al des werelts beste goes
„ Ver in eerdy voor wycken moet
„ Dat, als 't in 't hert wel is geraeckt,
„ In ongeluck geluctig n:aeckt,
„ En, als 't eens vast ft in 't gemoet,
„ In druck geen druck gevoecn doet:
„ 't Welk yeder niet verflaet, die 't noemt,
„ En Blek niet heeft, die dier op roemt."

De zaakrijke kortheid en ongefierde , echter deftige een
KA MPHUYZEN zoo geheel eigen , zijn de-voudig,he
hoofdeigenfchappen ook van zijn fchrijven in dezen brief;
terwijl zijn grondig verfland en diep peilend oordeel daar
uitblinken. immers met hoe weinige woorden hooren-in
wij hein niet de voorname vereischten in eenen goeden
vertaler opgeven", en hoe weet hij als tot op den bodem
der neen chclijke ziel door te zien , in zijn uitvorfchen
der redenen van, het gedrag zijner vorige begunftigers om
-trenhm.'
Wat na KAriPITUYZEN als Mensch betreft, van dien
kant kunnen wij hem ook geheel uit dit gefcliri t leerera
kennen.
De geheele brief ademt eene zucht, om toch niemand
gelegenheid tot ongenoegen te geven , en hij geeft zich alle
moeite, oni ontevredenheid, op reden fleurende, bij alle
ziine vrienden voor te komen.
De warmfte dankbaarheid eener gevoelvolle ziele , niet
alleen voor nog genoten wordende , maar ook voor eer
genotene , en nu door grievende verfinading bitterlijk-tijds
verffade weldaden,` zien wij overal doorblinken.
De man van vasten geest wordt ons daarin kennelijk,
dat hij, te midden van woelende Staatkundige en van nog
heviger brandende Godsdienftige parti f happen ,. niet dooi
i^ij dezen of genen lioop zich te voegen, bescherming of
re5
aard-
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aardfiche grootheid zoekt, maar onverzettelijk, hoe zeer
in nood en armoede , alleen het licht van zijn geweten
volgt..
En eindeli=k, fchier vn elk op deze aarde verlaten,
naar het ligchaam aan ziekte en fmerten hevig lijde n de,
door onverdiende verachting en vervolging met diepe nog
bloedende wonden in de ziel jammerlijk gegriefd, bli
jft de
edele KAMrtUYZEN , even gelaten , even welgemoed ,
rustig op God alleen zijn vast vertrouwen vestigen, en
vol gevoel uitroepen : gelooft zy de Machtige, die atiy tot
noch toe in alles mechtigh maeckt! Zoo bewijst de ware
Godsvereerder met de daad te beleven , hetgeen hij in
dichtmaat anderen leerde, wanneer hij zong in Ootmoedigheyts lof:
,., Ootmoet, voediter van gedult,
;, Helpt het angilig murmureren,
„ Als God 's lydens met vervult,
„ Kraehtig'uyt het herte weeren.
„ Die recht klem is van gemoed,
,, Meynt in alle tegenfpoed,
„ Dat hy 't nosh heeft te goed.
„ Ootmoet, inaticheyts vriendin,,
„ Weert forgvuldicheyt en -treuren.,

„ Als m', in 's lyfs behoeft', héêft mis
„ Ban den eysch is der naturen.
„ 'i Hert van Ontmoet wel doorploegt,
„ Dat hem felts niet veel toevoegt,
Is pock met 't minst véri óegt.
„ Een oprecht ootmoedich hert
Stet zyn God• in all's gelaten,:.
Welkom vreugde, welkom fmert;
„ Welkom alle lot en Raten.
bie fich en den Sender kent,
,, Heeft zyn hert , 't zy wat hy fend,
Tot danckbaerheyt gewend."
,

i

2iCt daar twee proeven vals gemeenzame Brieven, die
zoo ik mij niet bedriege , ons overtuigend doer zien,. dat
,zijt aaslijk voor de Letterkunde met rilt kostden gemeen
gemaakt worden. Vele dergeíiiken iijri er nog voorhan
den in de Verzamelingen dér Letterminnaren. 0 ! D t
ik thans ook mijne Lezers mogt hebben aangevuurd, ortl
riet
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met mij bij de bezitters dier fchatten aan te dringen, ten
einde zij het belangrijktle onder dezelve door den druk
gemeen maakten: dan zeker zouden wij der Vaderlandfche Letterkunde geenen geringen dienst bewijzen.

WAARNEMING VAN DR. W. P. DEWEES, AANGAANDE'
DE KRACHT DER VLUGGE GUAJAC- TINCTUUR,
TOT BEVORDERING DER STONDEN EN DER
VRUCHTBAARHEID.

Met een uitmuntend gevolg maak ik gebruik van de
vlugge Gnajac-tinchuur tegen het'bezwa\arlijk vloeijen en de opítoppi.ng der Stonden. Ook heb ik meermalen
een toeval waargenomen • van hetwelk DENMAN gewag
maakt. Wanneer,, namelijk, de Stonden begonnen hebben
te vloeijeu, zondert zich fomwijlen een vlies van de Baarmoeder af, welk vlies gelijkt naar de Decidua Hunteri,
en een gevolg is van 'het begin eener mislukte zwanger
Wanneer zich, dit verfchiinfel bij eene Vrouw op..-heid.
doet, kan uien belluiten , dat dezelve tot aan dat tijdílip
onvruchtbaar is geweest. Voorts komt dit verfchijnfel
meer voor op het land, dan in de lieden; zijnde hetzelve:.
meermalen door mij in den omtrek vaag Philadelphia waar
Aderlaten, warme baden., Campher en Lait--genom.
danum werkten bij eeiie opflopping der Stonden alleen toi
pijnflilling , doch de vlugge Guajac-tinthiur werkte boven
alle verwachting. Ook nam ik waar, dat de Vrouwer .
ophielden onvruchtbaar te zijn, zoo ras dat flag van vlies
gedurende den vloed der Stonden uit de Baarmoeder was>.
gellooten.
Ik bereid deze Tinluur, door op twee ponden Alcohol te ]aten aftrekken eiij oncen Guajac-gom , ij drachriren
koolfiofzure Potasch en ij oncen Piment... Van dit middel
geeft men drie malen 's daags vóór den etear een theelepel
vol in een klein' glaasje met Madera- of Port-wijn. Werkt
hetzelve in den morgentijd te flerk op-:de: maag„ dan goa
bruikt men bet een uur na het ontbijt, en houdt daariiie
de aan , tot dat de Stonden voor den dag komen. Som
moet mën daarmede lang. aanhouden , eer het wil-wijlen
werken ; terwijl .men in trage ge{Iellen daarbij ook €vei
eens wat vluggen Aunnoniakgeest moet voegen; te weteI
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cene drachma daarvan op vier oncen der Tinduur. Zore
er teffens volbloedigheid plaats grijpt , maakt men , niettegenftaande dit middel , ook gebruik van Aderlaten y
Baden enz.

AANMERKINGEN, OMTRENT DE VEDEREN EN HET
DONS DER VOGELEN . Door den Heer
PARMENTIER.

Vogelen Worden gevangen en gekweekt , niet flechts
D e om hnn vleesch,. hun vet en hunne eijeren, maar
ooi: ter zake hunner vederen. De vederen, door de Natuur hun gegeven tot hunne kleeding, en om hun tot de
voornaainfle middelen tot vliegen te dienen, worden tot
verícheiden: oogmerken aangewend, meer of minder nuttig in de zamenleving.
'Eenige merkwaardig om hare zachtheid en veerVacht, om: de fchoonheid :harer 'draadjes, uit welke
hare baarden zijn zamengefeld, dienen ter overfchaduw:ng,> van de helm etten der krijgslieden, tot fieraad voor
het hoofdhulfel der vrouwen, ter zamenftellinge van die
haarvlechten en die ^fráaije pluimen, van welke de rijkfle
fzukken overdekt worden.
Andere, zeer gewild om de lengte en stevigheid harer íchachten, en omdat zij zich, met kleine moeite , om
er mede te fchrijven,'laten fiiijden, worden de tolken onzer gedachten. Bij de Europeanen dienen zij tot een voor
plaatsvervangend middel der rieten, van welke de-deëlig
Arabieren zich bedienen, en van het ftift, waarmede dc
Ouden in hunne fchrijftafels graveerden.
Vederen zijn er ook, geschikt tot liet vullen van die
kusfens , op welke wij, van het dagwerk vermoeid, ge
nacht rusten. 't Zijn de laatstgenoemde,-duren
van welke de Weelde eenige heeft uitgelezen, om hare
bijzondere fijnheid, iigtheid en veerkrachtigheid, om van
dezelve een bed te vervaardigen, op 't welk zij een zachlen flaap geniet.
,

,:luimen en andere tooifels der Deelde .
De febooníle en meest geachte van alle pluimen zijn clip:

van

AAN11M1;1tK. 011 ilhENT DE VEDEAEN• ENZ.

4Y.

van de vederen der Sruisvogels gemaakt worden, dat zonder
Hug tweevoetig dier, dat voeten en teeldeelen heeft, aan die.
van viervoetige dieren gelijk, het hoofd der vogelen, en
liet vermogen van zich neder te leggen ; de maag en
de ingewanden van herkaauwende dieren, en evenwel den
krop der vogelen ; hebbende het ligchtam deels met
haar, deels met vederen bedekt: in één woord, 't welk
vleugelen heeft , die niet de werktuigen om te vliegen
zijn, maar flechts Bene foort van evenaar, waarmede het
zich op de been houdt, en gemakkelijk het evenwigt
bewaart, onder het ongeloofelijk fnelloopen, waarmede
het door de woestijnen van Afrika fnelt.
De pluiinaadje van het mannetje is zwart, meteenigé
graauwe en witte vederen; die van het wijfje is bruin.
en aschgraauw; de groote vederen aan de vleugelen en in
den ftaart zijn wit bij het mannetje en zwart bij liet
wijfje.
't Geen deze groote vederen in 't bijzonder kenmerkt, en
tot het vervaardigen van pluimen gefchikt maakt, is, dat zij
zacht zijn , open en buigzaam ; dat hare haarden , uit afzonderilike draadjes zamengeffeld, zonder aan elkander te
kleven, lang en vol zijn ; en , eindelijk , dat de witte
pluimen van het mannetje gefchikt zijn om de fraaifte ver
wen aan te nemen.
I)e zeldzaamheid en hooge prijs dezer Struisvogelvederen , die uit de Levant tot ons worden overgebragt, zou,
ongetwijfeld, op het denkbeeld hebben kunnen doen val'en, om deze vogelen in Europa landeigen te doen worden , indien men gedacht hadde, dat zij in eenige andere
plaats hun verblijf konden houden , behalve in de bran-.
dende zandwoestijnen van Afrika. Maar er is cane ande-,
re foort van Struisvogelen , die van de Straat van Ma ;ellaan , welke , de koude gewesten van Zuid•Amerika bezv otiende , in ons klimaat zou kunnen tieren, Noodig ware
liet, deze Poort herwaarts over te brengen , en van zdÀ.
vermenigvuldiging van het ras de proeve te nemen , ten
einde deszel,s Biieren, vleeseb en vederen ten voorden'_aan te westden.
Intzusfe.hen is er een ander ontwerp , 't welk ipoedig^ en met meer zekerheids zou kunnen volvoerd worden:.
Het is, liet a ermenigvuldi én van v,w,itte. Kalkoenen , en
tot pluimen te doen dienen de vederen, welke aan de
zijden der dijen dezer dieren ftaan. Dit vervangen, van de
Stru:s-
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Behalve de lange Struisvogelvederen , die men, met
zoo veel bevalligheids, op het .hoofdtooifel der Vrouwen
ziet wapperen, zijn er eenige, van andere vogelen genonien, welke insgelijks ter verfieringe van die hoofden
dienen. Van dien aard zijn de veders van het gedacht
der Paradijsvogelen, en met name de lange en fr^aije
-zwarte vederen,. welke van den top van het hoofd des
Reigers uitgaan, eene aigrette uitmakende, die op zij
nek rust. De Weelde tooit zich insgelijks met de-ne

vederen van den Paauw. De kleuren van goud en ede-

le gefteenten, welke de Natuur met eene kwistende hand
aan den ftiaart diens fraaijen vogels heeft gefchonken, zijn
zijne uitfluitende eigendom. Die van de Goudvogels, den
Bromvogel, en andere van het talrijk gezin der Spechten,
vertoonen de levendigheid en het fluweelachtige der bloemen , het poli stfel der fchitterendté metalen, den luister der
kostbaaríle gefteenten, en de verfcheidene en bedwelmende
terugkaatfing der tonne. Tot het beleggen van tabberd en heeft men zich bediend van de fraai gele en fchitterende vederen van den hals des Toucans. Zelfs heeft
reen , te zelfden oogmerke , zich wel willen bedienen
van de azuurkleurige vederen van den Meerkoet.
Zoo hevig een krijg werd, eenigen tijd geleden, tegen
deze vogels gevoerd, niet oogmerk om hunne vederen te
bekomen, dat de landlieden zich met de hoop fire elden,
welhaast van dezelven te zullen bevrijd worden. Ongeluk
vederen van den Meerkoet verdwenen -,kig.sdetro
en die vogel, even als voorheen, gaat voort met de vel
-den
te verwoesten.
Niet te vrede met voorwerpen van optooijinge , tot
welke de Weelde die vederen gebruikte, met de fehitterendile kleuren verfraaid, is men op het denkbeeld gevallen om ze ten nutte aan te wenden.
Van vellen, van vederen di.-r zelfde vogelen voorzien,
waarbij men die van de Zwaan, den Eendvogel , den
Duiker, Pintade, Fazant en anderen heeft gevoegd, heeft
men handmoffen en palatinen gemaakt.
De vellen, daartoe beftemd, moeten niet genomen worden van vogelen, aan eene ziekte geflorven, of die in den
ruitijd zijn gedood. In dat geval zouden de vederen
Kuitvallen , of niet in eenera ílaat van volkorienheid
zijn.
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Zijn. Geent andere, derhalve, moeten gebruikt worden,
dan van vogelen, in eersen (laat van volkomenheid gedood,
en kort na hun fterven afgelhroopt, inzonderheid wanneer het warm weder is; dezelfde gevolgen zoude uien
anders van bederf als van ongelleldheid ondervinden.
Nadat het vel van, alle zijne onreinheden is gezuiverd ,
wordt het over eene kleine tafel u'ítgefpreid met de ruige
zijde naar beneden, zijnde alvorens de vederen naauwkeu.
rig over elkander gelegd. Oin het te vaster te doen leggen ,
wordt het met fpelden of met eenen dunnen draad vastgemaakt.
Het vleesch en vet, welke er misfchien aanhechten,
worden dan weggenomen, en de gaten', zoo ze er in
zijn , digt ^•enaaid. Nu wordt het vel met lijm bedekt,
gemaakt van een handvol meel, gemeen zout, zoo veel
enen tusfchen vinger en duim kan vatten, en zoo veel
goeden witten wijn, als noodig is om het te mengen en
voegzame vastheid te doen bekomen.
T-Iet vel aldus overdekt zijnde, wordt, om te drooggin,
aan den noordenwind blootgefteld; waarna het, door afichrapen , wordt fchoongemaakt : 't welk gemakkelijk kan
gefchieden , omdat het lijm van zelf in fchilfers afvalt.
Indien het, na deze.bewerkking, nog vochtig zij, moet het
van nieuws met lijm bedekt , en als voren gedroogd
-

worden.

Wel gedroogd zijnde, wordt het met een draad op papier of op een lint vastgemaakt, oom het te bewaren, en
in eene doos gefloten , wier bodem met abf'^r thiunl of
rozenhout bedekt is. Indien er aan het vel een aangena.
use reuk verlangd worde, zal het noodig zijn, voordat
het van de tafel wordt genomen , en eer het afgefehraapt
is, met Bene fpongie een laag of twee van eerrib welriekend
mengfel daarop te leggen.
Wanneer het vellen van grouter vogelen zijn, neemt
men, in plaats van wijn, azijn, waarin zout of aluin gefmolten is ; verfcheiden lagen van dat mengfel wordei
over dezelve geflreken; de hoeveelheid hangt af van de
dikte van liet vel.
Sch; ijf ëh>cfiten.
De pennen (want dus worden de vederen van de vleu
gelen en den flaart dervogelen genoemd, in onderfcheiding

Iran eigeulijk dus genoeiude vederei, met ,welke hunne
lig_
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ligchamen zijn bedekt) zijn de langfle en ílevig{Ie vair alle. Die van Zwanen , Ganzen en Kraaijen worden, bij
voorkeuze boven alle andere, tot huisfelijk oogmerk gebruikt , en naar gelange van de hoedanigheid harer

schachten.
Dus worden de fchachten van de Zwaan meest begeerd om er mede te fchrijven en er penfeelen van te maken;
die van de Gans ,die overvloediger, en bijkans even goed
als die van de Zwaan zijn, worden meer tot fchrijven
gebruikt; van, die van de Kraai bedient men zich meest^l tot pennen van het klavecimbel, en tot zulke foort
van teekeningen, die met de pen gemaakt worden.
De Gans is de vogel, die de meeste fchrijfpennen oplevert. Men heeft er tienderlei foorten van ; doch op
bare oppervlakte blijft altijd eene vetachtige íioffe over,
van welke zij moeten ontdaan worden, om haar zuiver,
doorfchijnende, glansrijk, in één woord, tot het verkrijgen van de noodige hoedanigheden bekwaam te maken.
In Holland verflaat men inzonderheid die kunst. Den
oorlog; gedurende welken verfcheiden Apothekers, beoefenaars van kunflen en wetenfchappen, aldaar zich onthielden, nam ik te bate, om hun te verzoeken, zich
eenigd inlichting aán te fchalfen omtrent Bene bewerking,
tot nog toe weinig bekend. Het volgende is de hoofdaak van 't geen mij berigt werd.
Men dompelt de fchacht , uit den vleugel des vogels
geplukt, in zoo goed als kokend water; men laat haar
aldaar, tot dat zij voegzame weekheid heeft bekomen; men
drukt haar, met den rug van 't lemmer van een mes
haar om hare as draaijende. Deze Poort van wrijvinge,
zoo wel als de indompeling in het water, voortgezet zijn.
de, tot dat de buis der 1'cliacl^t doorrehijnende , en
het vlies, zoo wel als het vetachtige omkleedfel geheel is
weggenomen; wordt zij voor 't ,laatst in 't water gef'coken , om haar volkomen rolrond te naken , 't welk, door middel van den vooríien vinger en des duims geíchiedt. In
Bene gematigde warmte wordt zij dan gedroogd.

Pederen en Dons tot Ktisfens.
Peluwen , matrasfen en kusfens kunnen met de kleine
vederen van tamme vogelen en duiven gevuld worden.
In fommige gewesten (van Frankrijk) worden zij te dien
oogmerke gebruikt; doch meestal ,bedient men zich daat-toe
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toe van bet dons der palmipedes. Van het dons der roof.
vogelen zou men ook kunnen gebruk maken, indien ze in
genoegzame menigte voorhanden waren.
Er zijn twee Iborten van dons. De eene, waarvan
geen werk gemaakt wordt , beftaat uit ligte, zachte,
opene, boritelachtige en niet aaneen verbondene pluimen,
waarmede zeer vele jonge vogelen iwrc ne hunne geboirte
bedekt zijn, en die, bij hun opgrueijcn, afvallen. De
andere foort meer aaneen klevende , die zorgvuldig wordt
verzameld • beftaat uit korte vederen, met dunne fchachten, en lange, evengelijke, vaneen geheidene vezeltjes, uit welke de Natuur de warme klceding der vogelen
beeft vervaardigd, die hoog vliegen, en die in het water
leven, met oogmerk om hen tegen de koude te beveiligen,
welke zij anckrs zouden lijden, genen in de hooge gewesten des dampkrings dezen door de aanraking des waters.
Dit dons is bij de laatfien met eene vaste, olieachtige pluinaadje overdekt, welk dezelve tegen de vochtigheid volkomen behoedt, en, door dit middl, deze vogelen hunne natuurlikc warmte doet behouden.
Het dons van roofvogelen, gelijk reeds gezegd is, ten
iterfte zLldzaarn zijnde, zin de verzamelaars alleen be.
dacht om dat der vogelen met vii. sachtige voeten te verkrijgen: eene zeer talrke kiasfe van voglen, en van welke flechts drie loorten tot eenen Iaat van tamheid zijn
gebragt de Zwaan, de Gans en de ndvo gel.
Doch eer Ik van net verzamelen van deze drie foorteti
van dons fpreke, die met kleine moeite kunnen verkregen
worden, moet ik, met weinige woorden, van eene foort
van dons gewagen, die dezelve verre te boven gaat in
zachtheid, ligtheid en veerkrachtigheid; het is de Eiderdons , die van eenen Eendvogel, de Eidervogcl (Anas mollisfima, LINN.) wordt verzameld, en Ijsland bewoont. De
volgende befchriiving daarvan ontmoet men bij SUNNINI
den waardigen vriend van SUFFON en eenen der vooramfle bijdragers tot het Nouveau Dktiünnaire d'HiJloire
Naturelle.
Dc Eider-eendvogel plukt uit zijne borst en buikher
, dons, waarmede zij bedekt zijn, met oogmerk om, ter
voeringe van zijn nest, zijne eijeren en jongen te verwarmen. Gretig wordt dat dons getrokken, in alle
» landen, alwaar deze vogels gemeen zn. liet is de
,, zachtftc , ligtf'ce. warinIle en vcerkrachtigfle van alle
OJ donsfoorten. Noorweer en IJsland 1,.verèn deze dier» ba.
I8LQ, j'Ç. z
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„ bare ware, die, zuiver en wel geplukt zijnde, aldaar
„ tegen een piflool het pond verkocht wordt.
be nesten van den Eider- eendvogel zijn, in liet Noor„ dolijk gedeelte van Europa , voor de kusthewoners,
eerre foort van eigendom , die, hoewel vrij, bellen
„ dig en zeker is. — Elk inwoner geniet in vrede de
nesten, op zijn land gelegen, en doet al wat hij kan
„ om deze Eendvogels derwaarts te lokken. Op het
„ dooden van deze vogelen that ecne zware boete. En
man, indien zijne woning op de rotfee, op oenigen aEítand.van het land, gelegen zij, kan, in een jaar, van
vijftig tot honderd ponden dons vergaderen. De Dec,, een koopen al wat zij verzamelen. Maar 't is een alge,
meene regel, dat het dons , van een dooden Eendvogel
„ verzameld, minder van foort is , dan die hij uit zijn ei„ gen ligchaam plukt." Dit zelfde heb ik reeds aangemerkt, en voeg er hier nevens , dat het ten aanzien van
alle vogelen geldt.
Groot onderfcheid is er, inderdaad, tusfchen de veders,
van een levend dier geplukt, en die van een vogel, aan
Bene ziekte geflorven, genomen worden. De laat(Ie bezitten weinig veerkrachts; zij fcbimmelen ; wanneer zij aan
de minfle vochtigheid worden blootgefteld. Aan nog een
ander ongemak zijn zij onderhevig ; hoewel in een oven
gedroogd , worden zij ligter van infekten aangetast , en
vergaan in korten tijd.
Dit ondérfelicid, echter, wordt niet ílechts bij de vederen van tamme vogelen opgemerkt; wol en haar zijn daar
zeer onderhevig. trol, van een beest geícho--anev
ren, 't welk aan ziekte is gefto. ven, bezit op verre na zoo
vele waarde niet, als die van een gezond Schaap is gefneden. Zeer aanmerkelijk vermindert de ongezonde faat
de waarde. Het laken, gemaakt van het haar eens diers,
aan eene ziekte geftorven, is onfterk.:Zorgvuldig geven er
daarom de Kooplieden acht op , om te zeggen, dat hun haar.
van een levend beest is; liet onderfcheid hebben zij zekerlijk door ciagelijkfche ervarenis geleerd.
Zelfs het ivoor, 't welk nu en dan gevonden wordt in
landen, van Elefanten bewoond, is minder dan 't geen de
Elefanten geven , die gevangen worden ; het laatfle is
witter, minder broos, fraaijer, kan beter gepolijst worden, en verdient in allen opzigte de voorkeuze.
„
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Zwanedons of Vederen.
Onder de wilde Zwaden vindt men er oenigen , wier
pluimaadje volnaakt wit is, gelijk die der tamme Zwaeen. Anderen, en dit is meestal het geval, zijn meer
graauw dan wit ; en dit graauwe is donkerder aan het
hoofd en op den rug , zoodat het zich bijkans bruin ver•
toont.
Tamme Zwanen worden tweemaal in 't jaar van hare
vederen ontbloot , even als de Ganzen. Zij geven eelt
dons, dat 'om zijne zachtheid zeer begeerd wordt, ent
dat tot het vullen van peluwen en bedden dient. Bekend
is het, daarenboven, dat dezelfde zelfflandigheid, zijnde
zeer fijn, en zachter dan zijde, tot poederkwasten wordt
gebruikt. Ook worden er fraaije handmoffen en voeringen'
van gemaakt, zijnde beiden ligt en warm. De vleugelvederen zijn beter dan die van de Gans tot fchrijfpennen
en penfeelen.
,

Dons of ?Tederen van den Eendvogel.
Hoewel liet dons van gemeene vogelen en Duiven, ht
fommige oorden, niet wordt verworpen, leveren, echter, de vogelen met gevliesde ponten het grootfte gedeelte
uit van 't geen in Europa wordt vertierd.
De vederen van Eendvogels bezitten genoegzame veerkracht, en worden in het voormalig Normandie tot zekeren prijs verkocht , alwaar deze vogelen in menigte gekweekt worden. Men gebruikt ze tot peluwen en matrasfen.
Dons of Vederen van de Gans.
De gemeene Gans, en vooral die talrijke foort, die,
zints onheugelijke tijden , in eenen flaat van tamheid
heeft geleefd, levert de meeste vederen en dons, die in.
Europa gebruikt worden. Lang vond het geloof ,
dat de gezondheid dezer vogelen nadeel leed bij het
berooven van hunne vederen; doch indien de bewerking
vóór den ruitijd gefchiede, heeft zij geen ongemak tern
gevolge, wanneer zij behoorlijk wordt volvoerd, en int
zulker voege , dat van eiken vleugel ffechts het dons én
gier of vijf vederen worden uitgeplukt.
Waaneer de jolige Ganzen twee maanden oud zijn
Ef twore
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worden zij verfcheiden malen na eene plek helder water
gel,ragt; dan plaatst men haar op zuiver tlydb, om aldaar
e'droogen; vervolgens worden zij Ijlings, voor de eerde
maal, van hare vederen beroofd , en andermaal in glen
aanvang van den herfst , doch in mindere mate , om de ra•
derende koude, waardoor zij zouden kunnen nadeel lijden.
Een ander in acht te nemen behoedmiddel is, dat ,
wanneer de Ganzen van hare vederen zijn ontbloot, zij
niet te water moeten gelaten worden, en men haar alleenlijk moet te drinken geven , twee dagen lang , tot dat
haar vel ftevig zij. Ten derden male worden zij geplukt,
wanneer zij , alvorens gemest zijnde , gedood. worden.
Deze vogel, derhalve, kan, in negen maanden levens,
drie oogeten vederen opleveren.
Het voordeel , van Ganzenvederen te trekken , moet
niet verzuimd worden. — In'Lincolnf hire , in Engeland,
maken zij een belangrijk voorwerp van handel uit, cn
worden, jaarlijks, ten aanzienljken getale verkocht.
Het voordeel te verwaarloozen, van ééns, twee- of
driemalen, in één jaar, eenen oogst fchrijfpennen , en
an dons, tot het vullen van bedden en peluwen dienende, in te zamelen ,ware zoo veel als moedwillig een aan•
zienlijk en zeker gewin uit de hand te geven, 't welk
an een talrijken toom Ganzen kan behaald worden. Men
wil., dat die oogst met de jaren verarniert, en dat een
wijfes Gans, in 't algemeen, een pond, doch een jonge
Gans een half pond vederen geeft.
Ganzen, beemd om op boerenwerven te vertoeven,
en die gemeenlijk oude Ganzen genoemd worden, mogen,
Inderdaad, zonder nadeel, driemaal in 't jaar, van zeven
tot zeven weken , geplukt worden; doch de jongen, eet
zij die bewerking ondergaan, moeten dertien of veertien
weken oud zijn, en inzonderheid deze fpoedig voor do
tafel beffemd worden, omdat zij zouden vermageren, en
hare eigenfchap verliezen.
Niet weinig hangt . de deugdelijkheid des dons en de
iierkte der vederen af van de natuur, des voedfels. Geen
minderen invloed heeft het wel bezorgen van de Ganzen. Men heeft opgemerkt, dat op plaatfen, alwaar deze vogelen veel water vinden, zij minder aan ongedierte
onderhevig zijn, en betere foort van vederen geven.
*Ten aanzien des dons heeft er Bene foortvanrijpheidplaats y
die ligt kan ontdekt worden, als vallende het dan. van
ïdf uit. Te vroeg geplukt zijnde a heeft het geen vast.
held•
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beid, en kan ligt van ongedierte worden aangetast. Ma•
gere Ganzen geven meer dan vette; en het dons der eer•
tien is ook in honger waarde. Nooit moet men vederen
van Ganzen laten plukken , nadat zij eenigen tijd dood
geweest zijn, om verkocht te worden; veelal hebbbu zij
een kwaden reuk , en fchimmelen ; geen andere, dart
die van levende, of pas gedoode Ganzen geplukt zijn,
mogen geveild worden. In 't laatfte geval moeten zij
tpoedig , en nog eer zij geheel koud zijn, geplukt wor-•
den; de vederen zijn dan veel beter.
Fie: drongen der Tederen.
Welke ook de foort van vogelen zij, die de meeste vederen geven, die 't meest in gebruik zijn , moeten van
levenden geplukt worden ; deze laten zich ligt onderkenken , wanneer de fchachten , tusfchen de vingers ge•
drukt, een bloedig vocht geven. Die na den dood worden geplukt, zijn droog , ligt en aan ongedierte onderhevig; doch vederen en dons, van de beste foort, vóór
den ruitijd verzameld, en in een voegzaam faizoen , vorderen, gelijk reeds gezegd is , behoedmiddelen, om in
goeden fraat te kunnen bewaard worden. Altijd bevatten zij
Gene vette waterachtige ftoffe , die ,bedervende ,aan dezelve
een zeer onaangenamen reuk zou mededeelen. Zij moe
derhalve , gedroogd , en in een oven gelegd wor--ten,
den , nadat er het brood is uitgenomen. Langer moet
dit droogen duren , wanneer men vederen van watervogelen behandelt , uit hoofde van derzelver olieachtig
-heicl.
Deze eerfle drooging volvoerd zijnde, moeten de vederen naar eene drooge luchtige plaats gebragt, en dagelijks
refchud worden. Hierdoor droogt het merg in de fchachten , en vervliegen in flof de vette en vleeschachtige deelera
der oppervlakte. Eeuwen lang kan men alsdan de pen
bewaren; maar indien deze behoedmiddelen verwaarloosd
woorden, indien de pen niet tot den (laat van volkomene
fponachtigheid gebragt worde , en halfgedroogde fappen bevatte, zal zij eene prooi van infekten worden. kln
dat geval moet zij in zeepwater gelegd , en herhaalde reizen gewasfchen worden: eene tweede bewerking,
die de veerkrachtige hoedanigheid daarfielt, en eenig vera
Le s veroorzaakt. 't Zelfde als van de vederen, ma
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ook van de volle gezegd worden. Slecht gefchoren
zijnde , lokt de vette holle , welke zij bevat , infekten. Ter voorkom nge vin een geheel bederf, moet zij
gewasfchen, en van de natuurlijke vette íloffe, die aan
bederf onderhevig is,' bevrijd worden.
De ftoflen, welke, ten platten lande , tot bedden gebruikt worden, moeten in eene horde, op eene fchraag
rustende, midden in een luchtig vertrek , gelegd worden. Hier moeten zij, van tijd tot tijd , met een dun
Rokje geklopt en gefebud worden, dikmaals aan de opene lucht blootgefteld, aan de koude gedurende de fchoone winterdagen , en aan de zon in .'t begin der lente,
ter weringe van de íoort' der infekten van de klasfe der
Phalen,e , die alleen in de fehaduw en in een (laat van
rust voortteelt. Daglicht en fchudding zijn middelen ,
verre te kiezen boven, welriekende planten, door folnmigen
daartoe aangeprezen,,
Om de tvolle te zuiveren, giet men in drie pinten kokend water anderhalf pond aluin en even zoo veel cren.or
tartari die gezamenlijk in drieëntwintig pinten loud water géfinolten worden. _ In dit vocht laat men de wolle
eenige dagen (laan, wanneer zij gewasfchen en gedroogd
wordt. Thans is zij niet meer aan infekten onder
-hevig.
De reinheid der vederen en woIle , tot matrasfen en
kusfens dienende , moet als een hoofdvoorwerp van ge
worden. Dierlijke uitwafemin--zondheibfcuw
gen kunnen, in vele opzigten, nadeelig zijn; maar nog
grooter is het gevaar , wanneer de wolle met liet zweet
en de ontlastingen van menfchen befinet is, die rot- en,
befmettende ziekten gehad hebben. Bedden en de wolle van matrasfen kunnen derhalve niet te dikmaals geklopt, geíchud , gereinigd en gewasfchem worden. Niet
genoeg kan'deze voorzorge worden aangeprezen.
-
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HET SCIIOONE, HET AANGELEGENE EN HET NOODZA KELIJKE VAN DEN CHRISTELIJKEN GODSDIENST.
BENE AANSPRAAK VAN EEN' FRANSCHEN
PRIESTER IN DE NATIONALE CONVENTIE TE PARIJS.

ige dagen na dat de Aartsbisfchop van Parijs en
I emdiens
Vicaris het voorbeeld gegeven hadden om afRand te doen van hunne Kerkelijke WVaaxdigheden, verfcheen in de Conventie een Priester uit een Dorp aan de
oevers van de Rhórae, gevolgd door eenige leden zijner
gemeente, medebrengende gouden en zilveren Heiligen,
Bekers en rijke Priesterkleederftukken. Hij liet zich aan
werd terflond toegelaten. Het iuedegebragte-dien,
leverde der Conventie een aangenaam Bezigt op , en de
Priester, een man van een eerwaardig voorkomen, met
grijze haren, kreeg verlof om het woord te voeren.
„ Ik kom," fprak hij, „ uit het Dorp * * *, waar het
menig goed gebouw, nog in f'and, (want het Kasteel is
reeds om verre geworpen) eene fraaije Kerk is. Mijne
Parochianen verzoeken Ul. hetzelve te aanvaarden, om er
een hospitaal van te maken voor de zieken en gewonden
ven beide de Partijen, beide even zeer onze Landgenooten. liet goud en zilver, waarvan wij een gedeelte mede
hebben, fiueeken zij Ui. dat Gij ten dienfle val,-gebrat
den Staat wilt aanwenden, en de klokken tot gefchnt gieten , oen buitenlandfiche invallen te verdrijven.
Wat
naij betreft, ik ben hier verfchenen met groot genoegen,
om 'de Brieven mijner Kerkelijke Aantlellinge aan UI. over te
dra cn. Ziet hier de papieren; verbrandt dezelve, zoo
vlet UI. goeddunkt, in hetzelfde vuur filet de Geílachtboo;Ien en Bewijzen van Adeldom. Ik verzoek tellens , dat
Gijl. mijne jaarwedde niet langer betaalt. Ik ben nog in
f gat om m et :.diner handen arbeid den kost te winnen.
h,. verzoek UI. te gelooven ,dat ik nimmer Bene zuiverder
vreub.i fmaakte, dan nu bij het doen dezer Ambtsnederlegginge. Ik heb verlangd dezen dag te zien , en ben
Milde nu ik denzelven aanichouwe."
J)e eerwaardige Grijsaard had deze woorden niet gebit,
of cc ontflond eene luidruchtige toejuiching. EenfleImnig
verklaarden de Leden : „ Gij zijt een braaf Klan , een
eerlijk Man. ; gij gelooft niet in GOD ! ,° De Voorzitter
F r q.
rees
--
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rees op, en naderde, om den gewezen Priester te omhel..
zen en den Broederkus te geven. -- De Priester fcheen
zeer vol laan over deze teekenen van goedkeuring ; hij
trad vervolgens eenige fchreden terug, en ving het af-

gebroken woord in dezer voege weder aan:

„ Voor -lat Gill. mijne gevoelens toejuicht, is het noodig dat Gijl. dezelve verflaat: misfchien dat zij niet zoo
geheel en al met de uwe zaiiienftemmen, Ik verheug mij
over dezen dag, niet omdat ix den Godsdienst wensch
vernederd of vernietigd te zien ; maar ik verlang denzelven
verhoogd en gèz..iiverd te aanfchouwen. Door denzelvea
van den Staat af te feheiden ; hebt Giil, daaraan waardig beid en onat hankelijkheid bi^gez-t, — daaraan eenen dienst
gedaan , welken deszelfs wj-lwenlchers misfchien geen
inoeds genoeg zouden geha•l hebben daaraan te bewijzen,
maar die er alleen aan ontbrak, om denzelven in den oor
luister te vertoonen.
-fproikeljn
„ Niemand zal nu van mij zeggen, wanneer ik de pligten der Godsdienstoefeninge volbreng , en daarin mijne
medeburgers voorga: „ het is zijn bedrijf; hij wordt er
voor betaald, om het volk zoodanige dingen te vertellen;
hij is gehuurd om zulk een guichelfpel te vertoonen.
Zulk eene taal houdt nu geheel op. Hierdoor word ik
waardiger in mijne eigene ongen , en zal tot mijne Gemeen
(preken met een vertrouwen en Bene vrijmoedigheid,-te
hoedanige ik voorheen mij niet durfde aanmatigen.
„ Wii doen, zonder eenigen tegenzin, afftand van onze gouden en. zilveren Beelden en rijke Koorgewaden; de
wijl wij nimmer ontdekt hebben , dat het zien op goud
Of zil'er het hart zuiverder en de aandoeningen hemelfelier
maakte. Wij kunnen desgelijks onze Kerk ontberen: want
het hart, 't welk wenscht èn verlangt zich tot GOD op te.
heffen, kan liet nimmer aan eene plaats daartoe ontbreken.
Maar wij kunnen onzen Godsdienst niet laten varen, dewijl wij denzelven thans noodiger behoeven dan immer.
„ Ik verneem dat Gij, ons Priesters befchuldigt, het
i*olk eene menigte valschheden verteld te hebben. Il ver
dat zulks wel eens waar zou kunnen wezen; maar,-moed
tot dezen tijd toe, heeft 'men ons nooit de volle vrijheid.
vergund, om te onderzoeken, of de dingen, welke wij
predikten , op gronden van waarheid íleunden , dan niet.
Voorheen werd van ons afgevorderd, dezelve zonder bewijs aan te nemen; en nu wilt Gijl. dat wij ze alle zon
dc onderfcheid verwerpep. Geen vu beide deze wijzen
"
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an gedrag voegt aan W isgeeren; en voor de zoodanigen
wilt Gijl. gehouden worden. Ik »l mij voors met mijne
Parochianen er toe zetten, ons„ het kaf van bet koorra te
fchiften , het ware van het vaifche te onderscheiden.
Slagen wij er niet gelukkig in, wij zullen ten minfte opregt wezen. Ik heb, in de daad, geene vrees, dat ik,.
terwijl ik de kleederen droeg , welke wij Ul. thans bragten, en fprak in liet groot gebouw, 't geen wij UI. opgedragen hebben, mijne goede Gemeente met eene menigte
nietswaardige vtrteilingen bezig hield. Ik kan niet nalaten te hopen , dat de dwalingen ; waartoe wij mogen ver
wezen, niet van zeer veel aanbelangs zijn; naarde--valen
maal mijne Dorpelingen, over 't algemeen, matig en goed
leefden , de Boeren eerlijk, leerzaam en vlijtig zijn , de
Mannen hunne Vrouwen beminnen, en de Vrouwen hare
Mannen. Gelukkig zijn zij niet te rijk om medelijdend te
wezen ; heeds hebbLn zij de zieken bijgefiaan , en de
vlugtdlingen , zonder aanzien van partij, geholpen. Ik denk
daarom, dat, hetgeen ik hun gepredikt heb, niet zoo geheel verkeerd zij.
,, Gjl. xAlt de Priesters affchaffen; maar zult Gij den
onkundigen verhinderen onderwijs te gaan zoeken , den
ongelukkigen om troost en hope op te doen, den ongeleerden wederhouden dat hij zich bij geleerden veevoege? Indien neen, Gij zult Priesters hebben, welk een naam Gij
ook aan deze lieden wilt geven. Doch het is zeker niet
ttoodig, dat zij eene bijzondere kleeding dragen , of eend
kerkelijke of wereldlijke aanfielling hebben. De brieven
znijner ordeninge zijn mijn ijver, mijne liefde en goede gezondheid voor de kinderen mijns Dorps. Ware ik geeerder, ik zou er mijne kennis bijgevoegd hebben; maar
helaas! wij allen weten zeer weinig: voor den mensch is
alle dwaling vergeeflijk , doch mangel aan nederigheid
niet.
„ Wij hebben eene openbare wandeiplaats , met een
ouden Olmboom aan het eene einde; een gra irkel loopt
er om henen , met voegelijke zitbanken. Hier zal ik de
kinderen verzamelen , als zij rondsom mij fpelen. Ik, zal
hen wijzen op de wijngaarden met druiven beladen, op
de dragende vruchtboomen , de kudden in het veld, op
de heuvelen , zich de een boven den ander verheffende, -- en zij zullen mij vragen: „ Hoe' kwamen alle
deze dingen ? " Ik zal hun vermelden alles, wat ik des
weet of gehoord heb van wijze Mannen, die langen tijd
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vóór mij leefden. Zij zullen zich doordrongen voelen van liefde en eerbied; zij zullen nederknielen, en ik nevens hen. Zij
zullen niet voor mijne voe^ën liggen, maar met mij te gader zich nederwerpen voor het grootfile en beste aller Wezens. Op deze wijze zullen zij de beginfels van den Godsdienst in hunne teedere zielen ontvangen. — De oude
dagen zullen fon^tijds'bij mij konten, wanneer zij-renva
een dooden ter aarde be field hebben, en zich aan mijne
zijde nederzetten; zij zullen naar den grond zien, en ver
vragen: „ Is de begravene voor eeuwig weg? Zul -legn
wij niet ras gelijk bij wezen? Zal er geen morgen over-len
het graf aanlichten? MVanneer de {hooden ophouden van
te beroeren , zullen dan de goeden ophouden van het
goede te genieten?" Wij zullen over die onderwerpen
elkander onderhouden. Ik zal hen troosten, van GODS
goedheid fpreken, handelen over een toekomend Leven ,
en lien leeren hopen op een haat van vergelding. — Op
eenen helderen avond , wanneer de Barren boven ons
hoofd aan liet uitfpanfel blinken, zullen zij mij vragen,
welke deze ligchanien zijn, volgens welke regels zij opkomen_ en ondergaan? I)it zal ons gelegenheid geven om
te fpreken over de onderfcheidene wijzen van befluur, over
op eenen verren aifuand van ons verwijderde Werelden in
liet ongeweten uitfpanIel , geregeld en bethiurd door dezelfde wetten ; tot dat wij onze zielen opgebeurd vinden
boven alles, wat grof en zinnelijk is. Gij fpreekt vaak
van 1 Tatuur: dit is Natuur; en, indien het u gelukte, op
dit -oogenblik allen Godsdienst uit te rooijen, dezelve zou
wedder uitfpruiten, en de gedachten en gevoelens der melt
fchcn, op eene hoogstbelangrijke wijze, bezig houden.
„ Gij hebt onze Heilige Dageis veranderd ; Gij hebt
daartoe een omvederfprekelijk regt, als onze Burgerlijke
Overheid; het is eene vrij onverfchillige zaak, of men een
rustdag op den zeverden of tienden dag viere ; eenige zult
Gij ons toch overlaten , en , wanneer deze komen , zal ik
op dezelve tot allen, die snij verkiezen te hooren,fpreken
van de fchoonheid , liet wanbelang en het nut van een
de-iigdzaam leven. Wij zullen handelen over de brave en
goede menfchen , die in de wereld geleefd hebben , over de
leeringen, door hen omhelsd; en ,indien eenigen hunner van
y ege hunne deugd vervolgd of gedood zijn , zullen wij
des te meer en te vuriger ]Horne nagedachtenis vereeren.
„ Ik hoop en vertrouw, dat in dit alles niets kwaads
freke. Er is een Boek , uit hetwelk ik, fomti,;ds mijner
.
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Gemeente eene en andere leering heb voorgehouden. Dit
Boek zegt ons , dat wij moeten liefhebben, die ons kwaad
doen ; dat wij wijn en olie moeten gieten in de wonden vati.
eenes gekwettlen vreemdeling. Het heeft mijne kinderen
in that gefteld om niet geduld de berooving hunner* goederen te verdragen , en hun eigen belang aan het algemeene welzijn op te offeren. Ik kan niet denken, dat dit
een ílecht Boek is. Ik wenschte dat het meer in uwe
Stad gelezen geweest ware; misfchien zouden er alsdan
zoo vele wreedheden niet gepleegd zijn. In dit Boek viiiden wij melding van een Perfoon, JEZUS genaamd. Eenigen eeres dezen als een God; anderen, gelijk men mij berigt , zeggen dat dit verkeerd is: fonimigen beweren', dat
hij van vóór den aanvang der eeuwen beflaan hebbe; anderen, dat hij flechts de Zoon is van eenen JOZEF en MARIA.
ik kan niet bepalen, of deze verfchillende begrippen immer zullen beflist worden. Intusfchen denk ik dat ,wij
niet anders dan wél doen met hein te hooren en na te volgen: want hij beminde de armen , en ' ging het land door,
goeddoende aan allen.
„ Medeburgers! toen ik uit mijn Dorp herwaarts trok,
zag ik landlieden, zittende op de rookende puinhoopen
van hunne hutten; rijke mannen en vrouivenF, in deerlijke
armoede gedompeld; vaders en moeders, bewveenende den
dood hunner kinderen, in den bloei hups levens wègge-r
rukt. Ik frak bij mijzelven . deze lieden kunnen het buiten de vertroostingen van den Godsdienst, niet hellen.
Doch, in de daad, Gij kunt dezen hun niet ontnemen.
Indien Gij, tegen uwe eerstgegevene verklaring aan, de
proeve der vervolging wilt nemen, Gij zult daardoor alleen uitwerken , dat wij die leere te honger achten, te
fterker beminnen. Godsdienst , ' t zij ware of valfche,
is zoo zeer Bene behoefte voor den mensch ,dat Gij reeds
begonnen hebt voor u een nieuwen te vormen. Gij zaait
reeds de zaden van Bijgeloof, op het eigen oogenblik dat„
Gij u verbeeldt het Bijgeloof uit te rooijen. Binnen het
tijdsverloop van het béitaan van twee of drie Gefachten
zal misfchien uwe nakomelingfchap zich nederwerpen voorhet een of ander gedrogtet'ijk Afgodsbeeld, mogelijk een
brandenden 11loloch of eene wellustige Tharynufur. Het was
der moeite niet waardig, Wijsgeeren geworden te zijn,
en de Beelden onzer Heiligen te dezer oorzake vernield te.
hebben. Laat elk den Godsdienst, welke hem behaagt,
omhelzen, Ik ben nevens tnijne Gemeente met den onzen
te
;
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te vrede. Dezelve leert ons de rampen te dragen, welke
ons ingevolge uwer bevelen treffen, en welke die bevelen
ever Yet land brengen."
De Priesterdeze woorden geuit hebbende, keerde zich
om, en vertrok. De Conventie had geduld geelomen om
maar hein te luisteren. De Leden zagen eenigen tijd elkander aan , verwonderd over dit gedrag en de rustige taal
dezes Dorpspriesters , eer zij het werk der vervolginge
weder aanvingen.
„ Of het - medegedeelde Stukje volkomen waarheid be
„ helze en eene daadzaak befchrijve , of het in den grond
„ der zake een voorval behelze , eenigzins opgelierd en
„ uitgebreid, dan bf het zelfs geheel verzonnen zij, wil.
„ ik niet bepalen. Genoeg is het mij, dat het wel zab
„ menliemt met de geestgefteltenisfe des tijds , waarin.
„ het zou voorgevallen zijn, en bovenal , dat het zoo een„ voudige als treffende begrippen behelze , wegens de
„ fchoonbeid, het aanbelang en de noodzakelijkheid van
„ den Godsdienst, voorgedragen op de kunfteloosfte wijze. Hoe het zij, ik vertaalde het Tait het Engelsch,
en nam de vrijheid , liet ter plaatfinge in dit Mengelaan te bieden.
werk
,,
„ Dc Vertaler."

IETS OVER DE INHALING EN HULDIGING VAN PHILIPS II,
ALS t'O2%OMSTIGEN HEER DEZER LANDEN , TE ANTWERPEN, IN DEN ARE
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nAk L V liet in den jare 1549 zijnen Zoon uit
Keizer
overkomen, en oordeelde het dienstig , denzelven, in
Steden dezer Gewesten, als toekomenden
Span

de voornaamfe
Landsheer, te doen huldigen. Verbazend waren de kosten,
destijds belteed. HooaT zegt ergens , dat men zulk eene
pracht overal ten toon fpreidde , alsof men de rijkdommen
dezer Volken als onuitputtelijk door den Prinfe wilde doen
befehouwen. Antwerpen inuntte vooral uit. VAN METEREI
geeft hiervan een kort verhaal ; en daar eene vertaling van
bet boek, waarop bij wijst, als zijnde deze Triumphe van

.rf^ltwerte,P door coRNELIOIS GRAPHEUS, Secretaris dier Stad; in

het Latijn beffhreven, ons onlangs ter hand kwam, zal een kort
l ,, rigt hiervan, in eenets tijd, waarin men van zoo vele inha1in
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tingen en feesten leest, aan onze Lezers misschien niet on•
gevailia, zijn. Her 'geheel levert een zeldzaam tafereel op
vin den vers zea^dc:n rijkdom en pracht van die dagen, ea
geeft vele tegeniieílingen aan de ha^.d niet de tegenwoordige
gefteldheid van zaken, vooral ten opzigte van A ntwerpen.
VAN rvt xaRert , die zelf deze blijde inkomst zag, zegt,
dát „ de Bargerij alleen eene train uitmaakte van 879 inwoontiers te Peerde , al in violet Carmofijn Fluweel gekleet, die
bij haar hadden 4.6 Lakaijen te voet, oock kostelijker gekleet.
Dit Peerdevoiek waren meest de, Magiftraaten en Stadts ®ffi=
eieren , de rente Kooplieden van diverfehe Natien. Nog
warender 4o0o te voet als krijgslieden in eene livreije ofte
I.zedinge als Borgcrs. De fadt hem ter eere oprechtende
dry en twintigh Triumphale Bogen en Stellagien en de Natien
d .r Kooplieden vijve. die alleene haar kosten 26800 Guldens;
des íiadts onkosten waren wel a60000 Guldens, aan bogen eg
2teliagien."
In het zeldzaam voorkomend boek , ten titel voerende:

letfur lnnnbttipcht/ itï oottc/ rtumpjei^tcí^e ncomp t/
ban bena tno tiib n P^tnct )Pbfllp# / p tnuu belt
»pafgnrn/ (eruit be bL^ bra / Eegjcc# font. wordt dit

alles breedvoerig ontwilkkeld. Hetzelve is voorzien met 3r vrij
goede houtfneeplaten, naar teekeningen vanPIEraRVAN AELSv,
en het is opgedragen aan des Prinfen Zoon, met breed ver.
baal van den toeflel elders en van de te boven gekomene zwa•
algbeden te Rntweapen,alwaar alles in 34 dagen tijds was vervaardigd, en dus eene overgroote menigte van Schilders ,Beeldbouwers, Bouwmeesters enzr,, om die kolosfale werken za•
men te Rellen, moet aanwezig zijn geweest; onder andere
Wordt er alleen van 233 Schilders gefproken.
Vooraf g aat het berigt van de kleeding en orde der perfo.
*ten, die den trein ter inhaling zouden uitmaken. Wij kunnen
de laatfee niet opgeven ; dan. de pracht der eerfee gaat bijna
alle geloof te boven. Tot een klein proefje diens die der
4o00 Burgers te voet.
„ In 't algemeen waren alle hunne wambuizen wit, zoo van
truweel, als van zijd fatijn en van damast. De broeken en koufen
van rood fcharlaken , boven in't lang tot bij de knieéndoorfneden , gele zijde ter regeer en witte zijde' ter linker hand
daar door hangende. Hunne hoeden hoog, van roode gen
vlokte zijde , met witte , roode en gele pluimen verfierd. In 't bijzonder- waren de knechten, zoo met lange
fpiefen als met korte geweren, over hunne witte wambuizen,
op de borst, den rug, de armen, en boven de knieën op
hunne roode koufen, met blinkende wapenen gedekt. De
meesten hadden groote breede ijzeren wel blinkende formhoe.
den met driederlei pluimen op het hoofd. De Haakbusfieri
hadden boven hunne . witte wambuizen witte doorfnede*.
fpaansch.
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fpaanschlederen kolders, op het hoofd eenigen roode gevlokte zijden hoeden, anderen blinkende ijzeren normhoeden met
driederlei pluimen. De Vaandragers, Pijpers en Tamboers hadden kolders,, eenigen van goud-, anderen van zilver-laken, eenigen van wit fluweel, anderen van wit fpaanschleër, met gouden pasfementen geboord. Hunne rappieren en daggen met
fluweel overdekt en kunitiglijk met gewerkt zilver verfierd.'
Die te paard zaten, waren in volken en vanen verdeeld, en
wedijverden in pracht. De Kooplieden van Lucca en luilaan,
de Engelfehen, de Ypaunfchen, de Duitfcliers en de Oosterlingen:
waren in den trein; dan die van Genua en Florence, en de Portugezen, moesten, om verichil van rang, op order van den
Keizer, thuis blijven. Die van Florence hadden zich het
prachtigst uitgerust. Omdat het berigt hiervan te uitgeilrekt
is, geven wij alleen liet korter aangaande de Oosterlingen.
„Deze waren vijftig uitgelezen mannen te paard, elk met
zijnen lakkei ,rijdende naar hunnen rang twee aan twee. Hun
opperkleed was ongegord, van paarsch fluweel, met geplooide mouwen, reikende tot aan de knieën, met een paarsch
iiuweelen fchuif achter van den hals hangende, aan alle kanten met zilver geboord. Hunne hoeden van paarseh fluweel
niet zilveren Duitfche kranfen en roode en witte pluimen. AI
het ijzerwerk hunner rappieren zeer fraai verguld. De fcheden der degens en de zadels der paarden waren met paarscli
fluweel bekleed. Al het overige paardentuig was verfierd met
boordfels en met witte en roode franjes. De toomen, ftegelreepen en fporén blonken van zilver. De laarzen waren van
zwart leder. Hunne lakkeijen waren alle, of in gele enwitte, of in witte en roode zijde gekleed."
Langs den ganfchen weg waren kolosfale praalgebouwen
geplaatst; en, of dit nog niet genoeg ware, was langs doen
weg aan beide zijden eene colonnade gebouwd , waardoor
alles met elkander vereenigd was; hetwelk befchreven wordt
als volgt:
„ Deze geheele lange triumphale weg was ter wederzijden
(van de Keizerspoort tot St. Michiels, dad is, tot het Hof
toe) bezet met vierkante Kolommen, of Pilasters, ten getale
van tweeduizend tweehonderd, te weten, Iioo ter eene en
iioo ter andere zijde. Zij flonden van elkander, eenige
tien, andere vijftien voeten , naar gelegenheid der plaatfe.
Van boven waren, van kapiteel tot kapiteel, Supercilia of
Architraven. Tusfchen elke kolom , van het eene kapiteel
tot het andere , hingen dubbele fieraden , van groene kruiden en boombladeren gemaakt, gioyen geheeten. Boven op
de kapiteeleii, om de andere kolom, flonden cirkels of festonnen van kruiden of bladeren , eik in 't ronde negen voeten
wijd,, waarin de naar 't leven gemaalde afbeeldfels van hooge perfonaadjen, alsmede derzelver wapens , infcriptien ets
de-
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devifen. Desgelijks om liet andere kapiteel , tusfchen de festonnen , waren , op vergulden kandelaars , groote dikke toortfen geplaatst van fchoon wit was , zonder eenig hot, daarin.
Elke kolom was hoog , met de Architraaf en Pedestal , 30
voeten.
De Stellaadjen, Eerebogen en andere verfierfels kunnen
wij onmogelijk befchrijven. De Boog, door de Spaanfche
Natie opgerigt, had een grooten voorhof, waarvoor de Pilaren van Hercules Ronden van 8o voeten hoogte. Die van
Genua was de meest kostbare; dezelve kostte alleen fg000,
eene verbazende fom in die dagen. Die der Florentijnen was
de fraaifte ,en vertoonde een tempel in den Corinthifchen flijl,
6o voet hoog, 50 breed, 130 voet diep. Die der Engelfchen was insgelijks van eene uitrekende kunst , en dong
niet die van Genua om de eer wegens vinding en fmaak. Die
van de Duit/the Natie maakte insgelijks eene grootfche vertooning, dan was minder kostbaar.
Op de meeste der Eerebogen, door de Stad opgerigt , waren
tooneelen, op welke, bij het voorbijgaan van den Vorst, door
rijk gekleede levende perfonaadjen , vertooningen werden voor
als in later tijd bij plegtige gelegenheden ook te-geftld,zo
4nzflerdana plaats vond. In fommige was Bene rijke verbeelding vol goeden fmaak ; dan eenige zijn van minder allooi.
Op een der laatste had neen den Hemelraad afgebeeld. De
hemel zelf was verlicht, met vele lampen, die door een ver
uurwerk werden rondgedraaid. — Onder allen flak-borgen
uit de vertooning van den Antsvespfchen Reus, die onlangs
wederom vertoond is. „Dezelve heeft de hoogte van 24 voeten, zeer kunftig en proportioneel gemaakt, van binnen hol.
Men klimt er in niet eene ladder tot aan het hoofd. Hij
heeft een rept reusachtig aanzien , wreed, vreesfelijk, tiran
een langen rooden baard, brandende holle oogen,-nisch,met
langharige wenkbraauwen, loet bloote armen en beenen, eerie
antieke borst, en cothurnen aan de voeten enfcheenen; in de
regter hand een wit en rood geverfden ftok , en op de linker zijde een groot, krom, vreesfelijk zwaard," enz. Te
dezer gelegenheid wordt ook de oude Legende, dien Reus
betreffende, vermeld.
Na alle deze befchrijvingen volgt het verhaal der huldiging,
- de befchrijving van het gebouw, alleen vervaardigd opdat de Vorflen en Vorftinnen de Steek- en Tournooi-fpelen op
eene voldoende wijze konden zien, — die der Tournooi- en
Steek- (pelen zelve, waarbij de Edelen zich in twee benden
verdeelden onder den Prins VAN PIEMONT en den Heer VAN
AIu nBERG, — eindelijk van het Triumphelyck dvonttnael, hetwelk de Stad aan den Keizer en de Vorflen en Vorftinnen gaf, eis
welks pracht de Schrijver zegt niet te kunnen befchrijven. Op
het Banket of Defert zag men , naar luid dezes boeks, „ wonder,,
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lijke, ongetoofelijke dingen. Alle de vaten, fchoteten,ptaeé
teelen, faucieren, zoutvaten, teljoren, kroezen, fchalen,
kandelaren waren uitnemend kunftig gemaakt van enkel witte
fuiker, hier en daar zeer aardig met goud verfierd; daar zag
men allerlei foort van fruit en van gedierten, zoo kunftig
van enkel fuiker naar 't leven gemaakt, dat zich niemand des
genoeg konde verwonderen," enz.
Luidt dit vreemd in onze dagen, het Vuurwerk droeg nog
meer den Rempel van dien tijd, De uitgag van hetzelve
fcheen een voorfpook te zijn, hoe de huldiging van PHILIPa
aan Inttwerpen bekomen zonde. Om der vreenidigheids wil
geven wij, ten befluite , dit verhaal woordelijk..
-le

ga het baf' bartthet / atnnru bot m n banfte en bra•
ïijebir^it beb;reí : dirt In ibrett hem bare nnuerfit i[ííeb
Ytn buonbetUjtih ipectabei beetboont tipte meecht baa§
gemaeti tenen boom ban rrbesíjti rr iiocQbtn / tri Vie•
2atbt/ bits Wb!gbrrt/ en boe[ brbiutÏJt: %F befen bootti
tinben tijger naeebte beeiben oonfkrlij b bon bonte ge•
nIartt brine óf 11 ` bam en baanbrre bon gun : tit§fchrn

Den br^wt^en tua§ Ben ben loon .rjangtne tell groote

fteftbriijehe fiancbe. wilt be ieben ban tbam €n cua/
t311e be blaberen en ooch alle br apprien benbi a bof'
boomt/ tuaeen bínn 11 blot/ ge` oeber: met cteguen pijp.
#rn bot birp^rber , fo betjenbttibttjrh beer inne grfebt/
bat ment mLttrn Dogen (^rincipaltJtb bi uacbtr) niet fie.
inrrc en en doubt.
`^[I jib emu i graftb op bit fpettohti mertbtnbe baan/
riet In i§ onurr lcbttct)ltjcit ran ortrent ben boetenban cuij
op titmtnclibe reit tiran blammeben / hate fubtttntis In
$r ich grtropcn / bin bi th i¢ mrt gruáneifjtb gehipt
rboè# to / beer ijrr'narr41 n bsrbiaaa9$ bonbett anbere
biammcn bit grtommtn fijn/ en .booi i tot bam/ rube
bate na Cottle 11angr / tube bootave Cotten grheelen boo#
int grtomrn Mn: Vert berg 4bam / bats berot br flange/
bare hiaten grifjch olie be bi beren ban ben booinen/ barb
joobe men r r n brems gt1unt ern mrnictbf nabit j geïut/ eelt
rubatlici gerapt: ob bafl b nabet'hittnt be gebe£ieeng/
21b bernebe ben grbreien bem / diet ge ren fineprnt bergtnth
tot off an: lfo brie blab ren en appeirn a10 opten loam
baren / met fo best biflmmen fatbmen been tallen tann
tin btrnrn/ met tenen opfunt foubp gtfitn hebben buba
tint bleminen / met tenen geboore foubt geijoort Ijebbnt
tgekratb en tgtthiet: ban bupIrnt ftbueten: Die bare bi
ftonben fo burr bet onuerfíchticb inrnttbfulbtcblljeTi bot•

fpvingtnbc big/ fo Doch butt bouutelitbu4i mcnicjfn1.
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bitb g!frttibt > shunt/ b302brfn fo br`triml bat ft# it
bgeefen alt met rxnen bonbtrjlath met booprn ter ntbeC
b;r rni >grtt ti cét roepenhe rnbt thírrenbt / been rijei••
toeera banber bt'rtuatrtt (bie Doch tonbeM) met t Qtt
blitb¢n g j brat ben tinbeten liet bet tiberrbe.
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eeds's anderendaags fchreef ERNEST aan zijne vriendin
Benen brief, vurig als zijn hart ; hij fineekte haar, een
'volkomen vertrouwen te nellen in den perfoon ; die haar den,zelven zonde overhandigen , en een middel te zoeken oiïi
hein bij haren Vader te brengen. Dtzen brief gaf hij aan den
Baron, verzelde item tot aan liet Dorp, en wachtte in áe
herberg, of in de nabuur;chap, op den uitdag der onderhan
delïnge. Vruchteloos waren eenige dagen hunne herhaalde
togten; de Baron kwam terug, zonder toegang ie hebben
kunnen vinden bij die Lot;JzA, we}kke hij, zoo als hij zeide;
flerk 'ce langde eens te zien. ERNEST hield niet op met haar
bij hem zgodani.g te beiclbrijven ; dat hij zich niet koude oedrie en Ten laatfte 'bereikte hij eenmaal zijn oo merk, woul
kle Argus, de oude MARTHA, en had , door middel van baar
Loonza een oogenblik gezien, en haar ERNEST's briei'ter_haul
geleld, welken zij met verrukking an blijdfchap htid ontvangen; zij moest tegen den tweeden dag daarna haar ahtwoort
gereed maken,. en haren Vader voorbereiden om den Barbij
te ontvangen; doch vurig fineekte zij hem, in pe;foon niets
te wagen , én zich wel te wachten om zic•hote vertoonénx
Die overmorgen en verfcheiden andere dagen liepen voor?
bij, zonder iets te zijn gevorderd; dikmaals na een uur of
twee vruchteloos wachtons; kwam de Biron terug, zo der
zelfs i;oUIZA gezien te hebben; op andere tijden iad hij haar
gezien doch, zonder haar te , hebben kunnen fpreken; gé=
lukkiger fomtijds , had hit eenige minuten niet haar doorgei
bragt, die alleen befteed waren om over haren ERNEST te praten. Deze liet niet af van fchriiven; van td tot tijd rit
woordde here LoUIZA, en deze brieven gaven, hem het levert
weder; ;, Alles verwachtte zij, " fchreef zij hem, .,, vad
den voortreffeli?ken Vriend, Wellen de Voorzienigheidhuii'
;

,^ gefchonken had , en van den eenen op den anderen ,dág

hoopte zij, dat hij met haren Wider zonde kunnen fpre4
keno' -- ;, Heden," aldus Leff ot sCHIIITT zijn verhaal.,
,, nog heden was de dag , tot éieze^r zamen
un oinst bef1eind
aaK C.b IgIíQ. t'Q IQ

G9

•,

494

HET GESCHRIrT

,0 Daar LovtZA zich op het plein moest laten vinden om 1iei
„ toegang te geven, heb ik de verzoeking niet kunnen we
of derltaan om voor het minst haar te zien , en voor de eerft'e
,, maal den Baron tot aan den ingang verzeld. Niemand andere
, vonden wij dan MARTHA; LOUIZA, door haren Vader terug ge„ houden, had zelve niet kunnen komen; doch de laatstgenoem.
„ de verwachtte den Baron, -die zich had laten aandienen, als
willende tegen eene hooge intrest eenig geld opnemen: Ili
„ liet hem begaan , toen M ,RTUA lagchende ons zeide , dat de
„ minnaar nog eens weder was gekomen ......,, FREDERIK
„ „ BUCHMAN?" vraagde de Baron. „ Hij heeft den dui„ „ vel in 't lijf. ERNEST ! wees op uwe hoede: gij hebt
„ „ daar een gevaarlijken medevrijer; hij is nergens bang
„ „ voor." — „ Ditmaal heeft hij ook verzocht, den 'Va
te mogen fpreken , zich bij zijn' naam FREDERIK-„der
y ,. „ BUCHMAN noemende, zeide MARTHA; „ het is dezelfde: '
Zij verhaalde ons, hoe gij waart afgewezen ; daarom konde
„ ik er niet aan twijfelen, of gij waart hét zelf, en ik bent
er van overtuigd geworden , toen ik u hier vond." In allerijl en met eene bevende item deed hij mij dit verhaal; hij
Zweeg eenige oogenblikken, in - gedachten verzonken, 'en
met fneIle fehreden op en neder wandelende. Eensklaps bleef
bij voor mij flaan. „ Neen , FREDERIK!" zeide hij , „ een
bedrieger zijt gij niet; dat gevoel ik, en dat zie ik," de
hand op zijn hart, en een vinger op mijn voorhoofd leggen.
ale. „ Maar die finoode LENECK ! Nog éenige oogenblikken,
„ en een van ons beiden zal er niet meer zijn.... Maar
LOUIZA , à God , I.ouli.. ! " -- Hij liep fnel , ging zitten,
ítond op ; zijne kleur veranderde elke minuut van dood.
bleek in hoogrood; fnel werd zijne ademhaling; zoo ílerk
trokken zich alle zijne gelaátsfpieren te zamen, zulk eene
verbijstering vertoonde zich op zijn aangezigt , dat ik er
van fchrikte. Ik vatte hein bij de hand ; dezelve wad
Ibrandend heet; ik deed al wat ik kon om hem te doen be
en; hij luisterde niet meer naar mij. Van oogenblik toe-da
oogenblik groeide zijne gemoedsbeweging, en werd >eindeli tc eene volfagene uitzinnigheid. ^ Sómtijds zag hij mij aan
-voor den Baron, en wilde woedende op mij aanvallen; of
wel meende hij LOUIZA te zien, overlaadde haar met verwijten, en herinnerde haar hare eeden; dan wederom herkende
2tj mij, en , zich in mijne armen werpende , mij zijnen eenigen vriend noemende , bezwoer hij mij , zijne LouizA te redden. In een bedaar er oogenblik gelukte het mij, hem naar
liet huis te geleiden; ik riep den waard, en verhaalde helm
de:'verlegenheid , in welke ik mij met dezen jongeling be
vond, die van eerre heete koorts was overvallen. Wij bragten hem in eene benedenkamer: zijne uitzinnigheid begon
welhaast van nieuws; maar in de hevigfle aanvallen verzette
hij
-
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^lj itch niet meer tegen mijne óppasfing, en iioèmde mij ^eFa
kens zijnen redder, zijnen eenigen vriend.
Er moest oen beíluit genomen worden : de Waard had èefl
gebrekkigen wagen, maar geene paarden; ondanks mijnen
tegenzin hefloot ik, mij van het paard te bedienen y waarop
ERNEST had gereden, en hetwelk aan den Baron behoorde,
Ik fchreef mijnen naam op een klartje, hetwelk ik aan den
Waard gaf, hein belastende, aan den Baron te zeggen i teat
er van zijnen Vriend en zijn paard was geworden, en met vele
,moeite reed ik roet den ee.stgenoemden heen, die zich in
den allerakeligflen toeftand bevond ; maar voor het minst
voorkwam dit spoedig toeval, •voór dat oogenblik misfchien,
een grooter ongeluk: ik zoude hem niet hebben kunnen beo
letten , met woede op 1 ENECK aan te vallen, en des Barone
bedaardheid zoude doodelijk hebben kunnen worden voor
mijnen Vriend; want mijn hart gaf reeds aan den zoo wreed
mishan?elden ERNEST dien naam.
Wij kwamen te 7ena 1 ik bragt den zieken naar mijne ka.
tier, en haastte mij om eenen Arts te ontbieden, die verklaan.
de dat hij eene heete koorts van de flecht>'e foort had. Ver'fcheiden ruime aderlatingen bragten zijnen geest tot bedaren i
doch verzwakten hem geweldig: In zijn eigen logement
zoude hij Hechte oppasfing geind hebben 3 en zijti ;toeband
smaakte een gestadig toevoorzigt noodzakelijk ;ikiiield hein bij
mij, en liet een tweede bed in mijnee kamer zetten; Gij zult
u wel herinneren mijn Vader dat ik te dien tijde aan it
fchreef, dat ik een kranken Vriend oppaste, zonder cenige
bijzonderheden te melden ; thans mag ik er niets van verzwije
gen ; omdat dit mij in den afgrond voerde! ..:. Intusfchell
zal ik, zoo veel mogelijk , mij bekorten.
In de heldere oogenblikken , en deze duurden zeer kort eat
waren zeldzaam, fprak de arme ERNEST van niets anders dan
Evan LOUIZA ; om hem tot flute te brengen , was ik genood
zaakt hem te misleiden; ik zesde hein, dat ik onderrigtwast
dat de Baron , door haar afgewezen; afhield van zijn arme
zoek. Helaas! ik had reden te gelooven, dat hetzelve, iiitegendeel, fleeds tlerker werd; geenen dag lie' hij fchie
verloopen , dat hij niet naar de pastorij reed; en ik moet bekennen, dat ik, LovtzA voor ERNEST zoo goed als voor altijd
verloren befchouwende , de hoop om haar te behoeden had o p
gegeven; niet ongeduld wachtte ik naar et oo;renblilz ; dat
mijn. Vriend wederom bij zijn verfiand herfield was, om heiti
'van die trouwelooze allengskens te doen afzien.
Intusfchen kwam ; na verloop van eenigen tijd, tot rriij
groote verwondering, een jonge boererknaap van Lubedán bij
kans dagelijks naar de gezondheid van Mijnheer EitvaaL
tcHsxrrT vernemen ; en zoodra hij vernam dat -hi; beterende wàa^
bragt hi j brieven van LouizA aan zijn adres; d- ze1Ye *mei
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hem zoo veel vermaak en deden hem zoo veel goed, dat it
niet van mij konde verkrijgen, die brieven hem te onthou•.
den. Minder dan hij was ik er over voldaan; het gevoel
welk zij uitdruitten, hoewel zeer vurig, had niets natuur.
lijks; meer fchenen zij door eene romaneske verbeeldingskracht, dan door een waarlijk getroffen hart , in de pen te zijn

gegeven. Ik nam voor, hein dit te zullen doen opmerken,
als hij zoude in Raat zijn naar mij te hooren; maar dat waa
hij nog op verre na niet; bijkans dagelijks had hij aanvallen
van ijlhoofdigheid , die alleen door het lezen van deze brieven tot bedaren konden gebragt worden. Omtrent zijne
LOUIZA voedde hij geen den minflen twijfel meer; ook zij
gaf hem geene twijfelingen meer te kennen, en herhaalde
onophoudelijk, dat zij op zijne beloften zich_ verliet, en alles van hem verwachtte. Daarenboven (prak zij geen woord
meer van den Baron; maar zij berigtte hein, dat haar Vader
niet1 altijd onverbiddelijk zonde blijven. Deze firaal van hope
deed EK1`EST opkweeken, en gaf hein het leven weder. Hij
antwoordde, en zijne brieven droegen, ongetwijfeld, blijk
van de ongefleldheid van zijnen geest en de hevigheid zijner
liefde. Somtijds, wanneer zijne zwakheid hem het fchrijvett
belette, dicteerde hij mij zijne brieven, en ik bediende er
mij van om zijne vriendin aan te moedigen hem getrouw te
blijven, en om hein alle blijken van ware vriendfchap te geven. ERNEST voedde geene vermoedens meer, en ik begon
van de ,mijne terug te komen, en te gelooven, dat ik over
bet meisje te ligtvaardig geoordeeld had; dat zij, zoo als ik
onderfleid had , des Barons aanzoek inderdaad wederflaan
had; en in dit denkbeeld meende ik ERNEST'S hoop eerder te
snoeten opwakkeren dan ter nederflaan. Hoe dikmaals zijn wij
niet, in onze verbeelding, het geluk vooruitgeloopen, hetwelk op onze toekomende flandplaatfen op ons wachtte, met
onze twee bekoorlijke echtgenooten! Hij wilde ook Predikant worden , en onze vriendfchap en ons leven zouden het
model geweest zijn van het uwe en dat van uwen waarden
HALDER. Zoete begoocheling! betooverende droomen , wier
wezenlijkheid alles ons beloofde , wat is er van u geworden?
Mijne oppasfingen werden beloond; ERNEST's gezondheid
herheide allengskens; zints eenigen tijd had de koorts hem
verlaten, maar hij was nog zeer zwak. De Arts was van gedachten, drt eenige toertjes, het zij te pa^rd , of met een
rijtuig, dienftig voor hem zijn zouden. De eerfte maal, dat
-wij uitreden, verzocht hij , dat wij naar Lubelin onzen weg
_zouden nemen; wi hielden íti.l voor de herberg, en zonden
van daar een kind, om de oude MARTHA bij ons te ontbieden; zij kwam terftond, en fcheen verwonderd dat zij oni
sag. Zoo aangedaan wa RNEST , dat bij .naaiiwelijks Love-
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I's naam konde uitfpreken; hierom vraagde ik - MARTHA, of

zij niet voor een oogenblik aan den ingang van het plein
Monde komen. „ Onmogelijk," was haar antwoord: „ zij is
„ bij haar Vader, die ongefleld is; maar gij zult, geloof
„ ik, haar welhaast zoo lang zien als gij wilt." Deze weiai ;e
woorden voerden ERLEsT ten top van vreugde; hij gaf M;kRTaA al het geld dat,. hij bij zich had , en dit was veel meer
dan hij konde misfen. Den ganfchen avond fprak bij v:n
zijn geluk, hetwelk ong twijfeld naderde. „ Gij znit haar
, welhaast zoo veel zien als gij wilt," had MARTHA hem ge.
zegd. Even als hij leide ik deze woorden uit; maar mijne
blijdfchap was niet volkomen; een donker vermoeden, hetwelk niet dan al te fpoedig bevestigd werd, lag mij op het
tart. Naauwelijks waren wij 's anderendaags opgeílaan , of
er werd een groote brief gebragt aan het adres van ERNEST
SCHMITT, van wege den Predikant WERNER. Met veel aan
nam hij dien aan. „ S God! de brief is van haren-d.oenig
„ Vader," zeide hij; „ ongetwijfeld bewilligt hij in mijn
geluk." Zijn gelaat blonk van vreugde , terwijl hij den
brief opende; ii denzelven lag een briefje van LoutzA; dit
bevestigde hein in zijn denkbeeld ; hij drukte 't zelve tegen zijne lippen , en las het vervolgens in haast
over. Ik zag hem aan , en op de teekening van geluk
zag ik die van wanhoop en woede volgen. Geweldig druk
hij de beide brieven in zijne handen, en gaf ze aan mij-t
over, alleenlijk zeggende: lees! Ik nam de brieven aan, en
bij ging fchielijk uit het vertrek: ik las, en korde naauwelijks mijne oogen gelooven. Zie hier den brief, die. snij te
1lerk trof, om dien te hebben vergeten.
,

„ Lubelin , den .. .
,, Gij zijt een fehurk, Mijnheer ERNEST SCHMITT! Al voor.lang twijfelde ik er aan, en tegenwoordig ben ik er vol, komen van overtuigd. Van de zwakheid eener moeder
„ hebt gij een misbruik gemaakt, om hare dochter, die nog
„ een kind was, eene misdadige liefde in te boezemen,
„ en gij hebt er u van bediend, om haar alle hare pligten te
„ doen vergeten. In weerwil van mijn itellig en herhaald
„ verbod, heeft LOUIZA u gezien, en, een fligtoffer van
„ uwe verleidingen, is zij bedorven. De ongelukkige heeft
„ mij hare zwakheid beleden, den toehand, welke er het
,, gevolg van is, en noemt u vader van het kind, welk zij
„ onder het hart draagt. Gij zijt de laattle , welken ik tot
„ mijnen fchoonzoon zoude hebben willen verkiezen, om
dat gij geld noch deugd bezit; maar gij hebt een edeI--,
„ moedigen vriend, dien gij niet waardig zijt, die u ten min.
„ fie wil voorthelpen en een voordeelig beroep bezorgen,
en voor zoo veel ik kan oordeelen uit de dolle brieven,
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" welke men mij heeft laten lezen, bezit gij liëfde get► o&g
om niet te aarzelen uw ë misdaad te vergoeden, en aan eens
onwaardige dochter hare eer weder 'te geven. Gedraag.
u in het toekomende zoodanig, dat gij •mij de eerde doet
vergeten, Wees dankbaarder, dan gij tot nog toe zijt ge,
weest, omtrent uwen edëlmoedigen weldoener, Mijnheer
den Baron VAN LENECK , dien gij zoo Ianghartig hebt opge^
geven voor eenen anderen, die niet beter is dan gij; en
misfchien zal ik op deze voorwaarden mijne toeflemming
geven, om u als mijnen zoon aan te merken. Inmiddels
ben ik een zeer ongelukkig, zeer beleedigd Vader, en
,, die zich beklaagt, dat zijne jaren en zijn f and niet gedoe.
, gen, eene andere vergoeding van u te eifchen, die meer
in zijnen fmaak zoude vallen.
„

MICHIEL WERNER, Predikant

te l tabeltn."

Ik beefde van verontwaardiging, en las vervolgens r ouiza's,
brief; zonderling en verward was dezelve, en heeft zich niet in
nijn geheugen geprent. Zij herinnerde ERNEST zijne liefde, en
zijne zoo dikmaals herhaalde hëloften. IHáre eer, haar Ieven,
het lot van een onfchuidig fëhépfel , alles hing van hem af. Zij
kende niet gelooven, dat hij haar welke hij zoo zeer had
bemind , aan de wanhoop ter prooije wilde laten. „ Ea,, r es•r ! " fchreef zij ten befluite , „ wees voor mij, hetgene
gij aan mijne {tervende moeder hebt bé! zofcl, een vriend,
een befehermer, een echtgenoot, en wij zullen nog ge, lukkig kunnen worden: want LOUR 's hart behoort u al„ leen, en het zal de ftudie van haar leven zijn , eenen
misting te vergoeden , welken zij zich niet kan ver.
ge'ven.'
..
Met liddering wierp ik deze beide brieven op den grond,
ell toen eerst bemerkte ik, dat ERNEST niet bij mij was, ern
dat hij bij het uitgaan mijnen degen van den wand had gene uien; zijn' eigen degen had hij te huis gelaten. Aanflonds;
'legreep ik, waar ik hem zoude vinden; en vloog naar den
Baron. Langs eengin wandelw ,g achter zijn huis gaande , hoorde
ik eertig gerucht , en, eenen hoek omfnande ; zag ik, daar ik
;

,,

voor gevreesd had, mijnen armen ERNEST, nog zoo zwak

an de gevolgen zijner langdurige ziekte, dat hij naauwelijks
het geweer kunde vasthouden, waarmede hij tegen een fterk
anan vo ht, vermaard daarenboven om zijne bedrevenheid ii}
het fchermen. De woede fchraagde ERzEST doch dit overfpannen krachtbetoon konde slechts een bogenblik - duren;
zijn 'aren begon reeds te verzwakken, en liet kostte mij ge-.
;lage :moeite , zelfs voordat hij mij bemerkt had , mij mees
te maken van zijren degen, hein te verwijderen en in zijne-ter
!rats te treden, „Gering,' heide ik tot den Tiaren.," zoude
,,UW#
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uwe verdieni3e geweest zijn, te zegevieren op eenen. her„ (tellenden kranken, die zich naauwelijks op de been kan
„ houden; vele andere middelen hebt gij , om hem van het
„ leven te berooven! Tegen mij zal het gevecht meer ge111k zijn." — Het zij zoo ," zeide hij ; „ met u heb ik lie„ ver dan niet hem te doen." Woedende vielen wij op elkander aan. EKNhST , ontwapend en genoodzaakt getuios
te zijn van het gevecht, was wanhopig, maar kwa+n geen liep
rader, dan toen hij den Baron zag waggelen , roepende: ,,Gij
„ zijt gewroken: ik flerf ! "' Hij vloog naar hem toe en fteunde
hein in zijne armen, terwijl ik met mijn' zakdoek liet bloed
zocht te flelpen. Mijn degen had hem in de regter zijde
boven de ribben getroffen. Wij bragten hein in zijn hotel,
hetwelk niet verre af was. Na hem aan zijnen kamerdienaar
te hebben overgeleverd, ging ik eenei wondheeler halen,
en ik had het genoegen, hem te hoorera zeggen, dat de
wonde niet doodelijk was. Te leven verdiende hij ongetwijfeld niet; maar ik zonde zijnen dood niet op mijne rekening
hebben willen hebben.
Zie daar, mijn Vader , het naauwkeurige verhaal van -dit
voorval met den Baron VAN LENFCK, hetwelk zoo goed als
een moord werd voorgeuleld; wij werden befchuldigd, te
gelijk te zijn gekomen, beiden gewapend om op den Baron
aan te vallen; en reeds dien eigen dag werden wij, ieder
afzonderlijk, gevangen gezet. Wel had men inderdaad alleen
arzijnen degen op de plaats gevonden ; maar de andere was
misfehien weggenomen. Wij werden door de Regering ondervraagd, en in weerwil vau alles, wat wij konden zeggen,
bleef men er bij om ons voor fchuldig te houden. Ik ver
dat wij tegen den Baron zouden verhoord worden,-zocht,
zoo dra hij zonde in flan_ zijn om te fpreken; het korde
ons niet geweigerd worden; den een na den anderen moest
men ons derwaarts voeren; ik was de eerIle, als zijnde de
man , die hem gekwetst had. Het zij liet vertoon des doods
ee rig berouw gewerkt had, of dat de bedaarde en vaste
toon der waarheid hem overhoop wierp, hij bevestigde al wat
wij gezegd raadden , en verhaalde het geval juist zoo als wij
gedaan hadden. Vervolgens werd ERNEST binnengeleid; LErEcK `vilde zonder getuigen met hein fpreken, en fchaamde
zich niet, hem te dringen , LOUIzA's hand en zijne wel
aan te nemen. Met verachting verwierp ERNEST dien-dacni
hoon, en overlaadde den Baron niet welverdiende verwijten. Deze Remde zulks toe , maar ging vervolgens in zijne
langli cid en valschheid zoo verre , dat hij dit gefprek
ontk-nde, waarvoor ERNEST geene bewijzen had. Dien zelf
dag , de Baron buiten gevaar , en zijne verklaringen mij-den
gunt ig geweest zijnde , werd ik ontflagen ; maar ERNEST
beleef gevangen, als zijnde de aanvaller geweest, en de ver-
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leider van de jonge coulzn WERNER , wier fchande recht

baar was geworden, het zij door dit voorval, het zij doop
tiaren Vader, die geregte.ijke klagten tegen ERVEsc Sci1 u'rt
ingebragt en geëischt laad, dar hij genoodzaakt zonde wor;
den Tiaar te trouwen. Eene menigte brieven von Litt sis
}werd aap het Geregt vertoond, de meeste van welke de Bay
ron had op zich genomen te bezorgen, alsmede de briefjes.
wtike hij in zijne ijlende koortfhn had gefchreven ; alle
droe.,en getuigenis van de vuril;fe liefde, en in fonlmige
(prak hij an zijn geluk in zulke flerke bewoordingen, dat
zij, door vooringenomene lieden, konden uitgelegd worden
zoo als men wilde. Maar ik, — ik, die, federt zei.
maanden , hem geen oogenblik had uit het oog verloren, -.,
ik, die den eigenlijken verleider zoo wel kende, moest ik
mijnen Vriend laten befcihuldiuen, zonder hem te verdedige.i, zonder aan elk, die luisteren wilde, te verzekeren,
dat hij het flagtoffer der aifcliuwelijkfte trouweloosheid en
eeiler"voorbeelc?elooze ongeregtigheid was? Des Barons aan.
hrngers (en de, rijken he'd'pen. er altijd) verwierpen mijne
vérzekerthgen; de zulken, die zien karakter en gedrag kenden, bevestigden dezelve : en ik kan u niet zeggen, wat a1
efclhillen, beleedigingen en gevechten zelfs het gevolg vvarenvan dit vogrva4, waaromtrent de gemoederen telkens meer
iii teer verbitterd werden, Yesï^, was in twee (alttien verc pcie, Waarin niemand wilde toegeven, en allerminst ik
cite a ct, dat ik de waarheid op mijne zijde had. Mijn arme
i FNsT , nos al gevangen, was de ongelukkige der men
fe n. De zoo zeer aangebedene LOUIZP. , het voorwerp der al,.
gemeenre verachting geworden, was voor hein eerie bijkans
even pHHiiliikc gedachte als die van hare trouweloosheid. Ver.
e;eefs verzei c rde il> hem , dat zij meer medelijden dan bej?s verwekte ; troosten konde ik hem niet; want dan
cáaih'e de verachting op den minnaar neder, die haar verliet.
UIonderdmalen zag ik hem op het punt van te bewilligen om
-

geven;
Í nnr te trouwen, en alzooaan LOUIZA bare eer weder te.

maar konde Lij haar ziin zoo fnood misleid vertrouwen we
eier,;even, en van den verscider zijner vrouwe, van den va^?4r •:au het kind, welk zijnen naam droeg, den prijs zijner
f. haaide aa ll cri e.?? De Bron, den fchijt . van edelmoedigCe id vertoorende , liet zich verluiden , dat hij , ter zake
filer v,ie;!dfehap, welke hij Exr;EST had toegedragen, en van
4iie hij nog voor Louizn bezat, een voordeeligen post of
t.en jaargeld aan den jongeling wilde geven, welks vertrouweg hij liet ongeluk had gehad geweest te zijn. De gierige
w
y ik it trnmp_ette zijre eclelrnoedigheid uit; en de belee•;,•d e u r_ E,i ging voor den ondankbaarften der menfelien,
Q

aa^dt 1' i dez°1ve van de hand wees en zijnen weldoener
ç h iii de, Verfcheiden malen had ik vergeefs gt-trache„
.,
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1,otnza, te zien, het zij op a zsr's verzoek, het zij om
mijn best te doen om hem te verdedigen; zij werd in het
oog gehouden; zelfs MARTHA vertoonde zich niet meer, en
het was uit des herbergiers vrouw , die veel van LOUIZA
hield en haar beklaagde, dat ik de ftrengheid vernam, mec
welke zij werd behandeld. Ik zuchtte er onder, en konde
eenerlel middel verzinnen om haar te fpreken te !tomen, toen
ik, op eenen avond uit de kamer, Waarin ERNE T in bewarin@
zat , komende , door eene gemeene vrouw werd. aange•
fproken , welke ik ftraks herkende ; het was MARTH ,. „ Fn.
„ dien ik mij niet bedriege ," zeide zij , „ zijt gij Mijnheer
„ FREDERIK BucIsM ? ' Op mijn bevestigend antwoord vatte
zij mijnen arm, en met mij .henengnande : ;, Kom! kom
em des medelijdens wille kom !" zoo (prak zij : „ wij heb,; hen geen oogenblik te veliiezen; zij wil u zien, eer zij
„ f}erve: Eene rilling trok door mijne aderen. „ Zij,
., die i ... ó God! LouIzd ?" — „ ja, IAUIZA ,' antwoordde
ij; „ arm kind! zij gaat fterven. Nog zoo jong en zoo on.
gelukkig! 8 fa! beter is het ongetwijfeld, dat zij deze
wereld verlate. Maar mogt hij insgelijks in folteringen
omkomen, die haar naar het graf heeft gevoerd!" Veel
te flerk was ik aangedaan om haar eenige vraag te kunnen
doen, en daarenboven deed zij mij te fchielijk voortgaan.
Wij kwamen buiten de had; honderd fchreden buiten dm
poort Ploeg zij een zijpad in, hetwelk ons aan eene hut brags.
„ Hier is zij ," zeide zij. Ik trad binnen. — 6, Mijn Vader! mijn Vader! welk een tooneel der fmarte! Dezelfde
jeugdige LcUIZA, welke ik Hechts een enkel oogenblik haá
gezien , frisch en rein als een rozeknop ; LOtrIZA, naauwelij}rlr
in haar achttiende jaar, van de fchaduwen des doods omringd, reeds de kleur daarvan gezet hebbende, liggende op'
een bed van ;iroo! Een oud m ^,n met Benen grijzen baard,
cie mij tachtig jaren oud fcheen, zat naast haar op een hur
ten doel, en hield in zijne armen een eerstgeboren kind;
op hetwelk de moeder nog hare dervende oogen gevestigd
hield, MAI'TCn wenkte mij niet nader te komen , en naar
het bed tredende : „ Mijnheer euc MN is gekomen ," zeide
zij tot hare mees,eres. Een ;laauwe blos verfpreidde zich
over bare wangen , en hare oogen fchenen mi) te zoeken,
Ik trad toe , en vond mij , door eene onvoorbedachte beweging, op mijne knieën naast dit flerfbed en nabij dit rampzalig fiagtoíi'er. Ik dacht niet meer aan haren misflag; niets
anders zag ik dan hare boete , en de ftervende LOUIZA
was niet meer de fchuldige (ouIZA. Ik had hare hand ge
welke ik aan mijne lippen drukte. Zij deed eene-grepn,
zwaliltc poging om mij te doen ópfraan. „Ik ben het," zeide
zij met moeite, „ die aan de voeten van ERNEST's Vriend
, moest Îi gen !" Deze weinige woorden puueden hard
Ggg
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krachten uit; zij liet het hoofd wederom vallen, hier ligre bloc
verdween, en ik meende dat zij er niet meer was. Uit de
ftad had MARTHA hartflerkende en geestrijke middelen medege.
liragt; zij wreef haar daarmede den flaap van het hoofd, de
armen, en welhaast toonde ons hare ademhaling, dat zij nog
leefde. „ Indien flechts mijne vrouw hier ware," zeide de
grijsaard; „ die konde haar helpen; maar zij is uit om een'
,,.Leeraar te halen, om deze arme ziel naar het Paradijs te
„ geleiden, en een Dokter, om te zien of er nog hulp
,, voor haar is." MARTHA floeg de oogen ten hemel. Ik
vernam, dat deze fchier onmagtige grijsaard haar vader was;
niets anders konde hij doen, dan het kind te houden, welk
bij aan zijnen boezem en aan zijne gerimpelde wangen ver
Ik kan u niet befchrijven, hoe zeer dit kontrast,-warmde.
en deze overeenkomst tevens, tusfchen het begin en het
einde des levens, iets plegtigs en diep treurigs bevatte.
Intnsfchen was LOUIZA wederom tot haarzelve gekomen;

bare bleeke lippen mompelden eenige woorden, doch zoo
zacht, dat ik genoodzaakt was, op haar bed te gaan zitten,
en mij over haar heen te buigen , om haar te kunnen ver
Vriend van mijnen ERNEST!" zoo - fprak zij -Itan.„ ,

„ fehenk mij in zijnen naam vergiffenis; hij zal die bevesti„ gen, als hij zal vernomen hebben, dat zijne LOUIZA er
i, niet meer is, en dat zij een' zoo grooten misílag met haar
„ leveu heeft geboet. MARTHA!" zoo vervolgde zij, „ ik
„ kan niet fpreken ; gij weet alles: verhaal aan Mijnheer
„ BUCIIMAN de rampen der misdadige LOUIZA!" Vergeeft
trachtte ik voor het tegenwoordige tegen deze harde beken
mij te verzetten; LOUIZA eischte het; men moest er-tenis
zich aan onderwerj^e n. MARTHA zette zich voor het bed,
en deed mij een uitvoerig, en langwijlig verhaal van de fnoode middelen, welke de Baron VAN LRNECR bad te werk ge!}eld om LOUIZA te verleiden. Eens als de Vriend van ERtEST ingeleid, (lelde hij alles te werk, om een niets kwaads
vermoedend meisje op den dwaalweg te brengen, wier onI`chuld zelve haar gevaar vergrootte. — Los liep MARTHA in
haar verhaal over hare eigene handelwijze ten opzigte van
LoUIZA henen; doch liet fcheen mij duidelijk te blijken, dat
zij, door des Barons goud omgekocht, of door de hoop dat
iij LOUIZA zoude trouwen, hem alle middelen had bezorgd
om haar alleen te zien , en dat hij daarvan een fnood mis.
bruik had gemaakt. Lang bood LOUIZ:, tegenfland, omdat zij
ERNEST beminde; en haar tegenhand vuurde telkens meer en
meer haren verleider aan. Doch ERNEST zag zij niet meer,
maar wel, dagelijks, geheele uren lang, een finoorl[jk ver
jongeling , fchoon van geflalte , van een indringenden-liefdn
geest, en die van dit flag van zegepralen inzonderheid zijn
werk had gemaakt. Allengskens en ol,genmerkt werd LOUTZA
weg.
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ytµeggefeept, en voelde de grootheid van haren mistlag
niet, voordat dezeive onherllelbaar was. Waar is de Vrouw,
die op haar eenen freen durft werpen? Haarval was de eerfi;e
harer afwijkingen en de ]veest verfc':hooniijke ; doch maar al
te waar is het, dat één misslag oi's in duizend andere wik
dat eene bezweken vrouw niets anders dan eene-kelt,n
slavin is, aan haar meesters wil onderworpen, LouizA beminde den Baron niet, maar zij vreesde hein, en durfde hemt
niet meer weerland bieden. Hij was het, die alle de trouwelaoze br:e"ren aan ERNEST diéeerde; hij maakte haar diets,
dat die j`" ciing lieer genoeg beminde om haar alles te ver
zich no,. gelukkig te rekenen dat hij haar huwde;-gevn,a
en h , ei:schte van laar, hem bij haren Vader als dien. van
haar bind te noemen. ERNEST's fier en edel antwoord , zijn
gevecht niet del, Baron, en eindelijk zijne gevangenneming,
waren voor haar als zoo vele dolblieken ; zij voelde haren
gebeden misslag, de wreedfte folteringen griefden haar hart,
en on haren Vader noch op haren verleider kunnende verwerp
ven om hun woord in te trekken en ER,AEST vrij te fpreken,
beloot zij liet in eigen perfoon te doen, en zich bij de regters te vervoegen. MARTHA, die al lang berouw had gehad
van het vertrouwen , welk zij in den Baron had gefteld, beloofde, haar te zullen helpen, door het voegen van hare ge.
tuigenis bij die van hare meesteres. Op zekeren morgen ver
zij de pastorij , terwijl de Heer WFRNEK ter kerke was.-lietn
Maar r.00lzn had zekerlijk hare rekening kwalijk gemaakt;
onder weg werd zij van de hevigfte rijnen aangetast; MARTHA had slechts den tijd om haar bij haren eigen Vader te.
brengen, alwaar zij, na twee dagen onbefchrijfelijk lijden,
een meisje ter wereld bragt, en gevoelde dat zij zelve niet
lang meer ' :ven zoude. Zij dacht aan mij ,aan mijne vriend
r a>RN?sT, en wilde mij zien, eer zij i?ierf. Ge--fcïtapvo
durende aIArt n i s v rhaal had zij haar kleintje uit des grijs
armen genomen ; zij langde hetzelve in de mijne over,-ards
en, de weinige krachten verzamelende , die haar nog overig
vr ren Edelmoedig• Vriend!" zoo f'prak. zij
indierj
het waar zij dat gij mij heb: vergeven, befcherin dan dit
„ onnoozel fdhepfcl: verzaakt van hem, die hetzelve liet le„ von gel; verworpen van hein , dien ik fnood verraden
„ heb, heeft het niemand anders dan u behouden. In naam
„ der menfchclijkheid ! verwerp de erfgif:e eener ftervende
moeder niet. Beloof ]rij, haar vader te zullen wezen!" -Wie zonde aan eene zoo treffende bede wederhand hebben
kunnen bieden, en den jongften wensch eenei moeder onvervuld late:? Het kind, dat in mijne armen was in flaap
gevallen, drukte ik tegen mijn hart, en, de eene hand der
zieltog ende vattende, riep ik: „ Ja, LOUIZA! ja, ik aan
uw gefehenk; ja ! ik ben de vader van uw kind, en-„vanrd
„ zal
;

:
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zal het nimmer verlaten." Nauwelijks had ik dit gezegd,
of een gil van MA cTHA en het woord rampzalige door Bene
donderende flem uitgefproken, deden mij de oogen opflaan.
Twee mannen; in het zwart gekleed, honden aan de deur.
„ Bedaard!, gij zult haar den dood doen," zeide de een tot
den anderen, hen wederhoudende van naar binnen te gaan.
Heiaas ! het was gedaan ! Het leven der ongelukkige hing
flec'ts aan een'. draad; door dezen geweldigen en onverwachten fehok werd dezelve gebroken: met eene flauwe
fiem fprak zij binnensmonds: „ Mijn Vader! b mijn Vader!"
en voor altijd floten zich hare oogen.
Staat mij toe , mijne waarde Ouders! dat ik hier Benige
Bogenblikken flilfla, eer ik mij verder begeve in den doolhof
van ongeregtigheden , die uwen Zoon• deden ontaarden en
kern alle zijne pligten vergeten. Ach! gelooft mij, misdaden, van welke ik thans gruwe, zoek ik niet te verkleinen.
Waar is hij nog niet misdadiger dan een woeste ftruikroover,
die, door lage kunflenarijen, twee harten, door de liefde
vereenigd, vaneenfcheurt; die de onfchuld verleidt en bederft; die de zachtlle gevoelens, welke de Hemel der menfchelijke natuur heeft ingeprent, tot middelen van fchande
en (mart doet dienen; die het zwakke en gevoelige hart,
welk hij verleid heeft, befmet, met zijnen vergiftigen adeiu
het leven verpest der ongelukkige, van welke hij zich heeft
doen beminnen, haar met langzame teugen den bitteren kelk
des rampfpoeds doet drinken, haar ten grave voert, en het
onschuldig fchepfel, aan hetwelk hij het aanwezen gaf, aan
fchande en verachting ter prooije geeft? En wanneer hij bij
deze euveldaden trouweloosheid, verraad, hatelijken laster
voegt, — 6, mijn Vader! de wreedite roover (en wreed zijn
zei allen niet) kan niets meer dan her geld en het leven nemen;
de eer en de onfchuld althans laat hij zijne flagtoffers behouden.
Het gevaar deelt althans de roover met hen , die hij daarin
wikkelt ; maar de fnoode lichtmis valt alleen op zwakke eu
weerlooze fchepfels aan, en zijn nutteloos berouw kan hu*
het leven en de eer niet wedergeven.
,

(Bet vervolg hierna.)
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't Lust mij zingend u te loven,
Edle Bes, gezond en frisch
Heerlijk ooft van Neêrlands hoven,
Sieraad van der Burgren disch
ikIijne Zangfler, die haar toonen
Aan 't eenvoudig - edle wijdt,
Zal ook met een lied u kroonen,
Die eenvoudig edel zijt.

Ja, gij zijt mijn zangen Waardig,
Lieve vrucht, verkwikkend zoet,
Die, menschlievend en dienstvaardig,
Alle flanden laaft en voedt;
Die niet groeit voor trotfche Grooten,
Niet voor aardfche Goon alleen,
Asaar door allen wordt genoten ...
Edle vrucht voor 't Algemeen!
Ja, wij zingen — ia, wij loven
U, 6 Bes, gezond en frisch!
(eerlijk ooit van Neêrlands hoven,
Sier,.ad van der Burgren disch !
Andren zingen abrikozen;

Perzik, uw verheven zoet!
U, beroemd om 't donker blozen,
Ed'e teelt uit Thisbe's bloed!
Nedrige aardbei , en kastanje ,
Trotsch op b'iderkroon en (land;
En u, appien van Oranje,
Steeds geliefd in Nederland!
Gou%
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Goud meloenen; muskadellen,
-

Die met zachte purper-kleur
Onder 't loof wellustig zwellen;
Ananas , vol edlen geur,
Pralende in der rijken hoven,
En door kunstvuur malsch gedoofd, ...
Wie uitheemfche vruchten loven,
Wij , wij zingen Neêrlandsch ooft !
Boompje, dat, vol rijpe trosjes,
Aandacht noch bewondring vergt,
En uw vrucht met lieve blosjes
Onder 't nedrig blad verbergt
De• appelboom moog' zich verheffen,
Rijze omhoog de ranke peer,
Gij, gij zoekt geen oog te treffen,
Gij verlangt geene ijdle eer;
Wie zijne armen uit mag breiden,
Fier op welig loof en blaan, ...
Altijd zedig en befclheiden,
Biedt ge uw rijpe vruchten aan.
ja, wij zingen — ia, wij loven
't Nedrig ooft, gezond en frisch
De edle vrucht van Neêrlands hoven,
't Sieraad van der Burgren disch.

,blaar of_choon de boom niet bloeijen
En niet fchittrend pralen mood',
't Vruchtje kan onze aandacht boeijen,
Is bekoorlijk voor het oog.
Zien we uw trosjes, rijk beladen,
't Blozen van uw zachte koon,
Half bedekt niet groene bladen,
Besfen! ja, dan zijt gij fchoon.

Wordt
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Wcrdt gij door de lieve handjet
Van een teeder maagdelijn
Zoo gevlijd in nette mandjes,
Dat geen Heeltjes zigtbaar zijn;
Rood en wit door één gemengeld,
Prijkende als een fchoon geheel,
Zusterlijk te zaam geflrengeld
Aan dezelfde moedersteel,
Dan moet elk uw fchoonheid loven,
Heerlijk ooft , gezond en frisch I
Dan verfiert gij Neêrlands hoven,
Dan verfiert gij Neêrlands disch.
Lang verfrischt ge ons, edle vruchten!
Rijk begunftigd door Natuur,
Hebt gij najaarskost te duchten,
Noch verfchroeijend zomervuur;
Als de herfst het woud ontbladert,
Schenkt gij ons uw' overvloed;
Als de grijze winter nadert,
Zijt gij nog verkwikkend zoet;
En wanneer de flormen loeijen
I 't bevrozen jaargetij,
Doet ge uw zuivre fappen vloeijen,
^typen, even frisch als gij:
Daartoe opent gij uwe adren,
Daartoe plengt gij 't dierbaar bloed,
Dat we in kuip en fiesch vergadren,
Dat ons laaft, verheugt en voedt.
Ja, wij zingen — ja, wij loven
't Sappig ooft, gezond en frisch,
De edle vrucht van Neêriands hoven,
't Sieraad van der Bur;ren disch.
Juich ,
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Juich verhef u vrij, Germanj e l
,

Roem uw' d-.:iv enrijken Rijn!
Juich Botergonje, bral' Champagne,
De Aalbes fchenkt ons edlen wijn l
Wijn, die 't harte kan verblijden,
En , verheffende ons gemoed,
't Grievend leed van onze tijden
Voor een poos vergeten doet;
Wijn , die onze borst doet gloeijen,
Wijn, verllerkend, zoet en frisch,
Wijn, die op ons Erf mag groeijen ,
En ons daarom dierbaar is.
-

Wie zou de Aalbes dan niet prijzen
Daar beur kostlijk zuur en zoet
De allerfijnfte en eêlfte fpijzen
Beter faas' dan druivenbloed?
Wie , wie zou het haar niet danken,
Dat zij den vermoeiden drenkt,
Dar ze d afgematten kranken
Laafnis en verkwikking fcienkt?
Wie, wie zou haar lof niet malen,
Daar heur hartverheugend bloed
Schuimt en vonkelt in poalen,
En ons vrolijk juichen doet?
Ja, wij zingen — ja, wij loven
U, ó Be ;, gezond en frisch !
Heerlijk ooft van Ne?rlands hoven,
Sieraad van der Burgren diseb!
-

,
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Mijn lieer 1
rootere verpligting zoude ik aan Uw Ed. gehad hebl ben voor de aanwijzing van den bij mij begaven misC
Tlag, indien Gij dezelve niet verzejd hadt van e ersen voor

mij noodeloozeil aandrang, om dien, op Uw icitdelij k
berigi , te verbeteren, eer men, mij , mogeli1i y op onvr•ier.delijker toon, daartoe uitdaagde. Hierdoor toch. is 'uwe
aanwijzing zelf eerie foort van uitdaging geworden, en
ben ik buiten ftaat gefield, om U te overtuigen, dat ik
dezelve niet behoefde. Dit is echter zoo. Ik ben noch
immer zulk een befpoftelijkdwaas geweest, dat ik mij onfeilbaar gewaand heb, noch een zoo verachtelijk fl echthoofd, dat ik,, van dwaling overtuigd, geweigerd zou
hebben, om die te erkennen , en om , zoo iemand, door
mijne dwaling, mogt zijn verongelijkt, dat ongelijk, op
alle mij mogelijke wiizen, te herírellen. Oildertusièhen be;
tllig ik U toch gaarne mijnen dank voor uwe aanwijzing;
dewijl ik, zonder dezelve, van mijnen nmisflag onkundig
lolt zijij gebleven, en dus denzelven niet zou hebben
kunnen Verbeteren ; welk laatfle mij evenveel genoegen.
verfehaft, als de nlisflag zelf mij fraai t veroorzaakt: Het
is dan zoo: Ík heb , in mijne Beieren aars deo Haogleeraar
A. YPEY, op bl. 113 env. , ten óriregte de Hervormde
foogleeraars TRIGLAND , IFEIDANUS en COCCE,lus Van
kwade trouw befchuldigd, en hun eenen kwaden naam gegeven, omdat zij, in hun berigt aan 'sLands Staten *
verzekerd hadden, dat de Remonffrantfche Hóogleeraat ï
MENG,
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s. EPFscoPIus , in zijne Injitutiones Theologicie , ver
gevoelen te zijn , dat het niet praeci f lijk-klardhvn
nodig is te gelooven , dat Christus de eeuwige Zoon Godes
is. Inderdaad was mij, in weerwil van het opzettelijk onderzoek van zijn fchrijven , voorgekomen, dat hij het tegendeel te kennen gaf , en mijne misvatting is veroorzaakt
door zijne wijze van voordragt, van welke ik vertrouw,
dat Gij zult toef'aan , dat zij duidelijker kon geweest zijn ,
dan zij is. Had hij zijn gevoelen, in zijne Inflitutiones,
zoo voorgedragen, als ik nu zie, dat hij gedaan heeft in
zijne achttiende Leerrede over Joii.NNES XVII: 3, (in de
uitgaaf zijner Predikatien, in folio, op bl. i6o env.) het
ware niet mogelijk geweest, dat ik, hetgeen hij, wegens
de generatie zelve, had gefchreven, als van de wijze derzelre gezegd, zou hebben opgevat. Ik erken nogtans,
dat de fchuld der misvatting bij mij ligt, dat uwe aanmerkingen over zijnen Lat+jnfchen tekst juist zijn, en dat ik,
bij naauwkeuriger toezegt, den misflag niet begaan zou
hebben. Ik neem dan mijne befchuldiging van de gemelde
Hoogleeraren terug, en!vertrouw, dat Gij, en elk edel
bij de herinnering van het errare humanum, mij-moedig,
nu de fout vergeven zal. Maar ik wil dit geenszins zoo
verflaan hebben , alsof ik nu , op dit berigt der zelfde
Hoogleeraren aan 's Lands Staten, in het geheel niets had
aan te merken. Het volgende moge U van het tegendeel
overtuigen. •— Vooreerst is hunne opgaaf van het gevoelen van EPISCOPius niet naauwkeurig. Hij zegt niet , onbepaald, zoo als zij opgeven , dat het niet praecifelijk noodig is te geldoven, dat Christus de eeuwige Zoon Godes is;
maar hij zegt, dat het niet praeciftlijk TER ZALIGHEID
NOODZAKELIJK is te. weten en te gelooven, dat Christus de
Zoon Gods is, op die wijze, waarop hij beweerd had, dat
hij 't is, dat is door generatie van den Vader, voor de eeuwen. (ante faecula.) -- Ten andere is . hun berigt zoo,
dat elk, die niet beter weet, er bij denken moet, en dus
's Lands Staten ook in het vermoeden moesten gebragt
worden, dat EPIscoPlus zelf niet geloofde,, drat Christus de
eeuwige Zoon Gods is, hetwelk Gijweet, en ook-uit het zoo
even gezegde blijkt, valsch te zijn. -- Ten derde is hun
zeggen, dat de RemonJlrantfche Leeraars in 't_ gemeen van
liet gevoelen ran EPISCOPius zi'n, eene verzekering,waarvoor zij noch genloegz1amen grond hadden , noch, volgens
hetgeen ik van de vrijheid der Remonjt rant rche heeraren,
oma elk voor zich_ zelven te gevoelem en te, gelpovvn, wat
)
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zij voor waar hielden, gezegd heb ; hebben konden: -Ten vierde: het volgde niet, zoo als zin beweerden, dat,
bij de Renonjiranten , de deur voor de Socinianen per
Rond ; al- ware het ook zoo geweest ; dat alle de Re, oni

f r•antfche Leeraars het niet EPIScoP- Ius eens wareïs want,.
behalve hetgeen ik, in mijne Brieven aan den HooglrerPar YPEY, heb aangevoerd, het bleek hieruit niet dat.

de Remonflranten ook niet, om andere gevoelens der So'
cinianen, ongenegen waren, om hun de deur open te flets
ten , waarvan het tegendeel, door den Heer YPEV zelven,
genoegzaam toegeflemd en door mij mede bewezen is =^
Ten vijfde: de aanmerking , dat de Remonjlranten -vele
leeringen met de Socinianen gemeen hadden, was kent elffik
alleen aangelegd, om hen, als dezen nabijkomenden verdacht en hatelijk te maken ; hetwelk te minder te verfchoonen is, omdat men ook van de Hetwormden , en vati
alle andere Christenen, zeggen kon, dat zij vele leeringeit
met de Socinianen gemèen hadden. Eindelijk: dit geheele
berigt getuigt van de vuile veete der Hoogleeraren tegel
de Remon/tranten. Zij hadden van dezen hier geen woord
behoeven te reppen; maar zij bragten hen in 't fpel, am
hen, voor 't minst, als beguníters der Socinianesz, die
hen gaarne opnamen, en, als Remonflranten, onder zich:_
lieten fchuilen, om hen voor vervolgingen te beveiligen,
en die hun dus gelegenheid gaven, om hun kwaad zaad
te ftrooijen , bij 's Lands Staten aan te klagen , hetwelk
hen, zoo het flechts genoegzaam geloof vond, in ongelegenheid moest helpen i en , zoo Gij dit nu , daar men et
geenen voldoenden grond voor hebben kou, geen knead
trouw wilt hebben geheeten , kunt Gij het echter van groos
te kwaadaardigheid niet vrij pleiten. — Dit zij genoeg
hiervan.
Welligt verwacht Uw Ed. nu hier ook nog het een. en ani
der ter beantwoording zoo van Uw Ed. tegen mij ingebragt
bezwaar, alsof ik, in mijn verflag, rakende de poging
tier Remoniraotfche I3roederfchap tot Vereeniging der Pro
teanten ;, geene genoegzame onzijdigheid betracht had,:
als van UW Ed. berigt, wegens den toeftand van het Merl
vormd Kerkgenootfchap, ten tijde , . toen die poging werd
te werkgeíteld, en van uwe bevreemding, dat de Beítiet=
ders des Remonjfrantfchen Genootfchaps , juist te diets
tijde die poging deden. ik wil echter op' het eerfee aivij;

gen, óm niet al weder din gen te zeggen, well e U en did
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Hervormden hard zouden vallen. Wil men het bedoeld be.
zwaar openlijk tegen mij inbrengen op eene wijze, welke
mijn antwoord fchijnt te eifchen, ik zal het dan niet fchuldig blijven, en ben niet bekommerd, dat het den onzijdigen en edelmoedigen niet voldoen zal; doch aan het ongenoegen , welk het aan velen alsdan op nieuw verwekken
moge, zal ik mij, in dat geval, onfchuldig houden. —
Op het andere wil ik nu alleen zeggen, dat het zoo ver
van daar is, dat de Beflierders van het Remonflrantsch Genootfchap, zoo als Gij fchrijft, niet onkundig konden zijn
van hetgeen Gij, wegens den toenmaliger toefland der
Heriormden, meldt, dat ik U verklaren moet, dat ik het
nooit te voren hoorde, en het nu eerst van U verneem,
en dat het dus nooit de Remonfiranten van het doen van
hunnen voortag op dien tijd heeft kunnen weerhouden: en
word ik éénmaal gedrongen, om aa^imerkingen te maken,
op hetgeen ik dan nu hoorde, ook dan zal het mijne fchuld
niet zijn, zoo die aan velen mishagen.
Ik wensch ondertusfchen even zeer, dat ik niet verder
verpligt zal worden, om onaangename dingen te zeggen,
als ik wenschte, daartoe nooit gedrongen geweest te zijn,
en betuig U met alle opregtheid, dat ik, na éénmaal ge.zegd te hebben, wat ik dacht noodzakelijk gezegd te moeten worden, verder, buiten noodzaak, niets, dat ongenoegen geven kan, zeggen wil. — Ik íta het U toe:
hiacos intra muros peccatum et extra. De Remonjlranten
warets , te allen tijde, menfchen , zoowel als de Hervormden. Erken van uwe zijde , dat zij de gegrondste
redenen gehad hebben, om over bittere verongelijkingen
te klagen, en ik zal U gereedeliik toeftemmen , dat zij ook
fomtijds redenen tot klagten gaven, en het ongelijk niet
altijd zoo gelaten leden, als men van hen, als Christenen, mogt eifchen, maar, als menfchen en verongelijkten , niet kon verwachten. --- Voor het overige : mogt,
van uwe zijde, elk met U zeggen: Laat ons, ver;foeijende
alles , wat zoo bitter van onze en ook van Ulieder zijde ge
elkaar met heuschheid bejegenen ! Ik fha U-fchrevnis,
borg, dat de RemonJfranten niet achterlijk zouden blij.
ven , om beleefdheid met beleefdheid te beantwoorden: en
mijne eerzucht zou alsdan even zeer zijn , om onder
de voorften uit te munten , als zij altijd geweest is en
blijven zal , om nooit de eerfile te zijn in het zeggen

an hardheden.
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Ik heb de eer, mij, roet die hoogachting, welke uwe
geleerde en voor een deel heufche letteren van mij eifchen, te fchrijven :
Miln Heer!
Uw Ed. D. W. Dienaar,

Rotterdam,
7 Aug. 181o.

A D R. S T O I. K E R.

DE LIEFDE VERGAAT NIMMERMEER.
1

C OR. XIII: 8°.

Blaas ! dit fchijnt zoo niet. Immers vergeten wij onze
dierbaarflen, en het beeld ja fomtijds zelfs de laatfte
gelaatstrek van eenen beminden overledenen, verdwijnt na
verloop van eenige jaren. Mij althans klopt het hart beichuldigend, bij de herinnering aan rove vert}rooide graven, lieve gefpelen mijner kindsheid ! bij deherinnering aan
uwe vrolijke onfchuld, en het dierbaarst genot door u,
lievelingen van mijn hart , lieve kinderen! die snij nog niet
zoo lang geleden werd ontrukt; bij de herinnering aan dier
ouders , bloedverwanten , vrienden , waaraan mijn-bare
hart zich zoo vast had gehecht, wier te vroege dood mij
zoo vele bittere tranen kostede, en die deze tranen zoo
zeer verdienden. — Dagen en weken gaan er om, zon
aan deze te denken. Ach ! hoe vergat ik, die ik meen -der
nooit te zullen vergeten; hoe kan ik nu ontberen, die-de
ik meende dat ik nooit zou kunnen ontberen! — Wat
doet niet de tijd, ver lrooijing, en bezigheid! Vergankelijk
is hier alles , ook het aandoenlijkst gevoel en het zaligst
genot. Zoo gaat liet bij allen; zoo gaat het ook eens met
mij; ook mijn aandenken is, na ettelijke jaren, bij mijne
overgeblevene vrienden , echtgenoote en kinderen , tuitgewischt ; dan ben ik ook niets meer voor hen dan een handvol lof. Zoodat dan ook de liefde vergaat!
Neen, 8 neen ! dat geloof ik niet. Indien wij voor 't
minst verwaardigd worden te zamen de toekomende eeuw
te beërven, dan blijven wij nog iets, nog veel voor elkanderen, ook als wij hier voer elkancteren weg zijn. Op
1ih ihet,
'
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het veld der opstanding zullen wij elkanderen niet vreemd
zijn, Luide fpreekt mijn hart ; wat ook veranderd zij,
wat tijd en af land en betrekkingen fchijnen verbroken en
uitgewischt te hebben , dc liefde vergaat 7,iet. Van hier
dat befchuldigend kloppen van mijn hart, als ik te lang
vergeten heb ; die zachte, weemoedige huivering , bij het
noemen of hoorera noemen van ecnen voorheen mij zoo
dierbaren naam; dat aandoenlijk, hevig verlangen, in al
deszelfs vroegere kracht, bij de miníie aanleiding; ook te
midden in den overvloed van nieuwere genoegens, of bij
de erntiigfte bezigheid; zoo menige onwillekeurige zoete
herinnering, zoo menige wakende of f apende droom. Van
bier ook de fterke gehechtheid aan dit of dat oord van
mijnen vroegeren of meer gevorderden leeftijd, waar ik nu
de vroegere dierbaren mis , maar mijn hart door herinneringen, fomtijds ook maar donkere herinneringen, zoo
veel zaliger klopt. Van hier ook het verlangen naar, en
het dierbaar zijn van, het anders zoo akelig graf, Néen !
de liefde vergaat niet. ja wel moge liet vonkje na ettelijke jaren aanmerkelijk verflaauwd zijn ;, het fchijnt we eens
uitgedoofd; maar het is er toch, en bij de minfte aanleiding brandt de vlam der liefde zoo terk en zoo helder
weder op.

Het moge fommigen onverfchillig zijn , of de uitdruk.
king van Paulus dit zegt: of hij dien teederen menfcbelijken
hartstogt, die hier op aarde de bron is van de zaligíie ge,
nieting, bedoelt, en aan denzelven eene eeuwige duur=
zaamheid toefehrijft. Het geeft mij, bij 't geen mijn hart
hier verlangt, zoo veel rust en zekerheid; en het is voor
mij een zoo belangrijk oogpunt van liet Christendom, dat
het ook voor het dierbaarst belang van mijn hart de waarborg is, En in de daad fchrijft Paulus aan de liefde eens
eeuwige duurzaamheid toe; zij vergaat, zegt hij, nimmer-..
naeer ; dit zegt toch meer, dan dat zij op aarde friet het
Christendom voortduurt, en zoolang dat Christendom eris zal blijven, tot welks wezen zij behoort. Ook verheft.
hij dezelve nog, vs. 13., boven 't geloof en de hoop, die
ook in en niet en door't Christendom op aarde blijven, nu
blijven; want hij zegt, de liefde is de urtnernendjte van deze; en die uitnemendheid moet ik vooral in de duurzaambeid; - zoeken, Het is ook wel die teedere menfehelijke
hartstof, de liefde van menfehen tot menfchen, waarvan
hij fi)reekt ; daar fpreekt hij hier: alleen en bij uitsluiting
wg,, en niet van de liefde tot God; de karaktertrekken,
di<^
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hij
vs. 4-7. van de liefde opleeft, overtuigen mij
die
daarvan. De liefde tot de broederen wil hij dat men zal
aankweeken, en hij zegt dat deze nimmermeer vergaat. -Maar evenwel, wordt misfchien niet maar alleen de aan
doening, liet gevoel, de neiging (zonder betrekking tot de
perfonen, omtrent welke dezelve verkeert,) bedoeld? Dat
zachte en zalige gevoel, dat leven in anderen, dat zich
gelukkig gevoelen in het geluk van anderen, moet men
aankweeken ; het is onvergankelijk. Maar het blijft mis
niet werkzaam omtrent dezelfde perfonen; het er--fchien
langt misfchien geheel andere voorwerpen ? Daartegen
verzet zich mijn hart, en er blijft dan niets, dat mij zoo
bijzonder bekoort, in des Apostels verklaring overig; want
ik heb mijne geliefden te lief, om mij met zoo iets te vrede te (tellen en aan te moedigen; en moet ik het aldus
opvatten, dan is voor mij het genot uit de liefde weg. Ik
zie dan hier niets meer tot aandrang dan bij iederen anderen pligt. Men ícherpt zijn verfland en oordeel, en die
krachten komen te pas, al had de verkregene kennis ook
anders geene nuttigheid; zoo moet dan ook hier de les zijn :
Teer liefhebben, oefen u daarin, want dat zal u altijd te
pas komen , al zijn ook zij , die gij lief hebt, voor u niets
meer en geheel door u vergeten. Als men wil dat mij dit
tot liefde zoo bijzonder zal aanfporen, dan moet men mij
eerst le eren, dat het mij om 't even zij, wie of wat ik
lief heb; liefhebben zoo, dat ik alleen belang (lel in de
aandoening, en niet in den perfoon, waaromtrent zij werkzaam is. Ik heb van zoodanig eene liefde geene bevatting, en naar mijn gevoel kent het hart, dat daarmede te
vrede is, noch liefde noch vriendfchap. Paulus zegt,
dat ik moet liefhebben; natuurlijk vraag ik: wie? en hi
zegt: de broederen; en hij leert mij , hoe ik hen moet lief
hebben; hij fpoort mij daartoe aan, door de verzekering,
dat de liefde nimmermeer vergaat. Nu laat ik mij niet
opdringen , dat het zijne leer zou zijn : „ op die voor
uwer liefde kunt gij evenwel niet blijven reke--werpn
nen." Is dit zoo, dan is mijn antivoord gereed: dan wil ik
er mij ook zoo niet aan vasthechten; althans het blijven van
de liefde heeft dan voor mij niets geen aandrang of kracht.
Liefde is eene aandoening, die ik zonder een bepaald voor
denken noch voelen kan; zonder een bepaald voor--werp
werp wordt zij mij onzin. Een liefhebbend echtgenoot,
maar heden van deze, morgen van eene andere; een liefhebbend vriend, maar ftraks van ten' anderen; dit is de
11h4za-
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zalige neiging niet. Op die wijze begeer ik Beene liefde te
leeren of in mijn hart te vestigen; en mijn verfland zegt mij,
dat zoodanige aandoening, welke van den perfoon of zaak
zich afíclheidden kan , en daaromtrent onverfchillig is , niet
datgeen is, hetwelk ik, wanneer ill liefheb, gevoel, en
dat ik liefde. Ik kon daar wel wat over redeneren op liet
papier of in een boek, maar in het menfehelijk hart wil
dit niet. — Wanneer de Apostel nog fprak van zekere
algemeene goed iartigheid en welwillendheid ; maar hij
preekt ja wel van algemeene liefde, maar echter tot be
paalde voorwerpen , liefde tot elkanderen, to.t de Christan broeden : ea dat is toch wel eene liefde, die zich naar
jezus regcleti moet. Fn hoe had dan Jezus lief? — Die
liefde nu is onver askei jk ; hoe fterker,, des te onvergankelijker; onvergankelijk jegens de Christen broeders, die
wij ' hartelijk lief l ebben, jegens hen , die wij in deze of
gene dierbare betrekking dan ook hartelijk en boven ande.
ken liefhebben,. U da°. vrienden van Jezus Christus;
u onder dezelve , mijne uitvers.:;, ene t hristelijkc harten
die met mij op denelfden tooi. zijt geífemd; u. vooral
ook, dierbaarfte lust van mijn leven, echtgenoote, kin.
}cren, Vrienden , — u wil ik beminnen ; en bij de gedachte
an feheidin7 en gemis geeft mij dit dierbaren troost: de
riefd- vergaat nitnsnermeer.
De bedenking blijft toch : de liefde , de f erke alvermogFndc liefde verflaauwt, verdwijnt, ja verandert zelfs wel
eens in, haat. — Zie ik dan niet, hoe deze menfëhen elkinderen vreemd geworden zijn? hoe nijdig deze zijn jegens, elkanderen? en echter, vuór eenigen tijd konden zij
zonder elkanderen niet leven ; zij hadden elkanderen zoo,
hartelijk lief f Misfchien wordt dit ook )niet mii en mijne
dierbaren het geval. --- Dat hoop, dat geloof ik niet,
indien ik liefheb naar• Paulus leer, indien de liefde naar
iaet Christendom. door het Christendom gezuiverd en ewiizigd: wordt. Al, het aardfci.e vergaat, ook het dier-.
baarst gerot; wij verbitteren en vernielen het ons zelve,
want wij zijn zondige menfchen , en het aardfche is van
zelve vergankeliik. Alleen door den Godsdienst crlangect<
ij hetgeen blijven kan, duurzame genietingen. En de
nefde voor onze naauwfte en dierbaarste betrekkingen heeft
áileen hare hoogere waarde en diwrzaamheid door het Chris.
tendom. Zil wordt door hetzelve eene lan moedi e , goedertieren li -fde , die alles bedekt , gelooft, hoopt, verdjaagt, zich nooit in de enger gtiglteid, maat altijl in de
waar
H
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waarheid verblijdt , en wat Paulus al meer in het voor
haar getuigt. De liefde, door alle deze deug--gandev
den gewapend en bewaard, kan nooit bezwijken, veelmite
veranderen in haat; zij is boven iedere aardfche verande.
sing, boven dood en graf.
Maar vergaat zij clan niet, omtrent velen, in dien geduchten grooten dag, als wij ftaan voor den regterítoel?
kunnen wij blijven liefhebben degenen, die God verílooten , voor eeuwig verí'ooten heeft? en door die liefde
zalig zijn? — Welk eene gedachte! en hoe moet zij mij
dringen om werkzaam te zijn voor het Christendom bij allen, die mij dierbaar zijn. laat ik hen toch niet lief heb
met eerre aardfiche, vergankelijke, enkel zinnelijke liefde!
Ik moet niet ritsten, tot ook hun deugd en Christendom
dierbaar wordt ; geene gebeden , geene tranen , geene poging , geene opofferingen daartoe fparen ; daaraan , is 't
nood, zelfs hunne liefde en toegenegenheid wagen en op.offeren. Bekommer ik mij niet over hunne deugd en toekooiend geluk, dan is mijne liefde tot echtgenoote, kinderen , vrienden , fechts uit de aarde en vergankelijk.
Maar gefield die pogingen mislukken : is dan God daarom
niet de eeuwige liefde , blijft hij niet de eeuwige liefde.
ook dan , wanneer hij deze fchepfelen verftoot ? — is Go
dan niet, blijft hij niet door liefde zalig? Hoe meer ik
Hem gelijkvormig worde alzoo , hoe volmaakter in de liefde.
Dan dit moge voor het verfland voldoende zijn, maar
is het dit toch wel voor mijn hart? Nog iets dan: het is
toch een o ijsfelijke gedachte: „ God verftoot en haat
zijne fchhepielen ! " IIet booze in zijne fchepfelen, het onverbeterlii,e booze, dat haat hij; den onverbeterlijk boozen,
die nu geen voorwerp van eenige liefde meer wezen of
worden kan, dezen verfloot hij!! — Maar genoeg, wij
zijn kinderent in verfland en doorzïgt; ik fpreek nog als
een kind, ben nog gezind als een kind, overleg nog als
een kind; maar eens zal ik een man geworden zijn ; word
Ik hier matitr een kind in de boosheid.
Welaan dan , mijn hart! heb lief, en tracht in de liefde naar de volmaaktheid ! houd hetgeen gij gevonden
hebt, hecht u daaraan vast, en word in de liefde overvloediger ! Geniet dat zalig gevoel, geniet het Christelijk,
tot echtgenoote , kind , ouders , vrienden, tot allen , Zelfs
tot de vijanden, naar Jezus bevel. Eens liaan wij te zauien daar voor den troon der eeuwige liefde, door 2ijue
11h
3-
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genade, door liefde tot Hem, tot alle onze dierbaren,
tot de broederen, tot allen, gelukkig, en deelen wij in
de zaligheid van God, die de volmaakte liefde is.

(Het Jlot hierna.)

GENEZING VAN EEN ST. VITUSDANS, DOOR MID-

DEL VAN DEN KOORTSBAST.

oor Doaor GRIFFITH,, van Philadelphia, werd onlangs eene waarneming medegedeeld, aangaande een
meisje , hetwelk na een val op het hoofd een St. Vitusdans bekomen, en daaraan gedurende dertien jaren had
gefakkeld, zonder dat de menigvuldige daar tegen aange^wende middelen eenige uitwerking hadden gedaan. Nadat
zij een tijdlang zonder hulp geweest en merkelijk vererg rd teas, genas baar de Heer GRIFFITH, door middel
van cen pOedet, beslaande in eene 'once Koortsbast en
eene halve once gewone gezuiverde Potasch, van hetwelk alle twee uren een theelepel vol werd ingenomen.

D

DE OORSPRONG EN VOORTGANG DER MUZIJK.

(Volgens den Heer DE MOMIGNY.)

e Muzijk is eene taal , welke de meeste menfchen
met verrukking hooren , zonder altijd dezelve te
verftaan; even aangenaam treft zij het oor als de fchilderkunst de oogera. Deze taal, in de achtbare plegtiglieden van den Godsdienst gebezigd, Verheft, verteedert
de ziel, en vervult haar met eene heilige vreugde. 't
Was , Inisfchien , onder de gewijde tempeldaken , dat de
eeríle welluidende klanken weergalmden, en de Muzijk
haren oorfprong nam. Zelfs bij de afgodifche volken, de
Grieken onder andere , mogt geen ongewijde s ythinus,
geene kwade , dat is, met de zeden ftrijdige voetmaat , de
gemoederen verwilderen. In deze vroege tijden gehoorzaamde de Muzijk aan de Dichtkunde, wier wendingen,

D
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gen, gedachten en bewegingen zij volgde, en wier ver
behulp harer welluidendheid zij-hevnfcoidmt
kennelijk maakte. Thans fcheen de harmonie uit den
hemel op de aarde te zijn nedergedaald, om de menfchen
te vertroosten, en nader aan de Godheid te brengen.
Een eenvoudig Concert was in den beginne genoegzaam;
,welhaast nam men eene andere foort van harmonie te
baat. JUBAL, onder de Hebreërs, wordt voor den uit
gehouden, ter ver--vinderaIftumlMzijk
zellinge van de ftemme beftemd. De tympaan , de pfalter, de harp, de trompet, waren de vroegfte fpeeltui.
gen , die de ftatelijkheid der offeranden vermeerderden en
den gemoedsijver verdubbelden. Wat de trompet aangaat,
de Lenten alleen mogten er gebruik van maken, om de
godsdienftige feesten aan te kondigen.
In geheel Griekenland maakte de Inflrumentale Muzijk
een gedeelte van den openbaren Eerdienst uit. Lenige
speeltuigen , de fluit in 't bijzonder , werden met eene foort
van eerbied befchouwd. De Grieken durfden niet het
beeld van eenen hunner Goden naderen, indien het geluid
van dit fpeeltuig hen niet bemoedigde, en in hunne gods.
dien[lige hulde niet verzelde. De Spartanen, vijanden
van alle verandering, bewaarden de Muzijk en de woor.
den hunner aloude gezangen , met eene oplettendheid,
even naauwgezet als zij omtrent de Wetten van LYCURe s en de flrengheid hunner zeden handelden. Hunne
naauwgezetheid breidde zich tot de fpeeltuigen uit, en zij
banden TERPANDER uit hunne ftad, omdat hij de Lier met
eene zevende fnaar vermeerderde.
Niet lang leed het dat de Muzijk uit de Tempels in
de velden overging , en men trok ten oorlog als tot eene
hatelijke plegtigheid. Hoe eenvoudiger de Muzijk was,
hoe zij meer fcheen uit te drukken. De Grieken bedienden zich bijkans bij uitiuiting van andere van de fluit; zij
befluurde de bewegingen hunner troepen. De Spartanen
trokke 1 in dansmaat op , naar het geluid van dit edel
fpeeltuig, niet, zoo als ROLLIN onderfielt, om hunne heete oorl ogsdrift te matigen , maar om dezelve aan te
vuren : want , volgens het verhaal van den geleerden
KALKBRENNER, was de Rythmus, zamengelteld uit twee
korte voetmaten , zeer fuel in zijne bewegingen , en volmaakt gelijk aan den bataille-marsch. Voordat zij handgemeen werden , zongen de fltheners een peon ter ecre van
:A.s ; en gedurende het gevecht fchraagden de fluitfpelers
den
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den krijgsmoed en de geestdrift der foldaten. Wanneer
het leger de overwinning behaalde , hief het op het flagveld een triumflied aan ter eere van APOLLO. De fluit
en de citer maakten alle de Krijgsmuzijk der Cretenzers uit.
De Parthers trokken alleen ten ftrijde op het geluid van
een foort van trommel, die niets anders dan een koperen
ketel was , met een vel bedekt. Even veel werks
als de Grieken maakten de Romeinen van de fluit; geene
offerande gefchiedde er , zonder tusfchenkomst van dit
welluidende fpeeltuig ; de trompet werd alleen gebruikt
in de legers en in de groote offeranden , als de Hecatomben. De foldaten kenden geene andere Muzijk.
Sedert werd eene zoo fiaaije kunst gewijd aan de ver
wakkere daden der oorlogshelden en bur--meldingva
gers , die zich bij het vaderland verdienftelijk gemaakt
hadden. PERICLES bedacht te dien einde den vermaarden
T edjirijd der Muzijk, in welken de roem van HARMODIUS
en ARUSTOGITON werd gezongen , die evenwel, omdat zij
}I YPP:ArcHus vermoord hadden, een der zachtmoedigde
Irinfè n, die ooit geleefd hebben, beiden-een geheel ander Concert verdiend hadcicn. Ongeveer dertig jaren na
deli vlood van PERICLES, werd naas; den naam dier dwingelandmoorderen die van TIJEASYBULIJS gevoegd, welke Athewe van de bloedige dwingelandij der Dertigen verloste.
Veel van haar aanzien valoor de 1!?uz ji., zints men van
dezelve in de feestmalen zich bediende, tai zij met alle de
vermaken der menfehen gepaard werd; aan tafel tokkelde
ieder gast de lier, die men zoo wel als den beker deed
rondgaan. THEMISTOCLES, die niet kon fpelen, werd
befchouwd als iemand , wiens opvoeding verwaarloosd
was. SOPHOCLES maakte de Muzijk voor zijne Treur
zelve op de citer bij het ten tooneele-fpeln, d
voeren van zijne Naufrkaë. SOCRATES leerde in 't
laatst van zijn leven op de Lier fpelen.
Bekend is het , hoe krachtig de Muzijk op de driften
werke. ' Op zekeren dag fpeelde TIMOTHEUS , op den
Phrygi/chien toon, een zoo nadrukkelijk airtje in tegen woordigheid van ALEXANDER, dat deze Vorst, als in verrukking, te wapen liep. Zekere ERIC , Koning van Denemarken, was de fpeelbal eener nog meer verfchrit kelijker begoochelinge , indien het waar zij, dat hij zijne getrouwfte dienaars doodde, wanneer voor hem een krijgslied werd aangeheven. PLATO wilde, in zijn Gemeenebest, dat voor de menigte op de Lier wierd gefpeeld,,om
derma
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derzelver woede te bevredigen, en hare opí?uiving te doet,
beda en.
Niet zoo veel voordeels behaalt men in onze dagen van
de muliicale wetenfchap , als men daarmede zou kunnen
doen, 't zij in liet geval van zwaarmoedigheid, of van
zekere zware ziekten , 't zij om den geest op te beuren.
Al zints de vroeglle oudheid ontmoeten wij lieden op de
fchepen , daar gefteld om door maatgeluiden de verveling der fchepelingcn te verdrijven. Zeer vernuftig bedienden zich de Grieken en Romeinen van dit hulpmiddel op
hunne Galeijen , om de vermoeijenisfen der roeijers te
verminderen , en hen met kleine kosten aan te moedigen.
Zoo zeer was QUINTILIANUS van de kracht eens zoo aan
overtuigd, dat hij zeide: „ De Na--genamhu,pidls
„ tuur fchijnt ons de Muzijk ten gefchenke te hebben ge„ geven,om den arbeid ons dragelijk te maken." 111uficanz
natura ipfa videtur ad tolerandos laborer veluti munere
nobis dedisfe. Op de rivieren van het Rijk der Birmans,
in den Archipel, aan gene zijde der Straat Sunda, verzachten de menfchen hu n ne zorgen , door de toevlugt te
nemen tot dc zelfde middelen, als de twee vermaardite
Volken der aloudheid. Eene onbefchaafde melodie bemoedigt alle de galeiflaven van een vaartuig, en maakt hunne
bewegingen ligtor en eenpariger. Door middel van Bene
veel geraasmakende en fomtijds wantoonige harmonie lietten de Afi•ileaanfche Zwarten hunne pogingen te werk,
om eenen kranken in 't leven terug te roepen , of wel hem
aan de finertelijke gewaarwordingen van den doodsangst
te ontrukken. Deze gewoonte heeft inzonderheid plaats
in de Koningrijken c ngo, Angola, 7tiida, Aalra en Benin. Barbaarsch dunkt dezelve aan de reizigers , die haar
verhalen ; doch zij is het evenwel niet.
De grootf'e mannen van Griekenland fchaamden zich,
inderdaad, niet, dat zij de Inllrumentale Muzijk verftonden; de deftige, de wijze en deugdzame EPAMINONDAS Vermaakte zich met het ffluitfpelen. Doch het íchijnt, dat zij
de Zangkunst afkeurden, als niet waardig om er hunne
ledige uren mede te ílijten. Men zoude nit eenen Wetbouder, of ook wel riet eenen Veldheer, den draak heb ben ge{Ioken , die deze kunst beoefend en aan zijne
vrienden daarvan proeven had gegeven. Bek
end zijn de
woorden van den jongen ALCIBInnns, door ROLLIN aangehaald : „ De Thebanen moeten het met hun zingen zoo
„ goed maken als zij kunnen , -- zij, die niet eens kunnen
,, fpre-
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fpreken! — 8 Mijn zoon ! zeide met nadruk PHILIPPVs
tot ALEXANDER, fchaamt gij u niet dat gij zoo fraai
kunt zingen ?" De Ircadiers en Beotiers werden voor
de beste Zangers van Griekenland g _houden , hoewel zij
de vernuftigfte Volken van dat land uict waren.
De begaafdheid van de fteinmelijke Muzijk liet men voor
de Muzijkanten van beroep over, ongetwiiie.ld omdat, om
in dezelve eenige uitflekende vorderingen te maken , al:c
mannelijke bezigheden nagelaten worden, en men zich aan
eerre bijzondere levenswijze moet bepalen, om de ftemme
buigzamer en zuiverder te doen worden. De zangkunst
zou derhalve de Grieken verbasterd hebben; van hier dat
zij, met hunne voorvaders op dezelfde hoogte der Vermaardheid van dapperheid willende ftaan blijven, van deze
kunst een diepen afkeer hadden. Daarenboven waren de
zeden der Muzijkanten , over 't algemeen , in een zeer kwa•
den reuk, en zelden was er een tijd dat van hen kon gezegd worden : Talis vox qualis vita: „ Zoo als de
„ levensaard, is ook de flemme." De Muzijk in Griekenland, omtrent het einde van den Peloponeffchen oorlog
in het dartele zijnde gevallen, werd voor de Tooneeldanfers met fchande overgelaten, verzwakte de zielskracht
der Grieken , boezemde hun den trek tot de Aziatifche
weelde in, en deed hen tot de verkwijningen van den
wellust en der ondeugd vervallen.
In alle eeuwen beminde men de natuurlijke Muzijk (t)
die , door de eenvoudigheid der klanken, zich regelregt een,
weg baant tot het hart van alle menfchen. I3ij de hedendaagfche Volken verwijdert zij zich niet dan te veel van
dezen weg,welken zij nog heden moest volgen. De muficale wetenfchap heeft hare Overnatuurkundigen , die
hare oorfpronkelijke zuiverheid verdonkeren, en haar onkenbaar maken. Men moet, zoo als men het gemeenlijk
noemt, een liefhebber zijn, om een groot getal onzer on.PHEUSSEN te kunnen verftaan : veelal is een Orchest niets
anders dan eene overirooming van klanken, die zich niet
laat bedwingen; het is een verward gedruisch , waarini men
geene bepaalde meening kan onderscheiden. Maar laat
eene
adflr*ic'a,
,gibus
eterris
nature
l
() Mu/lea ea eat ars
eiram etui callebat , dot us idem ac fapiens et fortis habebatur.
Vid. MnIBOMIUS., Part. II. Tom. I. 1lntiq-,:e Mu/ice autïores feptem; het beste Werk, welk er over de Muzijk det
ouden voorhanden is.
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ene zuivere en roerende ftemme afzonderlijk zich doen
hooren , laat een bekwaam fpeler van zijne geraasmakende medebroeders zich afzonderen, dan begint men genot
te hebben van het Concert, en den beminnelijken invloed
der harmonie te gevoelen.
Aan de Muzijk moet geen belagchelijk belang gehecht
worden, zoo als nooit de Muzijkanten onder de Grieken
en Romeinen deden, uitgezonderd in de eeuwen van zedenbederf, die op de beste tijden dier twee Natien onmid.
delliik volgden,, vooral onder de Romeinen, toen zekere
Keizers naar de eere dongen van de beste Muzijkanten van
het Keizerrijk te zijn, en zongen, omdat zij zichzelven
noch te befluren, noch te eerbiedigen wisten. Vanhier
dat de Tooneeldanfers en Tooneelfpelers , tot hunne
naau wile gemeenzaamheid toegelaten, hunne beste vrienden waren; te aller ure, bij dag en nacht, hadden zij
vrijen toegang in het paleis, en meer ontzags en eerbied
werd die bij vergelijking nietsbeduidende wezens betoond„
dan aan de doorluchtigice Patriciers. Ike CALIGULA'S , de
NERO'S, de COMIIODUSSEN befchermden genen en ver
moordden dezen.
-

DE SCHOONT AVONDSTOND EN DE OORLOG (*).

onderlijk is fomtijds de loop van onze denkbeelden.
Ik weet niet, hoe het komt, maar als ik mij eens
toegeef in de verlustigende befchouwingen van de prachtige vertooningen, welke een fchoone dag of avond ons
aanbiedt, dan komt mij ook dikwijls de Oorlog in gedachten. Toen ik onlangs deze aanmerking aan eenen Vriend
mededeelde , verklaarde hij mij , dat hetzelfde bij hein
plaats had, en dat hij het menigmalen bij anderen had opgemerkt. Wat mag het toch zijn, dat dingen, van een
zoo verfchillenden en zelfs tegenf'trijdigen aard, bij elkanderen brengt , en wel , zonder dat wij die vereeniging
zoeken? Misfchien is het een heimelijke of natuurlijke trek
onzer ziele, om door vergelijkingen en fterke tegenftellingen

W

(*) Dit Stukje, in den are igoo reeds opgelleld, kwant
den Redacteur van dit Maandwerk onlangs in handen; en.
achtte hij hetzelve der plaatfinge wel waardig.
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bE 5CHOONE AVONDSTOND

gen hare denkbeelden op te helderen en te verhoogen i

waaruit dan de gewoonte ontilaat, dat de gedachten dik=
wijls ongemerkt van het fchoone tot het leelijke overgaan 9
om alzoo het een bij liet ander des te meer te doen aftteken. Hoe het zij , de zaak zelve is ons bij herhaling doer
eigen gewaarwording zoo duidelijk bevestigd , dat zij on
ze bijzondere opmerking tot zich heeft getrokken. Nog
onlangs ondervonden wij dit vreemde mengfel van aandoe=
hingen ; en onze befpiegelingen bij dia gelegenheid deden
wij thans mede.
Een fchoone avonditond , na een even fchooner dag ;
Riad ons tot eene wandeling in liet open veld uitgelokt,
De natuur had den hoogflen luister, waarin zij op den
middag tot verblindens toe fchittert, afgelegd, en als 't
ware een zediger en eenvoudiger gewaad aangenomen, om
hare zachte bevalligheden op de Vooi'deeligf wijze ten
toon te fpreiden , en hare goedaardigheid uit te drukken
in eene zwijgende en kwijnende teederheid. Het is dan,
dat zij dubbel bekoorlijk wordt in het oog van den Rillen
aanfchóuwer, en hem niet zoo zeer verbaasd doet haan over
den herken glans van hare, pralende schoonheden , als
wel inneemt door derzeiver uitlokkende vriendelijkheid , aait
wier geftreel het gevoelig hart zich overgeeft onder het
genot van allerlei fineltende genoegens. De ooster hemel=
kringen werden overtogen met eene blaauwe donkerheid,
en fchenen te treuren over den wijden aftand van de wegzinkende dagtoorts , di;, hen bij het verrijzen uit hare flaapi smeren zoo heerlijk optooit; terwijl het westen een blij
gelaat vertoonde, nu hij dezelve in zijnen fchoot mogt terug ontvangen. De lucht was helder, heelets hier en daar
met finalle en fpitsuitloopende ftrepen bezet, een weinig
boven den westelijken gezigteinder, en hooger op hingen
kleine losfe wolkjes , als eene dunne wolle vacht uitgefpreid, die gedeeltelijk tot fijne draden was uitgerekt, en
gedeeltelijk voller opgebolf'cerd. Achter dit kunftig bekleedfel trok de dalende Zon heen , nu alleen haren f{and
aanwijzende in eene wit verlichte wolk, die zij door hare
pralen niet geheel kende breken, en dan weder fcliijnende
met een doorfneden gloed, Hechts overdekt met een open
gaas, of met kleine, en alleen door fijne draden aan elkander hangende lokken. Nog eenmaal wilde zij dit
halfrond begroeten niet een onbeneveld gelaat, en zich in
hare volle majefteit vertoonen, om hetzelve daarna te ver=
laten, fchoon hechts voor eene korte poos. En welhaast
daal'.
-
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daalde zij niet eene eenparige fiatigheid, ter plaatfa, war
de hemelboog door eerre vlakke zoldering fi pijnt aangefchoten en geliaeden te zijn , neder; lekkende eerst met
den benedenrand den fchijnbaren grond, waar zij vervolgens langzamerhand indrong, tot dat eindelijk het uiterfte
van den bovenrand wegtlipte. De toppen der hoogf}e gebouwen giinfierden bij het ondergaan nog van hare opfchietende firalen , en de kanten der bewolkte ftreken waren omboord met een purperen gloed.
Intusfchen feheen de geheele aarde voor de dienften, ge
haast verloopen dag door de ondergaande-duren
Zon aan haar bewezen , een liefelijk dankfeest te bereiden, en daartoe , al wat leven ontvangen had, op te wekken met eerre achtbare flute. De wind zweeg bij dien
eerbiedwekkenden toetel, of bewoog flechts nu en dart
de dunne takjes en bladeren der booroen , terwijl hij zich
met een zacht geruisch in dezelve jet hooren, en niet
anders deed, dan zijne verfrisfchende en verkoelendé togtjes langzaam en bij poozen voort te huiven. De leeuw—
rik zong zijn avondlied, waarmede zich eene menigte onderfcheiden hemmen, uit het nabij gelegen boscli voort
vermengden, en waaronder liet puik der geve--komend,
derde zangers geflaag den boventoon hield , die í'craks
daarna geheel alleen zong, en bosfclien en velden met
zijne fchelle en weerklinkende toonen vervulde. Het jonge groen, dat voor de hitte van den dag zich had neergebogen, rigtte zich weder op , verkreeg door de fchuins
vallende lichtflralen eerre frisfcher en bevalliger veldkleur,
en maakte zich gereed, om de vruchtbare dauwdruppelen in te drinken. De runderen nevens het ander vee ginren verheugd ten avondmaaltijd, en graasden nog met
tinaak op de welige en bloemrijke weiden. Anderen , reeds
verzadigd, huppelden, floeiden, fprongen en fnoven in de
vrije en geurige lucht. Anderen begaven zich ter roste,
geheel onbekommerd den naderenden nacht afwachtende.
In 't kort , het ganfche veld ademde genoegen en (title
vreugde , en fcheen een paradijs van verlustiging. Bij het
aanfchouwen van deze keurige tooneelen ftond ik dikwilis
opgetogen ftil , deed vervolgens niets dan werktuigelijk
mijne voeten bewegen en de lucht uit- en inademen, terwijl ik voor het overige bilkans mijzelven verloor onder
een flroom van de verrukkelijkfte gewaarwordingen. En met
wien , die eenige opmerkzaamheid en een gevoelig hart
bezit, zal het in zulke oogenblikken anders gefield ziin?
IIENG, i81o. 1w. T I.
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Wat is natuur toch fchoon! (dacht ik bij mijzelven) wat
is zij weldadig! wat is zij vreedzaam ! Hoe onnadenkelijk
groot, hoe magtig, hoe wijs , hoe liefderijk moet haar
Schepper zijn! Hoe gerust, !hoe flit, hoe achtbaar, hoe
wel te vrede is alles rondsom mij heen! Ach! dat de Menfchen ook zoo gerust en wel te vrede onder elkanderen
waren ! Welk een heerlijke lusthof zou dan deze aarde
kunnen wezen! Welk een onuitfprekelijken voorraad van
fIreelende genietingen levert zij voor ons op, als wij haar
zoo aanzien! Hoe zeer kunnen die genietingen nog ver
vermenigvuldigd worden door het kunstrijk ver -edln
indien hij hetzelve daartoe wil--mogenvadMsch,
gebruiken.
Maar
ach!
hij gebruikt liet dikwijls, om
de
al, wat natuur en kunst fchoon maakt, en om alle genoe.
gens van 't leven , om zichzelven en zijn geflacht te vernielen. Duizenden zijn misfchien op dezen heerlijken dag,
welke door een zoo verrukkelijken avond gevolgd wordt,
alleen bezig geweest, met duizenden hunner natuurgenooten te ilagten, of in armoede en ílavernij te dompelen;
alleen bezig geweest, met even fchoone oorden, als ik
hier voor oogen heb , te verwoesten, en geene íchuilplaats
over te laten voor die genoegelijke rust en vreugde, wel
ik hier aanfchouw. Misfchien is deze dag het Mensch--ke
dom op firoomen bloeds te flaan gekomen, vergoten door
het Oorlogszwaard in de hand van Menfchen. Misfchiem
rooken nog de vertrapte velden, die anders gefchikt waren, om den balfem der groeijende kruiden uit te wafemen, van het laauwe bloed der verminkten, der half ftervenden en der lijken, waarmede zij bezaaid zijn, terwijl
het hartbrekend gekerm van alle kanten ten Hemel fl;ijgt ,
en men overal de benaauwde worllelingen des doods ziet.
Misfchien duurt de woede der vervolging nog op dezen
anderzins verrukkelijken flond voort, en vervult een woest
krijgsgefchrei de vruchtbaarf'e valleijen, in ílede van de
liefelijke flemmen der verrukking, welke hier van rondsomme mijn gehoor fireelen. Of misfchien fmeedt men ,
in het aanzien van de zoo vrolijke, onfchuldige en vrede
natuur, nieuwe ontwerpen van flagting en ver--lievnd
woesting tegen den volgenden dag , welken de goede God
geven zal , maar tot geheel andere einden. 8 Wreede
Grooten! die geene andere ftaatkunde, geene andere ver
kent, dan uwe natuurgenooten te vernederen en te-maken
overheeren , dan de fchoone aarde in eene woestijn te
ons eerre ftrook
herfcheppen; die, om een handvol
gronds,

ere,
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gronds , welke U niet toebehoort , legioenen van uwe
mede'Lhepfelen tegen elkanderen in het harnas jaagt, de
volken uitfchudt, landen verwoest, en de woningen niet
fchrik en ellenden vervult. Wanneer zult Gij uwen ver
aard afleggen ? Wanneer zult Gij Menfcheit-flinde
worden ? Slaat uwe oogen rond in het ruim der fchepping , en leert van de vreedzame en liefdadige natuur ,
die alles zoo teederhartig koestert, zoo minzaam toelagcht,
en zoo vriendelijk uitnoodigt tot het till genot van hare
bekoorlijkheden, — leert van haar gelukzaligheid ronds
te verfpreiden , in plaats van angften en jamme--omLi
ren. Of indien Gij voor zulke aandoeningen onvatbaar
rmogt zijn gevoelt ten niinfle , welke affchuwelijke wanichepfelen Gij zijt in bet rijk van zoo vele fchoonheden,
van zoo veel orde cn liefelijkheden , als overal in hetzelve
doori Talen, behalve in die gedeelten, welke onder het
bereik vallen van uwen verpestenden adem ,en over welke.
Gij den geelel des Oorlogs hebt uitgef:rckt. Wat hebben de
Menlchen U misdaan , dat Gij hen wilt vermoorden , of
aan de armoede, d.e flavernij of de wanhoop overleveren 2
Heeft daartoe de Maatfchappij U opgevoed, en zoo groot
en aanzienlijk gemaakt? Waarom wilt Gij , aan welken
de middelen, doter de natuur tot onderhoud en verkwikking gefchikt, zoo ruim zijn toegediend, nog daarenbo^
ven U vetmesten met het bloed en zweet van Ment hen?
Waarom wilt Gij alleen , te midden der befchaafdlieid,
naar verfcheurende dieren of wilden gelijken, die van roof
en n»ord leven ? Waarom wilt Gij alleen gevreesd en niet
hemind worden, gelijk wij de natuur moeten beminnen?
Of veerbeeIdt Gij U in uwe wreede dwaasheid, dat Gij de
wereld zult kunnen misleiden, gelijk Gij Uzeiven mis
gruwelen van U kunnen afwer--leidt,nfchur
pen , omdat Gij ze door anderen laat uitvoeren ? Meent
Gij, dat Gij de verfchrikkelijke rampen des Oorlogs minder te verantwoorden hebt, omdat Gij er eigenhandig geen
deel aan hebt, maar liet doodflaan en verwoesten aan anderen opdraagt? Neen ! Gij zijt liet, die uwe dienaren?
naar de flagtbank voert, om oflcranden te zoeken voor

uwe grootheid en heerschzuclrt. U moeten wij vloeken,
is de bewerkers van liet kwaad, en uwe werktuigen kun
wij alleen beklagen. Maar Gij gevoelt ook ongetwij•-ne
fold reeds de ftraf in Uzelven. Nu wenkt alles tot rust,
en van U blijft de rust verre verwijderd; de bloedige tooiieelen, die Gij hebt aangerist, hangen U gedurig voor
lig
deli
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den geest, en houden al het ichoone en goede, dat in de
wereld gevonden wordt, buiten uw g ezi;.it, or liet bereik
van uwe gewaarwordingen. De Zon moge helder fehijnen , luisterrijk haren dagloop voleinden , en even luisterrijk denzelven hervatten aan de vergulde morgenkimmen ;
de aarde moge haar gelaat vernieuwen , en met de keur
van hare verfierfelen en voortbrengfclen pronken : dit alles
han geelre (halen van verkwikking fchieten in uw arglistig
hart, maar fruit vruchteloos op hetzelve af, daar het eeuwig verzonken ligt in dc zorgen van uw moorddadig
Staatsbedrijf. Of misfchien vermeerderen de>e grootíkhe
vertooningen nog den last uwer kwellingen, omdat dNrzelver luister zoo verre den uwen overtreft, en omdat Gij ziet,
hoe weinig de natuur zich iloort aan de bedreigingen van
tnve geweldige magt, zoo vreesfelijk en geducht in uwe
eigen oogen. Zij gaat ongeftoord haren gang, en volbrengt
ge trouwelijk hare pligten , fchoon Gij de uwen verwaarloost; zij volgt flandvastig hare eigen wetten,, fchoon Gij
getne wetten kent. Het groote licht , dat ik tinaks onder
de vriendelijkl' e affcheidsgroeten zag ondergaan , zal niet
verzuimen op zijnen tijd aan de andere zijde van den aardbol weder moedig ten voorfchijn te treden, en door zijne
weldadigheden een befchamend tegenbeeld op te rigteti
raast de wanorde van uw woest en wreed beflaan. En zoo
foannen alle krachten der ítoffeli ke wereld te zamen , om
U uwe fchande en weerfpannigheid te verwijten ; zoo word•_n door liet geheele zamenflel der dingen de misvormige
trekken van uw wanfchapen gelaat ten toon geheld. En
Ghzelven, door de ontzag_;elijhe Hemmen dur natuur ver
zult dikwijls niet kunnen nalaten op te merken ,-fchrila.,
dat Gij in alle uwe grootheid niets sneer zijt, dan afhankeli"ke ílcrvelinget3 , niets !_zeer, dan de geringile
der (laven , die voor U vechten , niets mee, , in vergeli king van het heelal, dan kleine Hofdeeltjes, pie voor den
wind wegftuiven. Hoe durft Gij U dan zoo vermetel
aanftellen , dat Gil, oorlog voert tegen de C o.li;eid en hare
edelfte fcheplèlen ? NVat is de Natuur eerie bevallige fcihoone ! en wat is de Oorlog een v^r^chrikkelijk monter!
Onder deze en foortgelijke gedachten te huiskomende,
beklaagde ik mij niet weinig, dat ik mij door deze verdrietige
denkbeelden zoo verre had laten vervoeren, en dus berooven van de aangenaamfe oogenbl'slkken mijner wandelinge;
hetwelk mij dan nieuwe wenichen voor den Vrede deed
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BIET KARAKTER VAN EEN' GEVEINSDEN, VOLGENS
TH k OPIIRASTUS ; ➢IET EEIVIGE OPHELDERENDE
AANMERKINGEN.

„G

eveinsdheid is de kunst om vermomd te fpreken en
te handelen, ten einde daardoor een zelfzoekend
oogmerk te bereiken. De Geveinsde bezoekt zijnen vijand,
alsof hij zoo verre ware van hem te haten , dat hij een bij
genoegen in zijn gezelfchap vond. Hij prijst en-zonder
vleit de zoodanigen, wier val hij bedoelt; hij gelaat zich
ZAitwendig ontroostbaar wegens een ongeluk, hun bejegend , doch juicht deswege in zijn hart. Indien gij
kwaad van hem gefproken hebt, hij is goedaardig genoeg
om liet n te vergeven. Vaart gij heftig tegen hem uit, hij
bedankt n, dat gij hem zijne gebreken zegt. Na iemand.
Bene beleediging te hebben aangedaan , verdubbelt hij zij
betuigingen van vriendfchap, en zoekt de gevoeligheid-ne
des ege te verflompen. Hebt gij met hem eene zaak te
doen , welke hij weet dat geen uitftel kan lijden , hij
f.neel.t tI , op eenen anderen tijd hem daarover te fpreken.
Hij }geeft iets geheimzinnigs in alle zijne bedrijven : als
men hem hoort praten , zou men denken, dat hij al den
tiid met overlegben doorbragt, zonder ooit tot een hiluit
te l:c -ien. Hij bedoelt iets bepaalds in de onverfchiliigPe
dingen , welke hij zegt. Wanneer g:jgeld van hem «rilt
lcenen , betuigt hij nooit ièhralcr bii kas geweest te
zijn; doch als hij waarlijk geen ruimre vang geld} liecft,
ipreet,t hij van koffers, met geld gevuld. Na zeer aan
geluisterd te hebben naar alle de omflandigheden van-dachtig
Bene zaak, hem voorgefteld , verzoekt hij verfchoonint
wegens zijne onoplettendheid op het gezegd. Hij ziet
iemand een' langen tijd aan , en verklaart naderhand hem
nimmer gezien te hebben; zijn geheugen is zoo zwak , dat
hij elke zaak, welke hij met ti heeft afgefproken, indien
dezelve hem niet ten bijzonderen voordeele Ctrekt, oogenblikkelijk vergeten heeft. Hij heeft een kort antwoord
gereed, hetwelk hem in alle gelegenheden te paste komt :
„ Hij zal het in bedenking nemen." Hij kan met geene
mogelijkheid eene hem voorgeftelde zaak begrijpen , welke
hij, weinig tijds geleden , zelf tt ontvouwde. Zijne antwoorden zijn 1 unflig overlegd, en gaan niet zelden niet
Ii 3
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Bene fchijnbare verwondering vergezeld. „ Het is onmogelijk! " zegt hij: „ Gij doet mij verlteld flaan ! " Hij
is dermate ontzet over 't geen gij hem verhaalt, „ dat
„ hij als 't ware zichzelven niet is! " Na eene korte tusichenpoos laat hij er op volgen: „Hoe ! deze verhaalde 't
mij geheel anders. Dit is alles een raadfel. Gij kunt
„ in goeden ernst zoo niet fpreken. Ik weet niet waarom
„ ik u geen geloof zou geven , en nogtans zou ik niet
„ gaarne zoo kwaad van hem denken." -- Draag zorge,
u niet te laten misleiden door zijne afgeb-rokene wenken ,
door zijne dubbelzinnige uitdrukkingen en listige vergrootingen ! "
Sommigen, deze Karakterfchets des Veinsaards gelezen
hebbende , zullen misfchien zeggen, dat het een gedrogtelijke Caricatuur en geen Karakterbeeld is, en dat geen
mensch ooit zulk eene heliche geaardheid omdroeg. ik
ontken dat het een Caricatuur is, dewijl het voor geen
Portret fcheep komt; maar ik wil toeftaan, en hoop dat
liet waar zij, dat geen menfchelijk wezen ooit zoo bedorven was. Maar het is niet een enkel menfchelijk wezen , 't geen wij hier ons voor oogen getleld zien : het is
de voortgang der Geveinsdheid in 's menfchen hart;
het is eene fchilderij van die Ondeugd in hare werkzaam
eden. Wil kunnen alle die trekken in één enkel man niet-h
vinden , als in iemand, die hier voor den 1childer zat;
daar gewis zullen wij dezelve vinden in een aantal menfchen: en liet was door de werkzaamheden der Veinzeriie
in een aantal menfchen waar te nemen, dat THEOPHRASTUs deze afbeelding van die Ondeugd opmaakte.
Laten wij dit eigenfl:e voorwerp eens wat van naderbij
befehouwen. Wij zullen wel voor toegeflaan houden, dat
geen enkel MMZensch zulk een volleerde kweekeling is in de
fchool der Veinzeri.je, dat hij geheel aan deze befchri,ving
beantwoorde. Bezien wij , hoe vele Perfonen er noodig zijn , om dit zanienl'el eetas Geveinsden uit te
?Taken.
Stelt n voor oogen iemand, die naar een Post Plaat,
tot welks bekoming hij veler flemmen noodig heeft, en
niet kiesch is ten opzigte van de middelen om dezelve te
bekomen. Op hem zullen de eer[le vier of vijf opgegevene trekken volkomen pasfen. 't Geen daarin befchreven
wordt, is juist wat een ieder moet in 't werk fellen, die
onverfchillig is ten opzigte van de middelen.om een door
hem bedoeld einde te bereiken. — Voegen wij bij dezen
man
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span een welafgerigten Hoveling, ik verbeeld mij dat wij
lieer dan ter helft zullen komen van de opgegevene Karaktertrekken , en de gelijkvormigheid zeer treffende vinden. --- Maar laten wij, om aan Ambtbejagers en HoVeJingen niet alle de trekken van dit beeld over te laten ,
den Koopman een gedeelte doen aanvullen. Vraagt men
hem om geld, nooit was hij zoo fchraal bij kas; maar is
hij dadelijk fchaars bij den gelde , dan fpreekt hij van.
volle koffers. Ten aanzien van dit laatfle Karakter mogen
wij aanmerken, dat dit misfchien het éénig ftuk is, waar
hij zich aan Veinzerij fchuldig maakt , en dat hij in alle-in
andere levensbetrekkingen als een opregt man handelt. Dan,
het handelbedrijf, denkt hij , geregtigt hem om van fchraalheid bij den gelde te fpreken , ten einde zijn Geld .te bewaren, en van welgevulde koffers, om zijn krediet te behouden. Hij is een Veinsaard ; doch het zou verkeerd en
te 11reng gehandeld wezen , als men voortging met hein
alle de Karaktertrekken des Geveinsden , door THEO
-Ftn:ASTU
vermeld, toe te fchrijven.
Wij zonden kunnen voortvaren met andere Perfonen op
te noemen, op welke de nog overfchietende Karaktertrek
pasten; zij komen ons in het dagelijksch leven menig--ken
vuldig voor. Dan, het bijgebragte is genoeg om aan te
tonnen , dat , fchoon geen één enkel Perfoon volkomen
beantwoorde aan de befchrijving, hier door TIIEOPHRnsTUS
gegeven, nogtans geen zeer groot aantal nbodig is om er
aan te beantwoorden.
De grootfte Veinsaards bedriegen niet altoos , en de opEegttte Menfchen zijn te allen tijde niet even opregt.
Aanmerkingen van dezen aard zou men kunnen maken op
de meeste, zoo niet op alle de Karakters, door dezen bekwamen Meester gefchetst , alsmede op die van andere
Schrijvers , die op dezen trant zedelesfen hebben willen
inededeelen.
Twee voordeelen vergezellen die fchrijfwijze. Het eene
is, dat men, door het Karakter van eenige Drift te malen,
en niet van eersen bijzonderen Perfoon, zulks ter leeringe
kan doen dienen voor alle eeuwen en alle geflachten.
Leefde THEOPHRAsrus heden ten dage, men zou mogen
in twijfel trekken, of de ondervinding van 't geen er thans
bimgaat hein in ftaat zou flellen om er wezenlijke trekken aan
toe te voegen ; zij mogten eenigzins anders gewijzigd
'wezen. -- Het tweede en het grootfte voordeel is , dat
wij uit deze Karakters mogen leeren, hoe fnood, hoe
Ii 4aan*
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aan{footelijk zekere On leugden zijn , indien wil dezelve
niet bij het eerlle opkomen te keer gaan, maar onbe.
dacht den ftroom der gewoonte volgen , zonder ernftig
na te denken , of zulks ons ten goede geleide , of in een'
anaalilroom van onheil florte. Het wederflaan der eerfte
beginfelen zij ons een behoedende leefregel : want hij,
die zich een weinig in de Veinzerij toegeeft, kan niet
zeggen , waar bij zal ophouden; en waarfchijnliik zal hij
dit niet eerder doen , dan wanneer, hetgeen in den aan-.
Mange enkel eene Zwakheid was , in eene hebbelijke On.
deugd ontaarde.

HET GESCHRIFT VOOR 'MIJNEN VADER.

(he; vc van bl. 444•)

was het tooneel van t.outzA's dood, eu
Z ikverfchrikkelijk
werd er dermate van getromen , dat ik nog naauwe0o

lijks de herinnering kan verdragen. Mijnheer WERNER , wiens
ílroef gelaat aan liet denkbeeld beantwoordde, welk ik er mij
van gevormd had, overlaadde nlARTI-iA met fcheldwoorden; de
Arts, die mij een fatfoenlijk man toefcheen, zocht hem neer
te zetten, en zijne gevoeligheid omtrent liet verlies van zijne Dochter te doen werkzaam zijn. „ Voor haren mistlag
„ heeft zij genoeg geboet," zeide hij ,hem bij het bed brengende. „ Mijnheer de Predikant ! zegen liet ziellooze
„ lijk von uw kind; zij kan u :iet meer hoorera, maar dat
„ /mars Vaders vergiffenis hare ziel hemelwaarts verzelle
dezelfde houding was ik op liet Ilerfbed blijven zitten, met het kind in mijne armen rustende, en mijne eerie
nand LOUTZA'S ijskoude hand vasthoudende. Zwi.igende zag
de Predikant zijne overledene Dochter aan. „ Zie daar,"
vervol, de de Geneesheer, „ zie daar haar kind, welk haar
,, in uw hart zat vervangen; het ligt in 's Vaders armen ; hij
,, heeft het bekend, zoo als gij gehoord hebt, en gezwo„ ren , het nimmer te zullen verlaten. Herhaal zulks , Mijn
heer! dezen troost zijt gij aan den Vader van uw flagto[fer-„
fchnld ig:' Met verbaasdheid zag mij Mijnheer WERNER
aan; de kamer was zeer donker; de woorden, welke hij bij het
inkomen :rad gehoord, deden hem denken dat het ERNEST
was ; hij fcheen te onttlellen dat hij Benen onbekenden ontmoette. „ Wie zijt gij ?" vraagde hij mij eindelijk. „ Een
eerlijk man," antwoordde ik, opflaande, „ die niet de
„ verleider van deze ongelukkige is, maar die haar vriend
„ was
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„ was, en gedaan heeft al wat hij konde om haar te beehou„ den. De Vader van dit kind ben ik niet, maar ik ben zijn
befchermer; aan de ítervende moeder heb ik gezworen,
„ het niet te zullen verlaten, en ik zal mijn woord houden.
„ Voor 't overige heb ik geenerhande reden om u mijnen
„ naam te verzwijgen; ik heet FREDERIK BUCHMA ^\ , en ben
„ Student te ;1ena." Ik verliet het huis met mijnen kleinen
last in mijne armen, zonder voor alsnog te weten, wat ik er
mede beginnen zoude, doch vast beraden, het kind niet te
zullen overlaten aan den ontmenschten Vader, die het ontzielde ligchaam zijner eenige Dochter koelbloedig aanfchouwde. Ik zag rondom naar MARTHA, in den wensch om haar
te raadplegen; verfchrikt door des Predikants dreigementen,
had zij zich verfcholen, gelijk ook hare oude Moeder; niemand anders was er meer in het vertrek, dan haar zoo goed
als kindfche Vader.
Het was een donkere nacht , en het we@r koud en regen
goed als ik konde , beftopte ik het kind in mij--achtig;zo
nen mantel, en fpoedde mij naar de ttad, om het onder dal:
te brengen en hulp te verfchaffen. De vrouw, bij welke ik:
huisvestte, was goedaardig en meegaande; in hare handen
Pelde ik het kind, zonder mij aan hare vermoedens veel te
laten gelegen zijn.. Alleenlijk zeide ik haar, dat het een
toevertrouwd pand was, welk aan mij niet behoorde. Zij
grimlachte, zeide, hetgene eene zekere waarheid was, dat
het een fchepfel va% onzen Lieven Heer was , hetwelk
men niet moest laten frerven; en het In haar bed gelegd
hebbende, om het te verwarmen, ging zij uit, om voor hetzelve eene Min te zoeken. Alleen zijnde, peinsde ik over
mijnen toeftand, en wat mij te doen fond. Stond het mij
vrij , over het lot eens kinds te befchikken , welks
rijke en magtige Vader hetzelve een veel beter lot konde
bezorgen? Was ik niet verpligt, mijn best te doen, hetzelve zoodanig een lot te verzekeren? Ik begon ver
brieven, zonder dat ik -over een derzelven voldaan-fcheidn
was; ik was of te trotsch om hem te roeren, of te zacht
voor zijn en voor mijn eigen geweten. Ik was aan mijnen
vijfden of zesden brief, toen mijne huiswaardin binnenkwam
met eene vrouw, die beloofde, het kind tot zich te zullen
nemen. Ik bewilligde in den prijs , welken zij eischte ; de. drie
eerfte maanden betaalde ik haar op hand , zoo als zij begeerd had. Zij nam het kind mede , hetwelk , tot nog toe
ftil geweest zijnde, begon te fchreijen, en ik ging naar mijne kamer, om de laatfte hand te leggen aan mijnen verdrietigen brief aan een' man, welken ik verachtte , en van wel
ik kleine verwachting had. Deze bezigheid, het beeld-ken
der arme LOUIZA , en de harde taak om ERNEST haren dood te
melden, deden den ílaap van mij wijken. Veel beweging
-
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noorde ik in huis; de man van mijne huiswaardin was een
'bakker, die dikmaals bij nacht bakte; ik dacht aan geese
andere reden, en bemoeide er mij niet mede. Doch in den
morgen mij verbeeldende dat ijt hoorde Renen, ging ik naar
beneden , en vond aldaar een tooneel des doods, minder
aandoenlijk dan het eerfle, doch hetwelk mij insgelijks flerk
aandeed. De bakkerin, welke ik 's avonds te voren welva
gelaten, was onverwacht van eene beroerte aan -rendha
Zij had geene kinderen, en haar-getas,nlfrvd.
man, die jonger was dan zij, beweende haar in de eerfte
oogenblikken welflaanshalve; maar ik betreurde in opregtlleid Bene vrouw, over welke ik reden had voldaan te zijn.
Daarenboven bragt mij haar overlijden in Bene groote verlegenheid. Ik had vergeten, haar den naam der Min te vragen , in Wier handen wij LotnzA's kind gefield hadden; de
man wist mij geenerlei aanwijzing te doen; bezig met zijnen
oven, had hij het kind noch de Min gezien, en wist niet,
waar ik over fprak. Maar ik dacht, dat deze vrouw wel
uit zichzelve zoude wederkomen, om van haar minne -hast
te brengen. Ik ging wederom naar mijne kamer,-kindbergt
en, van zoo vele onderfcheidene gemoedsbewegingen ver
zocht ik een weinig te ílapen, en ging te bed. Ten-moeid,
acht of negen ure in den morgen (liep ik nog, toen ik van
een hevig kloppen aan mijne kamerdeur wakker werd ; ik
deed open , en zag twee Dienaars van de Akademie ,
die, van wege de Regering , mij kwamen gevangen nemen.
Ten hoogfie ontzet, vraagde ik, wat mij zulk eene behandeling had berokkend? Ruwelijk gaf men mij tot antwoord,
dat ik zelf het wel zonde weten; dat dit hunne zaak niet
was, en dat zij hunne orders volgden.
„ Ik onderhel ," zeide ik, „ dat ik tegen ERNEST SCHMITT
„ moet verhoord worden." — Geen antwoord. Terwijl ik
Iiij kleedde,wcrd mijn bureau verzegeld, en de papieren, die
op mijne tafel verfpreid lagen , in een verzegeld pak•
ket gebonden; deze waren mijne onderfcheidene proeven
✓«n brieven aan den Baron VAN LENECK. Toen ik gekleed was, gingen wij naar beneden; er hond een rijtuig
aan de deur; wij flapten er in, en, tot mijne groote verwon
hield liet í1i1, niet, -co als ik had verwacht, voor-dering,
et Gevangenhuis der Studenten, alwaar alsnog ERNEST zat,
If:aar voor de Stadsgevangenis, alwaar ik werd opgefloten ut
eea klein vertrek met traliën, en waarin ge ene andere meubelen waren dan een Plecht bed, een doel en eene tafel. Naar
gewoonte werd ik betast, en mij alles afgenomen, wat ik
in mijne zakken had ; waarna men mij aan de treurige overdenking van mijn Iet overliet.
Na verloop van eenige uren, kw-.m men mij halen, en
werd ik voor mijne regters gebragt. Na de gebruikelijke
vra-
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vragen, werd mij mijne Akte van befchuldiging voorgelezen, in name van MICI HEL WERNER, Kerkleeraar te Lubelin;
dezelve behelsde, „ dat ik het wegloopen zijner Dochter
„ uit het vaderlijke huis had begunftigd , naar uitwijzen der
„ getuigenisfe van verfcheiden boeren, die mij in het dorp
en om de kerk hadden zien omdwalen, op de dagen en
zelfs 's daags vóór die ontvlugting; dat, tot meerder be.
wijs, hij zelf mij in eene . eenzame hut had gevonden ,
„ waarheen ik ongetwijleld haar gebragt had, bij haar zittende op het bed, waar zij op fterven lag, haar pasgeboren
kind in mijne armen houdende, waarvan ik bekend had
„ de vader te zijn, en welk ik uit de gezegde hut had
„ weg gevoerd, zonder dat men wist, wat er verder van ge„ worden was." De Geneesheer had het , als getuige , onderteekend, enz.
Men vraagde mij, wat ik er op had te antwoorden. Ik
bekende de waarheid der aangekondigde daadzaken, op de
niedepligtigheid der vlugt na, waarvan ik onkundig geweest
was , en ik deed het verhaal, welk gij gelezen hebt.
Men vraagde mij naar mijne bewijzen en getuigen.
Ik had geene andere dan MARTHA en hare ouders, wier
naam ik zelfs niet wist, en de lint konde ik niet neauwkeurig beduiden, alwaar ik alleen bij nacht geweest was. Mijn e antwoorden befchouwde men als onbepaald, onvolledig en
onvoldoende.
Na dit eerie verhoor werd ik naar mijne gevangenis teruggebragt. In een tweede verhoor werd van mij geëischt,
dat ik het kind zoude ten voorfchijn brengen, welk ik had
weggenomen, of zeggen waar het was: hiervoor was ik
beducht geweest; want onmogelijk konde ik er op antwoorden. Ik meldde het fpoedig overlijden mijner huiswaardin,
en dat de naam der Min mij onbekend was; ik verzocht, dat
er onderzoek mogl gedaan worden, om haar op te fporen; ik
duidde haar zoo naauwkeurig aan als ik konde, hebbende
ik haar zeer weinig bekeken. Na verloop van ecnige dagen werd mij gezegd, dat alles vruchteloos was, dat men
niets ontdekt had, dat mijne zaak een halsítrafl'elijken keer
nam , dat ik befchuldigd werd niet den dood der moeder en
het verdwijnen van het kind. Ik verzocht, dat men MARTHA
en derzelver ouders hoorde : de eerie , werd mij geantwoord, was in dienst van Mijnheer WERNER, tot wien zij
was teruggekeerd, en konde niet tegen haren Heer getuigen :
de twee oude lieden wisten nergens van; zij verklaarden,
dat de eiader van het king bij hen was gekomen een uur voor
het overlijden der arme kranke, en dat hij haar in hare laatite oogenblikken had vertroost. Voor ,het minst fcheer
hunne getuigenis, die zichzelve gelijk bleef, te bewijzen.
aan LOUÏZA's vlugt en dood onfclluldig was; maar de
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hefc'nuldiging van Vader te zijn , en het kind te hebben weg
genomen en doen verdwijnen, bleef in hare volle kracht op
mij rusten. Als een laatfile redmiddel verzocht ik, den Baron te mogen (preken; ik herinnerde mij, dat, bij gelegen beid van het tweegevecht, de waarheid op hem gezegevierd, en hem de befchuldigingen had doen teregtbrengen ;
ik hoopte, ook ditmaal nog zijn hart te zullen roeren. Men
gaf mij tot antwoord, dat de brokken van brieven, en derzelver verfchillende ílijl, die bij mij gevonden waren, zoo
duidelijk een beraamd' plan aankondigden, om hem in eene
zaak te betrekken, aan welke hij volmaakt onfchuldig was,
dat het mij niet zoude worden toegelaten, hem te fpreken,
genomen zelfs dat zulks mogelijk .ware, doch dat het dit
niet meer was , aangezien hij fena had verlaten, zoodra zijne wonde hem had toegelaten te vertrekken, en dat men
niet wist, waar hij thans zich bevond. Reeds honderdmalen had ik gevraagd, mijnen waarden ERNEST te zien, zon
dat men zich verwaardigd had mij te antwoorden; nog--der
maals drong ik er op aan, en verzocht dat hij althans om
zijne voormalige betrekkingen tot LOUIZA WERNER zou--tren
de ondervraagd worden. Oordeel over mijne verbaasdheid
en mijne droefheid, toen ik vernam , dat hij , vrij onachtzaam bewaakt zijnde , federt de befchuldiging op mij was neer
zijn arrest gebroken had en ontvlugt was, zonder-gedal,
dat men wist, wat er van hem geworden ware. „ 8 God!"
riep ik, „ ERNEST, de ondankbare ERNEST verlaat mij; dit
„ Iaatfce ongeluk was nog voor mij gefpaard! " Ach ! hoe
verfoeide ik toen het geheele menschdom! IIoe verwenschte ik de valfche vonnisfen en de valfche vriendfchap ! Doch
clie van mijnen goeden ERNnsT kwam welhaast mijn hart
vertrooster.
Op zekeren dag fond ik voor mijne regters, vermoeid vats
de zuiverlie waarheid van valschheid te hooren betigten,
zelfs de deugd verfoeijende, die mij in dezen afgrond had
gedompeld, verlangende het leven te verliezen, omdat ik de
eer had verloren; vastberaden was ik, niets te doen om het
te redden ; liet hardnekkiglle zwijgen hield ik op alle de
vragen, die, bij herhaling, mij gedaan werden. Het aanhooren
vaan dezelve eindelijk moede, riep ik uit: „ Ik beken alles;
, doet fret mij , wat gij wilt !" Inmiddels werd er voor de
deur der Geregtszaal eene flem gehoord, welke mij niet opbekend was, verzoekende binnengelaten te worden, alsmede het fchreijen van een kind.... Hij zelf was het! het
was ERNES r, gevolgd van de Min, welke ik oogenblikkelijk
herkende. ERNEST nam het kind in zijne armen, en, de
regters naderende: „ Ziet hier," riep hij , „ de dochter
der ongelukkige Lou ?e WERNER en de mijne! Wien is liet
„ onbekF3nd, he zeer .'lí flus lang t,cu<zA heb bemind? Dit
„ kind
-
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„ kind behoort mij toe, dit verklaar ik hier, en ik fchaatn
„ mij, het een oogenblik verzaakt te hebben; eene heilloo„ ze dwaling deed mij van het fpoor wijken. Dank zij u,
al te edelmoedige Vriend, die al wat mij van Loofza is
overgebleven voor snij bewaard hebt , en op het punt
„ ftoud van er het flagtof'er van te zullen worden ! Ik heb
mijn kind wedergevonden, en ben gekomen om te gelijk
}RFDERIK en LoUIZA vrij te fpreken. 'Zij is onfchuldig ge„ ftorven: want zij was mijne echtgenoote; hare moeder had.
haar mij gefchonken ; eerre ongegronde jaloezij heeft mij
„ doen dwalen; een oogenblik heb ik aan haar getwijfeld,
„ en ik beu er wel zwaar voor geltraft; zij leeft niet meer,
en wat niet al heeft F;:EDERH; geleden om mij , die de ei„ genlijke misdadige. ben!" Met zoo veel vuur fprak hij
deze woorden , LOt 1ZA s kind zag hij met zoo veel teederheid aan , dat ik hem fehier begon te gelooven , — ik, die
zoo wel wist, wat er van de zaak ware : hoe zouden er dan
de regrets aan getwijfeld hebben? Nogtans zeiden zij, dat
het blijken moest, dat het geen ondergefloken kind was;
diensvolgens werden hij en de Min in verzekering genomen.
E . E,T verwierf verlof, om met mi,) in dezelfde kamer te
zitten. Hij verhaalde mij, dat hij , de oorzaal, mijner gevangeiisfe gehoord hebbende, het besluit had genomen, niet te
zu'leu rusten, voordat hij de onbekende Min had wedergevunden, en liet kind , waarin hij nu dubbel belang Relde.
Na alle cie gemeene huizen in renes vruchteloos bezocht te
hebben , had hij onderzoek gedaan in den omtrek, geene
woning onbezocht latende, en zonder er narigten in te winnen. In het oogenblik, eindelijk, dat hij aan gen' goeden
uitflag begon te wanhopen, ontdekte hij hetgene hij zocht
in een klein gehucht, twee of drie mijlen van jcna gelegen.
Deze boerin, zeer armoedig zijnde, was ftadwaarts gegaan,
om een minnekind te zoeken ; toevallig was zij bij zijne
huiswaardin gekomen om brood te koopen, en had aan dezelve haar verlangen te kennen gegeven , en tevens hare
woonplaats genoemd; deze had zich zulks herinnerd, toen
hij haar liet kind ter hard Relde; zij ging haarhalen; de
boerin, blijde dat zij haar oogmerk had bereikt, ging er mede naar haar dorp, vanwaar zij niet, ci nn nadat de drie maanden
zouden verloopen zijn, in de (tad zoude komen. Zij bewil.
ligde er in om EaNEST te volgen, die nu befloten had oni
het kind van zijne r,ovtzA aan te nemen, in weerwil van het
afgrijzen, welk hij van den Vader had. Ik versterkte hem in
dat denkbeeld, door hein het zoo aandoenlijk tooneel van
LovtzA's flerven te verhalen. Maar hoe veel te meer nog
werd hij in woede tegen hem ontfloken, die haar in het graf
gebragt had! Indien hij nog te ,7er1a geweest ware, niets
ende een nog moorddadiger tweegevecht hebben kunnen
,
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voorkomen, en duizendmalen herhaalde hij dein eed, indien
hij heen te eenigen tijde ontmoette, LOUIZj'S onteering en
dood op hem te zullen wreken.
Nadat deze vervoeringen eenigzins bedaard waren, ons ge.
lukkig achtende, elkander te hebben wedergevonden, be.
raamden wij nog ontwerpen van geluk voor het toekomende.
„ Ik zal in het uwe deelera," zeide ERNEST, „ daar ik voor
„ mijzelven geen geluk meer te hopen hebbes' -- „LoulzA's
„ kind, uwe aangenomene dochter, zal tl nog aan het leven
„ verbinden," gaf ik hem tot antwoord ; „ PAULINA zal
haar opvoeden , en het kind , door PAULINA opge„ voed , zal niets overhouden, hetwelk n aan den Vader
„ doet gedenken." — Wij uitzinnigen! na zoo vele geledene onregtvaardigheden , durfden wij ons nog op onze
onfchuld verlaten en van geluk fpreken ! Heillooze vermeteIheid, voor welke wij maar al te fpoedig gefiraft werden!
Van dag tot dag verwachtten wij ons ont(lag en onze vol.
komene vrijfpraak , en telkens werd daarmede gedraaid. Eindelijk werd ons vonnis uitgefproken, en nog beef ik van hetgene het ons deed gevoelen. 6 God! waarom bezitten men.
fchen de dwingelandifche raagt om de onfchuld te fchandvlekken, en hunne broeders van derzelver eer te berooven?
Waarom zijn er andere regters aanwezig dan God zelf en het
geweten? Geroepen voor onregtvaardige of dwalende regters ,
moesten wij hooren : „ Dat ERNEST SCHMITT en FREDERIK
„ BUCHMAN, veriloorders der openbare rust, lasteraars, duel,; listen, overtuigd van de oorzaak, indien niet het werktuig
„ geweest te zijn van den ontijdigen dood van een jong
„ meisje , flagtoffer hunner verleidingen, en FREDERIK BUCHMAN nog de meestfchuldige , getracht hebbende het kind
„ dier ongelukkige te verkeken , beiden , als medepligti„ gen, hadden behooren verwezen te worden om het leven
,, te verliezen ; doch dat , uit aanmerking van hunne jeugd,
„ hunner gevangenisfe , en omdat het gezegde kind was
„ wedergevonden, hunne flraf bepaald werd op eene eeuwige verbanning van de Univerfiteit van Pena en van des,, zelfs grondgebied , op ílraffe des doods , indien zij er
„ zich wederom vertoonden." Voorts werden wij veroordeeld, dat onze namen fchandvlekkende zouden uitgekrabd
worden op de naamlijst van de Studenten der Univerfiteit, etj
wij onder een fterk geleide over de grenzen zouden gebragt
worden. Het kind, waarvan men niet had kunnen ontdekken
wie van beiden de Vader was, werd aan deszelfs Grootva
Predikant WERNER , op diens verzoek, toegewe--der,n
zen, om de plaats der beminde dochter te vervangen, wel
hier boven genoemd , hem ont--kedtwlichmsfn,
voerd hadden.
Mijn Vader! het is uw zoon,, het is de echtgenoot van
i'AULINA, het is de jongeling, clie zich niet dan misfchien te
veel
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veel dcugds had te verwijten; hij is het, welken menfchen
aldus hebben beftaan te behandelen! Verontwaardiging boeide onze tong: en wat zouden wij gezegd hebben? Men
wilde ons bederven, en niet dan al te wel is men er in gefaag d ! Met alle ílrengheid werd liet vonnis ten uitvoer gebrat: vergeefs verklaarde zich ERrEST, de Vader van het
kind te zijn, en eischte het op; vergeefs riep ik de regten
van Voogd in, door eene flervende moeder mij gegeven : alles was vruchteloos. Wij hebben vermoed, dat de gierige
Predikant , door MARTHA omtrent den eigenlijken Vader onderrigt, gehoopt had, dat dit tot een middel zoude dienen
om geld van hein te trekken. Wij moesten vertrekken , zon
weder te zien , hetwelk ons zoo duur was te-derhtkin
flaan gekomen, en in hetwel'; wij beidén zoo groot belang
ílclden. Wanhopig vertrokken wij. ERNEST had geene ouders en geene beminde meer. Maar ik, d God! alles, wat
ik in de wereld lief had, onwaardig geworden, van alle mij
verfroken, zonde ik hun dien zoon, dien echt-neuitzg
gaan vooril:ellen , gefchandvlekt door een vonnis -genot ,
onregtvaardig wel is waar, doch hetwelk daarom niet te minder was uitgefproken „Neen," zeide ik tot mijnen vriend,
u alleen heb ik behouden, — u , die mijne onfchuld
kent, — u, flagtcThr insgelijks van liet oordeel der men„ fchen. Dat wij die onregtvaardige en wreede menfcheu
„ voor altijd ontviugten; dat wij ouders ontvlugten , welke
„ ik zoude doen hozen , de beminde , welke ik mijne
„ handzoo min als mijnen naam durf aanbieden, en laten wij
„ voor elkander alles zijn."
Eveneens als ik dacht ERNEST; eene fombere wanhoop had
onze ziel bevangen. Die vriend verzelde mij tot aan mijne
geliefde geboorteplaats, welke ik nog eenmaal wilde weder
Leunende tegen den muur van uwen tuin, beítond-zien.
ik nog, den Hemel voor u aan te roepen, en van die plaats
u een eenwig vaarwel toe te zenden : want ik wilde u ont.
vlugten en van droefheid fterven. Van verre zag ik ook de
woning van mijne PAULINA, en fchreef aan haar voor de laat
maal; en niets meer te verliezen, niets meer te begeeren-fte
hebbende , verwijderde ik mij met ERNEST van oorden, is
welke ik zoo geliefde en zoo rampzalige wezens achterliet.
Te breedvoerig, misfchien, ben ik geweest omtrent bij•
stonderh eden, die mij, voet voor voet, in den afgrond ge.
fleeCt hebben. Maar ik moest u alles openbaren, hoe wreed
ook die herinneringen mogen wezen. — Hij is voorbij, die
tijd, orfluimig voorzeker, doch op verre na niet zoo onfiuimig als de daarop volgde; alle mijne krachten moet ik ver
om mij dien voor den geest te brengen. Mijn Va--zameln,
der verzamel ook gij de uwe om voort te lezen; dan, ten
min-
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minfte, zal uw Zoon niet meer aanwezig, of — uws waar
zijn.
-dig
Tot hiertoe had de Predikant Luca iar g vlezen, niet zoider dikmaals af te breken; hij gaf het Verhaal aan zijnen

Vriend HALDER , en bedekte met zijne hand zijn gelaat, nat
niet tranen was befproeid. HALDER vervolgde aldus:
ERNEST zoude wel naar de einden der aarde hebben ;v1len vlieden, en midden onder de widen leven; ik begreep
en deelde ook in dien wensen ; en evenwel, o ïc'hhoon ik
vast beraden was, r;.iine ouders noch ret;LlNA immer weder
te zien, beefde, ec'' ier, mijn hart op het denkbeeld, door
zeeën van hen te zijn afgefcheiden , en mij van de gelegen
te berooven , om zelfs te kunnen weten , of zij nog-heid
leefden. Nogtans bewilligde ik in mijns vriends verlangen,
en wij namen onzen weg naar eene zeehaven , in dc hoop
van aldaar een fchip te zullen vinden, welk naar eenige ai
gelegene kust zeilree lag. Wij vonden er inderdaad een
fchip, naar de Oostindiën beftemd ; doch niemand van ons
'beiden had gelds genoeg, om als bloote pasfa„iers de kosten
der reize te betalen; en daar het fcheepsvo^k voltallig was,
konden wij er in geenerlei 1-oedani •iheid in dienst treden,
als hebbende geene brieven van voorfchrijvinge. Ligt begrijpt
gij_, dat ons eerde werk geweest was, onze nemen te veranderen: ERNEST nam dien van ïi?o\í LEIDT? aan ; ik noemde
MIJ WILHELM RáCHER. Genoodzaakt van neten zeetogt af te
zien, en niet wetende wat wij zouden befuiteu, liepen wij
kteurig langs den oever ginds en herwaarts , veel kwaads
rfprekende van de menfchen en van liet leven , en het allengs
zich verwijderende fchip droevig naoogende, toen wij-kens
door iemand werden aang;eiproken, in een militairen overrok gekleed, met eerre Ibbel op zijde, die langs den grond
fleepte : groot en kloek was hij van gehalte , fprekende zij
gelaatstrekken. „ liet fp;it u ," zeisje hij , , dat gij ter-ne
zee geen' dienst hebt kunnen nemen? Geloof mij , veel
„ beter is de dienst te lande: liter valt het, regen men„ fchen dan tegen haaijen zich te verdedigen." Ik fchtidde
het hoofd. „ De eene zijn zoo goed ais cie andere ," mompelde ERNEST; „ en, om de waarheid re zongen, ik ge'oof
„ dat de haaijen beter zijn dan de Inenfehen." — „ G;S be„ mint niet zeer uwe broeders de menfclien , jongeling,
„ naar mij dunkt. Wilt gij hun den oorloc° aandoen en gelegenheid vinden om hun getal te verminc:.ren? ik bied er
u de middelen toe aan; neem dienst in mijn korps; mijn
Kapitein, dapper als zijn degen , zal vi wJl betalen ; en in„ dien gij wél wilt en hij over u vo'.daan zij , zult gij wel,, haast voortkomen." Wij begrepen, dat wij met eersen
werver te doen hadden; hij noemde het regiment, waarhn
hij
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hij diende, en zeide , dat, naardien wij zoo begeerig waren
om te (cheep te gaan, er alle waarfchijnlijkheid was, dat dit
regiment een van de genen zijn zoude , die naar 4rnerika
moesten gezonden worden. Dit was liet, dat ons overliaalde.
Reeds zag ERNEST in het verfchiet de blaauwe bergen en liet
wilde leven ; en ik . . ik zag een waarfchijnlijl, kort aan
dood, eervoller dan de zelfmoord.
-thande
Op ons verzoek betaalde ons de werver ons handgeld, gaf
ons de kokarde, fchreef onze namen op, en zeide, dat wij
op flaanden voet ons naar het korps zouden begeven , in eenen
oord , verre genoeg van mijne geboorteplaats gelegen, dat
ik niet behoefde te vreezen te zullen herkend worden. Weinig zagen wij hein , gedurende de twee dagen voor oils ver
hij had liet zeer druk; hij brags nog eenige rekruten-trek;
mede, en zeide ons, dat wij onderweg nog meer zouden
vinden. Wij vertrokken met den ranfcl op den rug , eerre fabel in den gordel en een fnaphaan op den ('eronder; onze
„ fergeant had ons van dat geweer voorzien. Het is zeer mogelijk had hij tot ons gezegd," dat wij gelegenheid zul „ len hebben om er onderweg ons van te bedienen; de weg
„ wordt belemmerd door roovers , als firikruiters verniomd, en indien wij wierden aangevallen, hoop ik dat
wij ons zullen weten te verdedigen." Op den weg voegden zich bij ons verfcheiden lieden van zijne kennis , aan
welken hij ons als nieuwe kameraden aanbood; hun flordig of
woest voorkomen en hunne meer dan ruwe gefprekken erger
ons ; maar wij moesten weten, dat wij, als foldaat dienst-den
nemende , niet onder befcheidene en befchaafde menfchen
zouden verkeeren, en wij beloofden elkander, wanneer wij
niet in werkelijken dienst zouden zijn, zeer weinig omgang
met hen te zullen hebben, en alles voor elkander te zullen
zijn. Al aanílonds maakten wij eenen aanvang, om niet ine°
hen in gefprek te treden en te zamen onzen weg te vervolgen, nu eens voor, en dan achter onzen kleinen troep, die
zeer in het wild liep, bij kleine pelotons van drie of op
zijn meest vier man.
Zoo als onze fergeant gevreesd had , vertoonden zich bij den
ingang van een bosch , door hetwelk onze weg lag , eenige
mannen te paard, die, zoo als het zich liet aanzien, ons in
her oog hielden en op ons wilden aanvallen. De fergeant deed
ons halte houden. „ Ziet daar," zeide hij, „ indien ik mij
„ niet bedriege, de roovers, waarvan men mij gefproken
heeft; misfchien zijn zij talrijker dan wij ; best is het,
dunkt mij, hen te ontwijken." Ijlings links keerende,
deed hij ons langs een hollen weg afdalen, die rondom het
bosch liep , en bijkans onbruikbaar was. Beneden gekomen
zijnde, klommen wij naar boven langs een fmallen en krom
weg, die ons in liet bosch bragt, maar aan de over•-men
zijn
z.
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zijde an wear wij de gewaande movers gezien hadden.
Denkt gij niet," zeide ik tot den fergeant , „ dat wij min,, der gevaar zouden geloopen hebben met op den gïooten
„ weg te blijven, dan ons in een digt bosch te begeven,
de ewone fchuilplaats der zulken , welke gij wilt vermijden i'" Hij fronste de wenkbraauwen. „ Zijt gij bang ?"
vraagde hij , de hand aan de fabel flaande : „ fpoedig zal ik
er u van genezen ; geen bloodaard moet er onder ons
zijn." — „ Laten wij zien, wie van ons de grootíle blood,, aard zij !" gaf ik heil tot nn voord, mijne fabel trekkende , en met Bene zoo onverfaagde houding hem naderende,
dat ik hem deed terugdeinzen. „ Braaf, kameraad!" zeide
bij , mij de hand toereikende'; „ zoo wil ik n hebben." Hij
lachte, en wij vervolgden onzen zonderlingen optogt, mid=
den door een onuitkomelijk bosch, waarin wij alle nachten
onder den blooten hemel doorbragten. Van de laatfte rustplaats
had de fergeant ons voorraad van wijn en brood doen medenemen, en zeide tot ons, dat wij het einde van onzen weg
naderden.
Intusfchen bevonden wij ons nog al in dit onmetelijk bosch,
en ontdekten geenerlei (poor van bewoonde huizen; een
wit blok vooruit, hetwelk Ik in het eerst voor een dorp
had aangezien', vertoonde ons niets anders, dan een hoop
Van derwijze vei`valIene pi.tinlioópeil, dat het naauwelijks te
onderfclieiden was, dat hèt de bouwvallen van een aloud
klooster waren; nogtans Ilondén er eenige vakken van muren, niet eene Poort van kleine venfters van cellen, die hetzelve deden kennen. Tot onze groote verwondering, zoodra wij op den aftand van een filaphaanfchoot van de overblij Cfels van dit gebotíiv, hetwelk onbewoonbaar fcheen , ons
bevonden, zagen dij eerie menigte volks aan die veniters
zich vertoonen. De fergeant deed met roepen den fein , lietweek op dezelfde wijze 'beantwoord werd; én oogenblikkeliik kwant er eene menigte verfchillend„gekleede liederf
uit de puinhoopen 'aan 'alle zijden ten voorfchijn , en omring
ons met een gejuich van vreugde.
-de
Terítónd begrepen wij, 1h Welk eersen fuik wij gevallen
waren , en in well. eetien verfchrikkelijken dienst wij ons
hadden laten aanfchtijven; doch otize gedachten konden wij
niet anders , dan met een' vlugtigen`opfYag, elkander medededen. De zoogenaamde fergeant prak eenige wvóotden In
Bene onbekende taal, die ons'dacht naar flébreeïwsch te geIijkeu ; ítraks fchaarde zich de bende in pelotons rondom
ons , en men deed ons onder eersen halfgebrokenen boog
doorgtan, en van daar onder een gewelf, hetwelk ons ifi
eerre ruime plaats bragt, welke ongetwijfeld vobfmaals het
plein van het gebouw 'geweest Was; het was met (leen-en ett
puin'bdékt, te midden vaan welke men een zonderling meng-
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fel van allerlei huisraad zag , alsmede kagfen, pakken, rij
wagens , paarden , aan palen gebonden, koeijen,-tuigen,
fchapen, geweren, en dat, alles in het honderd onder menfchen, indien men dus moge noemen de zonderlinge fchepfels , die zich aan ons vertoonden , en eeni.ge vrouwen, fonminigen oud en leelijk, anderen. tamelijkfchoon, maar door hare zonderlinge kleedij misvore d. Te midden van dat alles
trad een man van meer dan gemeene geftalte voort, en wien
het aan edelheid van voorkomen niet ontbrak ; zijne donkere
kleur, zijne zwarte en dikke wenkbraauwen, en twee zware
knevels , gaven hem een fchrikwekkend voorkomen. Zijn
gewaad beftond uit een niet buffelsvel gevoerd vest, met
zilver omboord, even zulk een pantalon, een breeden rooden gordel, waaraan twee paar piflolen hingen, een mes
en een ponjaard , op zijne zijde een fabel met een ver
gevest; in zijne hand had hij een flok met een knod--varlijk
fen - hoofd , waarin een degen befloten was. „ Kapitein ! " zeide onze geleider , ons hem voorfiellende ,
„ zie hier twee zwervende jonge lieden, en die het wél
„ meenen, welke ik tot u breng; zij wisten inderdaad niet,
„ dat zij in dienst van den dapperen Kapitein oar,nrpo
traden, doch dermate jverfoeijen zij het menfchelijk ge„ slacht, en vooral de baronnen en de regters, dat het hun
„ niet zal fpijten , hen bij den kraag te vatten : is het niet
zoo, kameraden?" Vervolgens fprak hij in zijne dievetaal, in het bijzonder op mij-wijzende.
Op het hooren noemen van Kapitein ORLANDO beefde ik;
hij was het maar al te bekende opperhoofd eener rooverbende, die niet Hechts dit gedeelte an Duitsckland, maar ook
den Opper- en Beneden-kreits van Saxen en Westfalen, en
alle de bijliggende landen uitplonderden ; het onmetelijke
h artz-bosch werd voor eenti hunner gevaarlijkfle fchuilplaatfen gehouden; aan ééne zijner zijden (lootte het tegen het dorp Waldorf, alwaar PAULINA'S Vader Predikant
was; en deze nabijheid had hem dikmaals ontrust. Naar
alle waarfchijnlijkheid bevonden wij ons thans midden in dat
Bosch , hetwelk wij aan de overzijde waren binnengetreden,
ORLANDO zag ons flijf aan; voorts zich tot den man venderide, die ons gebragt had : „ RUDOLF ! " zeide hij op
een barfclhen toon , „ Ik had u verboden , u immer van list
„ te hedienen, om mij rekruten te bezorgen; ik verfoei dat
;del. Bied hulpelooze ongelukkigen, en in welken gij
dapperheid onderfielt , eene fchuilplaats en Kapitein oRLANDo's befcherming aan. Wanneer gij genoodzaakt zijt te
„ vechten, lever dan de genen levende in mijne handen,
„ die zich tegen u verzetten; maar geene listen, geene leu„ gees : gij zult vier dagen in arrest zitten , omdat gij mij
;•, ci gelhoo•aaam zijt geweest." RUDOLF ging heen zonder
Kk2
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tegenfpreken, en hij trad in de puinhoopen , gevolgd van
eenige anderen. „ Mijneheeren ," zoo fprak ons vervolgens
de Kapitein aan, „te kwalijker neem ik het, dat mijn Lieute„ pant u misleid heeft omtrent uwe beflemming, omdat er
„ thans geen middel is om terug te treden : ééns hier ingetreden, gaat men er niet weder uit dan met ons. Aan olie„ den (laat het , of gij er goedfchiks wilt zijn en in bediening treden, of liever er gevangen blijven." Ik wilde antwoorden; doch hij verhief zijne hem: „Dat men deze IIee„ ren in den kelder brenge! — Gij zult tijd hebben om u te
„ beraden," voegde hij er nevens. Oogenblikkelijk werden
wij omfingeld, ontwapend, en midden door de puinhoopetz
in zeer diepe en tamelijk ruime gewelven gebragt , zijnde
het best bewaarde gedeelte van dit gefticht; eene lamp, die
aan den zolder hing, verfpreidde er een flaauw iicht ; zij waren in verfchciden cellen verdeeld ; in een derzelvetl floot men
ons te zamen op.

(Het vervolg hierna,)

ANECDOTES VAN DEN IEARDINAAL RICIIELIEU,

naa i
Kardinaal
als staatsmaf,
D verwierf,
was in zijne vroege jeugd tot den Krijgsdiense
e

RICHELIEU , die

zoo grooten

it

beflemd. Dan , toen zijn ouder Broeder het Bisdom van
Lncon liet varen , om een Carthuizer te worden, werd hij
door zijne Familie overgehaald, om in den Geestelijken (land
ce treden, en 's Broeders Bisdom te aanvaarden. Hij verwierf
van den toenmaligen Paus PAULUS DEN V. de noodige Buis te
dien einde, door eene vervalfching van zijne Doopcedel zijnen
geboortedag een jaar vervroegend ; welk meerder jaar noodig
was , om aan den eisch der Kerkelijke wetten te voldoen.
De Paus, toen het te laat was, den trek, hem gefpeeld,
bemerkende , vergenoegde zich met aan te merken: „ De
„ Jongeheer zal , zoo ik mij verbeelde , het hierbij niet la ten berusten !"
1tIC,IELIS:U volvoerde, 't geen noodig was , om den rangvan
Ooior in e de Godgeleerdheid te bekomen, In de Sorb,wne,
met zijn 13isfchoppelijk gewaad , toen nog geen vijl-en-twindg jaren oud zijnde , en nam tot zijne tihcíis : 2jiis imilis

,mihi ? li/ic is se?j gelijk P

in zijne vroegí'e levensjaren hield hij zich aan de zijde
van +ARIA DE MEDICI$ , en trok, in de gefchillen met haren
zoon, LODEWIJK DEN XIII , hare partij zoo berk, dat hij desnaar 4v'ignan werd ;;ebant^en. Darr Let hij zijnen tijd
re
met
„
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met het fclirijven van een Catechismus en de Onderwijzingen
voer een Christen, welke hij naderhand op de pers van de
Louvre allerprachtigst liet drukken.
Met de Koningin te Parijs wedergekeerd, werd hij in den
Raad toegelaten als Secretaris van Staat, tegen het gevoelen
van zijnen Souverein, die zijne andere Staatsdienaren te kennen gaf, dat het hun berouwen zou, hem in zulk een aan
geheld te hebben. Welhaast, echter, blon--zienljkpost
ken zijne groote talenten, in dit vak, zoo luisterrijk uit, dat
hij den rang van Eerhen Staatsminister bekleedde, met eene
volheid van gezag en raagt, als vóór hem nimmer eenig Minister in Frankrijk bezat.
1 Jij deed zijnen Broeder nit het Carthuizer Klooster komen,
maakte hem Kardinaal, Aartsbisfchop van Lions, en Groot
,Aalmoezenier van Frankrijk. Zijn Broeder liet noode het
Kloosterleven varen , en fchreef bij herhaling aan zijnen
Broeder te Parijs, om te bewerken dat hij mogt ontflagen
worden uit eenen Rand, waarin hein zoo weinig tijds overfchoot, om op zijne geestelijke belangen te denken, en die
te bezorgen. De Kardinaal, na den inhoud dier brieven begrepen te hebben, lag ze voorts ongelezen ter zijde.
RICHELIEU heeft de verdienfle ,van de wijdberoemde Franfche Akademie opgerigt, en van de Franfche taal aan vaste
regelen verbonden te hebben. In eene Kweekfchool, door
hem in zijne geboorteflad opgerigt, gaf hij last, dat alleen
de Franfclze taal zou geleerd , en de Kweekelingen in die
taal alleen in de wetenfchappen zouden onderwezen worden.
Staande zijn volmagtig Staatsbewind, vervoegde zich een
zeer dienstvaardig Heer tot den Kardinaal, en gaf hem berige
van eerre menigte vrije uitdrukkingen , door eenige Perfonen
van aanzien gebruikt , ten nadeele van 's Kardinaals karakter
en gedrag ; uitdrukkingen , door hem gehoord. „ Wat,
fchurk ! " voegde RICHELIEU hem toe , „ hebt gij de onbefchaamdheid, oin mij dit alles in mijn aangezigt te zeg
gen, onder voorwendfel dat gij zulks van dezen en genen-„
gehoord hebt, — van Perfonen, die ik weet dat mij de
hoogfie achting toedragen 1 " Hij fchelde, en zeide tot den
binnenkomenden Pagie : „ Een ewer brenge dezen lastigen
en hechten knaap de trappen af!
RicHLLIEu was, bij liet bekleeden van deze aanzienlijke,
en hem zeker door velen benijde waardigheid, zeer onderhevig aan flapeloosheid. Altoos was er in zijn flaapvertrek een
Pagie, die, wanneer hij niet kon intapen, hemmoestvoorle
zen. Een jongeling, hem rot dat einde bijzonderaanbevolen,
zich verbeeldende dat de hardinaal in Slaap gevallen was,
keek in eenige omtrent hem liggende papieren. De Kardinaai had enkel zich gehouden of hij (liep , om'sjongelings
eer heid en trouwe te beproeven; hij Hoeg flrenge blikken
op,
1`k3
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op:,, beval hem. onverwijld de kamer te verlaten, en rtiminer
weder in zijne tegenwoordigheid te komen.
Een van 'sKardinaals grondregelen beftond hierin, ,, dat
een ongelukkig en een onvoorzigtig Man woorden van
diezelfde beteekenis waren," — Wegens zijne eigene wij
handelen gaf hij aan den Marquis nn VIEVILLE dit ver--zevan
: „ Ik durf nooit iets ondernemen, zonder het vooraf
„ wel gewikt en gewogen te hebben ; doch wanneer ik
eenmaal mijn Uefluit genomen heb, dan ga ik regtftreeks
op het mij voorgestelde doel af. Ik werp alles, wat mij in
(leg weg (laat , ter neder, en roei alles ,wat snij wéderftand
„ biedt , met tak en wortel nit , — en dan dek ik alles niet
, rijn' Kardinaals - Inant.el toe."
Niet zelden was bij gewoon te zeggen, „ dat de gunfie.
„ Tingen van zijnen Koning en hunne kunftenarijen hein meer
moeite gaven dan geheel Tarf•opa zalnengenomen."
Czaar PETER DE GROOrE, in de Sorbonne ,het Standbeeld , voor
Jen Kardinaal opgerigt , befchouwende, gaf aan diens beJ,waamhcid als Staatsman deze getuigenis : „ RICHELIEU was
een man, a:tn wien ik gaarne de helft van de Landen onder
mijne ileerfchappij.e zou gegeven hebben, indien hij de
„ andere helft voor mij had kunnen beíturen."
RICUELWu ítierf in zijn acht- en-vijftiglte jaar , afgemat
van ligehaams- en ziels-vermoeijenisfen. Weinige uren vóbr
zijnen dood zond hij om zijnen Lijfarts , M. cuioz, en verzocht, dat deze, Als een man van eer, hem zou zeggen,
wat hij over zijnen roeiland dacht. „ Binnen het verloop
van vier-en- twintig uren," zeide de Geneesheer , „ zal
uwe Eminentie of dood zijn, of herstellen!" — RtciiEj,ieu begreep zeer wel de meening van dit zeggen, en zond
onverwijld ons zijnen Biechtvader , die cie laadre Kerkgeregten hem zou toedienen. Met de o ogen op de toebereidPelen tot dit werk geflagen, riep bij uit: „ d Mijn Regter !
„ veroordeel mij , indien ik, in 't geen ik gedaan heb, immer eenig ander oogmerk had, dan mijnen Koning
et Rijk te dienen!"
De Koning , de tijding van RICIIELIEV'S dood vernomen
hebbende, zéide koekjes : Voila zin grand Politique wort
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n den voorleder, fare verfchenen te Dui.'burgg en Esfert, valt
den geleerden .bs: FR. D. I..cJACHER, twee boekdeeltcs, behelzende ei merkelijk waraal van icerri;ke Parabelen,
W eikt , in Duitsci:land, over hei algemeen zeer werden toe-
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gejuicht; en, inderdaad, 's mans kiefche fmaak en vindilfg
rijke genie verdienen alle" lof. Mij is alleen et oorfpróirke_
iijke bekend. Ik weet niet zeker, of daarvan reeds hij ons
eerre vertaling, en op welk eene wijze behandéfd, is uitgegeven ; althans ik herinner mij niet, 'daarvan 'iets in tnv vol
te hebben aangetroffen. flde dichtijk-ledigManwrt
bok alles is gedacht en uitgevoerd, de-geheele arbéid "fcyjï t
niet ingerigt voor éène aangename verfificatie : de ffijl'4s cídrgaans in den Oosterfchen bijbeltrant, en meestal zijn hetzamenfpràlkèn: ik heb liet echter bij een paar derzëlvënbëproeid, die ik u hier nevens aanbiede, al ware het eenigpirk, o„u, onder dit nieuw bekleedfel, den Nederduitfchen
Lezer iets van den aard des Werks te doen kennen: Ik ben.....
,

L.
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De Zoon an Fingal, wild beroemd aan iV'Iolvens boorden,

Blind als MTonides, niet een í'nedttwtwittc kruin,
Wiens heldenzanger} fiats vele "eeu<déii elk bekodrden,
Stond eens, in diep gepeins, aan 't afgetitbklteld' duin ,
Wanneer de l orde dag a legs ten à'ábnd hielde,
l !na, hem vertelde.
En Toskars lieve; flut
Mijn kind, zelfde Ós ian , béni.ctfkt gij Pan de lucht ,
OF ook de dagtoorts ras 'z 1 'aan de * estkiih dhlen ?
Ö Ja! mijn Vader, zegt MaI\'4da, met een' zocht;
De zon verguldt het Eirand reeds friet hailr'laatfte finalen.
Maar, zegt, de Vorst, waarom dlën diepen zocht geldosd1
„ Ach! 't is alléén om u, dat gij níábit min lie kimmen
„ Het fchoone' wereldlicht ziet`oti'de adn df klil3ilhën."
Ook mij, zegt Osfian, ook mij ontbreekt de t' ost,
Dat ik nv ain zigt zie, en in uw w'ezensirekken
Ilet beeld van onzen fiam, van ToSkár,'mag ontdekken:
Doch gij weet ook, mijn 3kiind,'hoe 't iiiij v rritkt eti fcr ky
Als uwe lieve 'flem en mijne harp zich paren;
of als het Geestenheer, fchoon ongezien, de fnarëh
Welluidend, heinelsch fchbdn, niet zijn géruisch befpëdlt.
Maar hoe, mijn Vader! "fégt_Mafikfna, lttinnen -de ooreo
Des flernings dat mlizijk ddr G`éèsten'ihiër're ds'hobl'en?
Ilij, zegt de Vorst, alÍeen die ` los is'van tíá' iatd',
Door uiterlijken drang der zitliièin niet b zwaard,
ja, hij alleenkan hier het ziel errukkend'ruifchen
'an hoo »er wezens do'or'liet fpeeltni' hboren luizen.
Uw grijze Vader, 'tuien Natour, reeds vóOr -zijn' dood,
Als aan deze aarde onttrok,' voor 't licht zIjsieoo'gen foot,
Verkeert *el in een zacht ,. doch geenszins' klig duister.
.

1
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Maar even als de"uácht,`die ou en eé Ie^1 web,
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De Herren tintlen doet niet ongemeenen luister,
Daar hij deez' aardbol met een' zwarten {luijer dekt,
Zoo ziet mijn zielgezigt, in mijnen nacht , de stralen,
Zoo hoort mijn oor 't muzijk des Hemels nederdalen:
Dan wordt niet Hechts de fnaar van mijne harp geraakt,
Maar ook van mijnen geest, die naar voleinding haakt.
Reik mij de harp! Hij grijpt ze , en 's Grijsaards geestvervoering
Bruist in een' hoogen toon, treft alles met ontroering.
SA LOM E.

vrome Salomé bewandelde, opgetogen,
I Ine diep
gepeins, den zoom van 't meer Genezareth.

Die brave Moeder van Joïinnes hield hare oogen
Op 't fpieglend vlak gevest, terwijl bij eiken tred
Het wijkend zonnelicht al meer ter westkien daalde,
Een lieflijke avonditond met zijne purperkleur
Den Rillen vloed verniste, het al met goud bemaalde,
En malfche dauw de lucht vergulde met zijn' geur.
Hier was 't dat Zibdaï zijne Echtgenoote ontmoette,
Daar zij als roerloos in zichzelf verloren fcheen ,
Terwijl hij minzaam haar met deze taal begroette:
Mijn dierbre Salomé, vind ik hier alleen?
Gij houdt u bezig met diepzinnige gepeinzen,
Daar u, mijn lieve Gade, een traan in de oogen blinkt.
Ach, zegt zij, mijn Gemaal, ik wil 't u niet ontveinzen,
Dat hier mijn ziel in zacht genoegen als verzinkt:
ik kan mijzelve naauw van flille vreugd bedwingen,
Zoo treft dit nedrig beeld op 't fterkst mijn hart en oog,
Maar waarom haart gij toch, in uw befpiegelingen,
„ Niet liever, Salomé, den Hemel aan omhoog ?"
'k Had, zegt ze, reeds vooraf 't gezigt omhoog gelagen,
Doch 't werd verbijsterd door den fchitterendèn gloed;
Thans zie ik, onbefchroomd, met innig welbehagen,
Den fchoonep weérglans op den glad gekemden vloed.
Hoe vloeit hij, onbewust , dat, onder 't statig flroomen,
De Hemel met vermaak zich in zijn' fpiegel ziet!
'k Dacht hier aan onzen Zoon, Joánnes, aan dien vromen,
Beminden Jongeling en echten Isreliet.
Als ílille eenvoudigheid, met reinen glans omgeven,
Daar ootmoed haar geleidt, bloost om haar eigen fchoon,
Hoe wordt dan door dien glans 't bekoorlijk beeld verhevene
En is Joännes niet ons kind, niet onze Zoon?
Of moeten wij niet met verrukking hem befchouwen,
Daar hem een glans beflraalt, die 't nedrigfchoon vermeert,
Daar hem — wat zaligheid! — met liefde en met v_ertrouwea
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De Goddelijke Man van Nazareth vereert?
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Xl it iedere liefde is de onvergankelijke. Godsdienst en

Christendons geven haar alleen deze waarde; het is
de uit Goy' oebore.e, door God gebodene, aan God geh_ei1 liefde; deze vergaat nimmermeer.
i Re f'i: God geborene idefde. Den Schepper moet men
in hit ichepfel beminnen, den geliefden om God. God
e'lee;„ is onvergankelijk, en het voorwerp eener onvergar.,ze lie de toet door God goedgekeurd., bewaard zijn.
Ia li l t íclielp(cl moeten wij den Schepper zien en eerera.
IIo., misvornid en bedorven , heeft de mensch toch trekken van liet Goddelijk beeld. De zuigeling aan de borst
der moeder heeft reeds een ftraal der Godheid; dat kind
wil • moet de teedere moeder liefhebben, altijd blijven liefhebben; dat Godde.liike leere s: ij voelen en opmerken; dat
beminne zij boven alles ; zij beminne haar kind om dien
trek der Godheid. Die groote en verhevene aanleg, die
edele vermogens, 't geen de Schepper in de menfchen gelegd heeft met zulke groote bedoelingen, dat is hetgeen
wij in de menfclhen beminnen moeten, waarop wij onze
liefde moeten rigteu. Meat daar niet mede verbonden
is, s van weinig belang, onze liefde niet waardig; ook
vergaat het. Alwat daarvan afwijkt, is onze liefde onwaardig, en wij moeten er niet aan gehecht zijn. Wat
er tegen ffrijdt , of hetzelve hinderlijk is , of hinderlijk
worden zal, mogen wis niet liefhebben; wij moeten het
met ongenoegen zien, het wegweníchen, of wij kunnen
God en het goede niet liefhebben. Het groote en goede,
de aanleg tot het groote en goede in de menichen, is lievenswaardig, en moet ons hart het fterkst aan het bemin UXNG. IQ.
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de voorwerp binden. Het edele en goede in onze gelief
dat in hen blijven , gezuiverd, ontwikkeld, ver-den,
moet worden, dit is 't daar wij op moeten letten ,-hogd
dat onze liefde moet uitlokken; niet het lage, het ver
dat den mensch ontfiert, dat uit hem weg moet. -kerd,
Den perfoon, het voorwerp moet ik liefhebben; zon
dit ken ik geene liefde, en zelfs dien perfoon , dat-der
voorwerp, met al zijn gebrek, maar om dat groote en
goede, maar dan ook met eene liefde, die alles verdraagt,
die goedertieren is , niet verbitterd wordt , enz. Maar
het booze , het verkeerde moeten wil in c 1 kanderen niet
lief hej^ben; dit moet ons niet bekoren; wij mogen ons in
de ongeregtigheid niet verblijden. En er blijk genoeg over
voor het minnend hart, in echtgenoot , 'bloedverwant ,
vriend, enz. Beminnen wij liet Goddelijk beeld in elkanderen, zoo ontilaat onze liefde uit God, en wij beminnen
den Schepper in het fchepfel. Bij al het gebrekkige in ons,
beminnen wij Christenen elkanderen om Jezus wil, die
dat beeld herfielt, al dat booze, dat wij wel opmerken,
maar niet kunnen of mogen beminnen, in ons verhelpen
inoet, en verhelpen wil. Het onreine, zondige, dat neen
liefde noemt, ook het enkel zinnelijke, hartstogtelijke,
zoo als 't voortvloeit uit ons dierlijk gebel, is de onvergankelijke, zalige liefde niet. HIetgeen wij met het dier
gemeen hebben, behoort tot het aardfche leven, en ver
Ja wel, natuur en hartstogt, de band des bloeds,-gat.
en ouderlijke liefde, zijn van God, en een gezegend gefchenk. Dan de redelijke en zedelijke mensch verwacht
daarvan alleen geene duurzame zalige genietingen;hii weet
deugd en heiligheid geeft aan het zedelijk fchepfel de eenife waarde. Hij onderwerpt natuur en zinnelijkheid aan
zijne zedelijke beginfelen, aan zijne door Natuur en Godsdienst verlichte rede ; en daar hij zijne liefde op en tot het
edelijk goede, het ware goede en edele rigt, zoo zoekt hij
ook natuur en hartstogt tot en naar deze voortreffel l heden te leiden en te rigten. Het menfchelijk gevoel, alzoo
geleid en gewijzigd, maakt hem den pligt der liefde germakkelijk. Rigten wij onze liefde tot liet goede en edele
irl onze dierbaren, zoo is onze liefde uit Gcd.
Maar zij moet ook door God, de doos God gebodene liefde, zijn; naar Gods voorfchrif*_en gerigt, en door God,
door de gedachte aan Hein, gefterkt en onderhouden. Zoo
als God wil dat wij liefhebben, echtgenoot, kind, en
vriend, is nog anders, dan de natuur en liet overdrevene,
-
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dikwijls lhed?orvene gevoel, in onze tegencvonrdi^e en be.
dorvene gelleldheid, ons de liefde leert. Wij moeten liefhebben zoo als Jezus liefhad en lief heeft; geheel ons geftel,
alle onze neigingen en wenfchen, moeten door zijnen Godsdienst geleid, veredeld en verhoogd zijn. -- Ach 1 ook
bij datgeen in onze natuur, dat aanleg is tot het grootst
en dierbaar genot, dwalen wij zoo dikwijls af, en het
wordt niet zelden eerie bron van verkeerdheid; ook de liefde vij doen fonitijds 4iit liefde hetgeen verkeerd is, en
zou wordt deze deugd in ondeugd veranderd. Zoo veel,
in den oorfpronkelijken aanleg goed en pligt, wordt der
zonde dienstbaar. Wij zijn tot liefde gefchapen, maar niet
eene liefde , die ons aan het zinnelijke verfiaaft, en het
booze bevordert, onze werkzaamheid ten goede verílapt;
7,00danig eene liefde moet vergaan , want zij is dwaas en
zondig. Wij hebben de aanwijzing noodig van datgeen,
't welk ons in alles beheerfchen moet , den Godsdienst.
Er zijn, ook bij onze naauwfle betrekkingen en uitmuntendfle vrienden, zoo vele verzoekingen, zoo veel aanleiding tot afdwaling. --- Nog eens , tvii behoeven tot eerie
onvergankelijke liefde dat zij Bijbelsen zij , en deszelfs
voorfchriften ons altiid voor den geest en krachtig. Want
de liefde heeft moeijelijkheid; ook tot onze dierbaarfte pantien vordert zij dikwijls opoffering en kost moeite; wij
snoeten haar ons voorftellen als pligt, en als pligt dierbaar
houden en beoefenen. Alles te verdragen, te gelooven,
te hopen, te bedekken, en wat Paulus al meer noemt.
liet denkbeeld „ het is pligt" is ons behoefte, ook bij
onze naauwfte betrekkingen; — en dan vooral tot eene
zo ruime liefde , tot de broederen , tot allen, duurzaam
en onvergankelijk. — Voorts, wij zwakke zondige menrchen
behoeven omtrent zwakke zondige men ('d ion; -- gelijk bij
iederen , zoo ook bij dezen pligt, ook omtrent dezulken,
tot welken de liefde ons het gemakkelijkst is, behoeven
wij kracht vanboven, Goddelijke hulp ,kracht door onzeri
Godsdienst ; liet levendige geloof , opdat de liefde tot
allen , ja zelfs tot echtgenoot, broeder, hind en vriend
Reeds zuiver, aan het goede dienstbaar en alzoo beftendig
zij; opdat zij niet verkoele door ons eigen gebrek, -- niet
verkoele, of wel in haat en afkeer, immers in onverfchilligheid verandere , door de gebreken van hen, die wij liefhebben. Wij behoeven het levendige, krachtige geloof,
boe veel vergeving wij noodig hebben, hoe veel God ut
Christus ons vergeeft, hoe veel tlij in ons draagt met
,
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liefde draagt , omdat Hij de Liefde is. Dit geloof doet
ons onze dierbaren beflendig en edel beminnen, uit pligt
zoo wel als uit neiging; pligt wordt ons neiging; en , wat
wij te vergeven hebben , wij volharden om diens wil, die
ons zoo veel vergeven heeft; wij volharden, tot dat wij
daar ftaan voor Hem, die ons, en onze Christelijke ge,
liefden, die wij hier in zwakheid hebben lief gehad, alles
vergeven zal, en in de liefde volmaakt ílellen, omdat zijma
liefde onberouwelijk is.
De 'liefde moet tot God, eene aan God geheiligde liefde
zijn. Hem moeten wij toch boven alles lief hebben; geen
gevoel, geene neiging, mag daarmede íhrijden. Nimmer,
in geen geval of betrekking , mag onze liefde het gevoel,
de betooning van liefde jegens God hinderlijk zijn. Hij
zij en bli.ive onze eerfte , zaligfte betrekking; niet alleen
mogen wij geen fchepfel Beren of liefhebben bozen, maar
ook niet nevens (niet zoo als) Hem. Dat toch ware iwaling cn ondankbare boosheid. t)ij is de oorfprong, van ons
aanzijn , onze groote en eenige weldoener, de bron voor
ons en onze dierbaren van iedere vreugd, de groote ea
goede, die alle onze zonden vergeeft en geneest; Ilene
moeten wij, moeten alle onze dierbaren lieven en eereg
met al hun vermogen. Daartoe elkanderen op te h•idcn,
te vormen , dit voor elkanderen te begeeren , te hidden,
is bij iedere betrekking onze eetfe en voornaamtte liefde
-pligt.
Maar dan ook deze uit God geborene, door God gebodene , aan God geheiligde liefde vergaat niet. Hoe m9er
wij alzóo elkatideren liefde bewijzen , liefde aankwec ken,
tot liefde {}erken , hoe zekerder ..vii zijn van het eeuwig
dit zalig genot. Geene zoodanige betrekking-durenva
Raat ons geloof, onze hoop, onze deugd, onze onder
onze liefde tot God in den weg. Echtgenoo--w(rping,
ten, Broeders, Vrienden, knoppen wij alzoo den naauwen band vaster, al vaster, door Godsdienst aaneen, —
en verandere wat verandere , verga wat vert a , deze liefde
vergaat niet ; wij fcheiden , gelijk de dierbaren, die na
reeds hij de dooden zijn, en die ons hart eeuwig ondcrfcheiden zal, van ons gefcheiden zijn; maar eenmaal zijn
wil te zamen met hen daarboven, one eeuwig, eeuwig
liefde onderling te genieten. —
Christeliik Lezer! voelt gij dc behoefte der liefde, der
duurzame liefde niet? beklaagt gij die alleen zichzelve behoevende, alleen zichzelve beminnende, koude ongevoe11
-
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lige harten niet? Al liet aardfche vergaat ; wijsheid en
kennis, wie zou die verachten? maar zij zijn zoo gebrek
er is zoo veel dat ons dáhr niet die--kigentdl,
nen zal. Aan de liefde kent Paulus die voortreffelijkheid
toe, dat zij duurzaam is. En hoe vele en groot de genoegens van wijsheid en wetenfchap zijn, hij, die de za.
lige aandoeningen des harte van vriendfchap en liefde niet
kent, kent het ware genot des lèvens niet. — Hoe
meer wij onze liefde uitbreiden , hoe meer ons genot
wordt: laten wij in dezen niet hekrompen zijn; er is in
het menfchelijk hart voor deze zachte en zalige aandoe
overvloedige ruimte. Het leven en werken voor an--nig
deren worde maar meer onze vreugd! — Maar niet ver
willen wij de voorwerpen voor onze innig/te liefde zoeken ;
wij hebben echtgenoot — kinderen — broeders—ouders ,
waarvoor het hart en het bloed luide fpreken moeten, waar
natuur ons wenkt. Zij zijn niet beminnelijk.... Be--opde
min het goede in hen. Zij verdienen die liefde niet. .
Is er dan aan hen niets goeds? Die dit denkt, dwaalt ongelukkig, want God heeft hem deze liefde bevolen. Zij
mogen gebreken hebben , maar wij bobben zelve onze
groote gebreken. Verbeteren wij ons , verbeteren wij ons
hoe langer hoe meer daarvan, dat wij onze gebreken te
gemakkelijk, en die der onzen te moeijelijk kunnen dragen
en voorbijzien. Laat onze liefde vooral daarin werkzaam
zijn, dat wij in den geest des Christendoms, de geest der
liefde, elltanderen, de onzen van gebreken en ondeugden
genezen. Zoo maken wij ons het lief hebben gemakkelijk,
en bereiden ons het dierbaarst genot. Elkanderen veredelen en liefhebben , juist door liefde en uit liefde veredelen — dit is het doel. Mengen wij dan in onze vriend
huwelijksliefde, in onze i^aauwfte betrekkin--fchapsen
gen , Godsdienst en Christendom ; heiligen en verhoogen
wij onze huisfelijke genoegens, de dierbaarfte genoegens
des levens, door den Godsdienst, zoo zullen dezelve even
4terk . even duurzaam en even zalig zijn. Alles vergaat;
echtgenoot, kind, vrienden leid ik welligt fpoedig ten
grave; maar komt, zinkt alle mijne dierbaren aan mijn van
liefde kloppend hart; verbinden wij ons op nieuw en van
harte aan Godsdienst en Christendom, en voelen wij, bij
de gedachte aan fcheiding en gemis , al het zalige van dat
J:erbare woord: dat de liefde nimmermeer vergaat.
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AANNMERKINGEN OVER HET BEZWAARLIJK TANDEN
KRIJGEN DER KINDEREI.. Door Dr. MYLIUS,

VOSfelijke Raad te Lahr , in het
Br isgas fclie.
-

en ziet kinderen , gedurende liet uitkomen der tanden, gevaarlijk ziek wonden en andere flerven, en
toch kan men liet werktuigelijk geprikkeld en ontiloken
tandvleesc'h niet houden voor de oorzaak dezer gevaarlijke
toevallen. Men moet derhalve de vrage kunnen oplosfen: waaruit ontftaan dezelve bij het tanden krijgen, en
hoe kunnen zij den dood veroorzaken?
Volgens mijne waarnemingen zijn confenfueele aandoeningen der ingewanden, en wel voornamelijk van die des
onderbuiks, hiervan de oorzaak, inzonderheid die van het
Gedarmte en der Lever, op welke ik het niet ondienflig
oordeel^ de aandacht mijner Ambtgenooren te vestigen,
dewijl dit gewigtig,tfuk door de Schrijvers over de ziekten
der tanden is overgeflagen.
Deze ongefteldheid is geenszins bij allen dezelfde , maar
vertoont zich merkelijk veríèhiilerde in aard, en wel vooral onder de drie volgende ziekteformen :
i°. De ziekte is gering. Het kind is loslijvig; de afgang is groen, met gal overladen; de polsflag heeft weinig verandering ondergaan, en, behalve eenige vermoeid
bevindt het zich in een dragelijken toeftand: ter--heid,
wijl alle deze toevallen met het uitkomen der tanden ver
zich hier in een geprikkelden-dwijne.DLvrícht
en tellens verzwakten toeftand te bevinden.
a°. De ziekte is erger. Het kind is verftopt; de af
gering in-ganisftrocel,huwit;dps
hoeveelheid en hoog gekleurd: er verfchijuen gastrifche toe-ialleii; de eetlust gaat verloren; de tong is beílagen; de
zieken braken de hun toegedwongene fl)ijzen wederom uit;
zijn vermoeid; het hoofd is belemmerd ; de pols is
kleiner en íneller dan gewoonlijk. Veelmalen vertoonen
ep *i trans ook fiuipen. In dit geval Icliijnt eene
kram, eci tige zamentrekking der Galbuizen aanwezig te
waardoor de ontlasting van dat vocht in het gedarmte <iolko-,tlen of gedeeltelijk wordt verhinderd , en de
astrifeae toevallen zijn hier als gevolgen aan te merken
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van de onwerkzaamheid van het ter fpijsvertering gefchikte flelfel der ingewanden, aan welke thans de prikkel der
bittere gal ontbreekt.
°. De ziekelijke toeftand is gevaarlijk. Behalve de
reeds gemelde toevallen, bevindt zich het kind in een be.
dwelmden, slaapzieken flaat; de pols is ont(lekenaardig
koortfig en de dorst is groot, met coníènfueele hoesten
en brakingen en eene moeijelijke ademhaling. De ziekte
is thans eene confenfueele Leveront{Ieking.
Tot het genezen der eerfle foort dezer tanden-ziekte is
men zelden middelen noodig. Meent men echter iets te
moeten voorfchrijven , dan voldoen kleine giften van
Opium liet best, waardoor de geprikkelde toeíland der
Lever verdwijnt, en de zonder nut verzakkende loop
ophoudt. Het is ook niet kwaad, dagelijits wat wijn aart
den lijder te geven.
In den tweeden toeftand dezer ziekte zijn de beste Geneesmiddelen, inwendig Opium, en uitwendig warme Ba
benevens infineringen van Bene zalf met Laudanum ,-den,
in den omtrek der Lever, in de regter zijde. Door de
aanwezende gastrifche toevallen moet men zich niet laten
misleiden, dewijl die niets zijn dan gevolgen. Stuipen,
met gastrifche toevallen vergezeld , zouden ons ligt op het
denkbeeld brengen, dat hier eene gastrifche oorzaak tot
grondflag lag: doch het tegendeel blijkt uit de hoedanig
kleur des afgangs en der pis. Vindt men den-heidn
polsdag in deze (luipen koortfig, dan laten zij zich door
kwikmiddelen genezen.
In den derden graad der ziekte is de Kwik het hoofd
onder alle de gewone Kwikbereidingen vol --midel,n
doer niets beter dan de zoete Kwik ; gevende men aan
een Eind van een tot drie jaren drie greinen daarvan bij
kl ne :gedeelten, door, bij voorbeeld, die drie greinen
c vernr en gen met eene halve once S. ftmplex, en om
bet uur daarvan een eijerlepel vol te gebruiken.

^i:VDB.RZOrK OMTRENT DE ZEDEN DER INLANDSCHE
MIEREN . Door P. HUBER, den Zoon.

D

e Mieren, naar gelange van hare foorten, hebben
drie algemeene wijzen van bouwen, die voor talrijke
wijzigingen vatbaar zijn. Sommigen bouwen met aarde,
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en vervaardigen eene foor'. van metfel verk; eertigen hou
wen hunne woningen ii den (lam der hardf'e booroen;
anderen , eindelijk , vervaardigen , van kleine ilukjes , ginds
en elders verzameld, de hoogten, onder den naam van Mie
bekend. De tarwe- of haver-korreltjes, welke-renst
er fomtijds in gevonden worden, hebben aan wintervoor
doen denken; maar de Mieren eter. in dat faizoen-rad
weinig, en vooral geen koorn. Haar vooruitzigt bepaalt
zich tot andere voorwerpen , en is daarom niet minder
wezenlijk en verwonderlijk. Het bergje, welk men ziet,
is niets anders dan het uitwendige overdekfel van liet
WILrennest ; liet grootfle gedeelte ligt in den grond, op
meerdere of mindere diepte.
De vaalroode Mier, de eenige, welke voor zich dit
flag van woning bouwt , laat zich gemakkelijkst kennen.
Zeer onderfcheiden van andere Poorten, die zich gaar
haar nest onthouden en buiten dc zon, fchijnen,-nei
daarentegen, de vaalroode Mieren liever in de ruime lucht
te leven, en niet te fchromcn , in onze tegenwoordigheid hare meeste werkzaamheden te verrigten.
Deze Mieren, over dag in menigte boven op het nest
zich onthoudende, vreezen niet, van binnen te zullen ontrustworden; maar 'savonds,wanneer zij,in Let binnenfle
harer woning geweken, niets weten van ihetgene er bui
omgaat, hoe zijn zij veilig tegen de toevallen, die-ten
hen dreigen? IIoe komt het, dat de regen niet doordringt in dit verblijf, hetwelk aan alle kanten open ligt?
Aan deze zoo eenvoudige vragen fchijnen de Natuurkundigen niet gedacht te hebben. Hebben zij dan de gevolgen
niet voorzien , aan welke deze Mieren zoude hebben bloot
ge{taan, indien de wijsheid des aanbiddelijken Makers,
die het Heelal bestuurt, voor hare veiligheid niet had gezorgd?
Door waarneming is mij gebleken, dat de uitwendige
gedaante van het Mierennest van uur tot uur verandert;
dat de openingen allengskens kleiner worden, naar gelange de dag daalt; dat zij in den nacht gefloten zijn, en dat
zij op regenachtige dagen niet geopend worden. Om het
inwendige maaktel van het bergje te lecren kennen, plaat(le ik aan dc zijde een glazen ruit; dit vertoonde mij zeer.
ruime zalen, wel laag inderdaad, en van een ruw maakfel, maar gefchikt tot het oogmerk, waartoe zij betlemd
zijn, — de wormpjes en popjes, op zekere uren van
den dag, aldaar te kunnen nederleggen. De aarde, tusfchen
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tcnei de houtachtige lagen van Ii-t bergje begoten, door
het regenwater ontbonden en door de zon gedroogd, ver
alle de deelgin van hct Mierennest te zamen; in dier-bindt
voege, echter, dat de Mieren er eenige brokken van kan
zonder het overige te bederven. Nooit-neaftchid,
heb ik , na de langdurigfte regens , het binnenfle dieper

dan een vierde gedeelte van een duim van de oppervlakte
nat gevonden: zoo kunflig is het dak zamengefleld om
het lekken te beletten. Het grooufie vertrek is nagenoeg
in liet middelpunt van het gebouw; het is veel hooger
dan de overige , en wordt alleen van de ilijlen doorfneden , waarop de zolder rust; hierop loopen alle de galerijen uit, en hier onthouden zich de meeste Mieren.
Zeer verfchillende is de bouworde der metfelende
Mieren , en verandert in de bijzonderheden , volgens
de foorten. In het algemeen zijn liet verwelfde doolhoven, met verícheiden verdiepingen. De gewelven der
ruimfte holligheden rusten op kleine kolommen, op zeer
dunne muren en op eigenlijke bogen. Somtijds ontmoet
men er zeer breede pleinen, van alle kanten doorfneden,
en Bene foort van kruisweg uitmaken lu , waa:•op alle llraten uitloopen. Dikmaals bevat liet Mierennest over de
twintig verdiepingen in het bovenfile g^deéltc, en althans

vele beneden

even zoo

den

grond.

Niet genoeg was het , de inwendige fchikking dezer Mie
te kennen ; nien zonde nog moeten ontdekken ,-renst
hoe de Mieren , in eerre zoo harde floWe werkende, zulke
teedere w„ -,rkftukken hadden kunnen aanleggen en voltooijen alleen door middel harer tanden ; hoe zij den grond
wisten zacht te maken, om dien te ondermijnen, te kneden en te metfelen ; wat cement zij gebruikten om deszelfs deelen zamen te voegen : gefchiedde liet door middel
van flijm , een barst, of Benig ander vocht, uit haar eigen ligchaam gehaald, en gelijk aan dat der metfelende
Bije, om het nest te bouwen, waaraan zij zoo veel flevigheids geeft?
Niets anders is dit cement dan water, en wel regen
Getuige geweest zijnde van haren arbeid bij een-water.
zachten regen, eene omftandigiieid, welke zij altijd ver
ik in Raat om er het volledigfte denkbeeld-kiezn,b
van te geven. Zij maken liet plan, leggen hier en daar
de grondlagen der pilaren en befchotten , welke zij willen vervaardigen; tot de voegzame hoogte trekken vij áe
ii .t'nfe,ls der gewelven op, ter over,kkiking zullende die
:t,
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nen, hier van galerijen, elders van ruime zalen (dat wil
zeggen , van twee en meer duimen breed), en die, in liet
laatíte geval, door eene menigte pilaren gefchraagd worden. Deze zolderingen worden naar de wijze der menfchen
gemaakt: in de hoeken, uit de zamenkomst der muren
ontftaande, en vervolgens langs derzelver boveneinden,
Ieiden de Mieren daarvan de eerfie grondlagen; van het bo.
verseinde van eiken pilaar breidde zich , als uit zoo vele middelpunten , eene bedding aarde uit, horizontaal, en eenigzins kogelachtig , om zich te vereenigen met andere deelen van hetzelfde gewelf, van verlchillende punten der
binnenplaats uitgaande.
Dit groot getal metfeiaren , van alle zijden toeloopende
met hit brokje kalk, welk zij aan het gebouw wilden
voegen; de orde, welke zij in hunne werkzaamheden in
acht namen ; de zamenffemming , die onder hen plaats
had; de wakkerheid, niet welke zij van den regen zich
beditnden, om hunne woning meer in de hoogte op te
trekken : dat alles vertoonde het belangrijKíie gezigt aan
den bewonderaar van de natuur.
Aanmerkelijk is het, dat de regen , in plaats van de
zamenkIeving der aarddeeltjes te vermindea•en , dezelve
ichiint te doen toenemen; de verdieping, in ettelijke uren
vervaardigd, wacht slechts op Bene vlaag, die alles naauwer verbindt, en , om zoo te fpreken , de oppervlakte der
zoldering, of de bloot gelatene muren en galerijen, vernist; het bovendruk dezer verdiepingen , uit zoo vele zamengevoegde brokken zamengef?eld, vertoont alsdan niets
anders dan eene enkele wel vercenigde aardbedding, die
door de warmte der zon hard wordt. Wie erkent niet,
in de eenvoudigheid dezer middelen, ale wijsheid eens albeheerfchenden Makers ? Vervolgens bedacht ik , oenen
kunstregen te doen ontftaan , door middel van een natten
borftel ; de Mieren werden er door misleid; zij gingen zich
van aardbolletjes voorzien op den grond van haar nest,
bragten dezelve naar boven , en bouwden er muren, kasnertjes , in één woord, eerie volkomene verdieping , binnen
weinige uren, van. Zelfs de nacht deed dit werk niet
staken ; en dikmaals heb ik 's morgens verdiepingen ge•
vonden, gedurende de donkerheid volkomen gereed gemaakt.
Ik heb liet geluk gehad, mij de belangrijke gelegenheid
te vcrfchaf en , om de werkzaamheden eener eenige Mier
gade te flaan , en, om zoo te (preken, deel te nemen aan de
verrigtingen van het infekt. Zij was van de aschgraauwe
foort,
,
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foort, die beurtelings naar boven en naar beneden in de
aarde werkt, dat wil zeggen, volgens beginfels, van die
der voorgaande onderfcheiden : zoo zamenhangende en
zoo wel overleid was haar arbeid, dat ik bijkans altijd
konde gisten, wat zij doen zoude , en wat brokje zij
oude opnemen. Haar werk was volmaakt regelmatig.
Eene Werkmier had een begin gemaakt met eenen kantmuur, beftemd om een gewelf te dragen, nog onvoltooid
begonnen van de tegenoverzijde eener groote kamer; maar
zij had het gewelf niet hoog genoeg gemaakt voor den
muur , op welken hetzelve moest rusten , en welken
het ter halve hoogte zoude ontmoet hebben, indien zij
volgens hetzelfde plan hadde voortgewerkt. Met deze
kritifche aanmerking hield ik mij juist bezig, toen eene
Mior, aldaar aangekomen, na deze werken te hebben bezigtigd, dezelfde zwarigheid fcheen op te merken: want
firaks begon zij het aangevangene gewelf te floopen, trok
den muur, op welken het rustte, hooger op, en maakte , terwijl ik het zag, van de puinen van het oude, eed
nieuw gewelf.
Meer andere foortgelijke waarnemingen in grooten getale
overtuigen mij , dat elke Mier onafhankelijk van hare
medgezellinnen werkzaam is. De eerfle, die een ligt uit
beraamt, maakt er ffraks een ruw ontwerp-voerbapln
van ; de anderen hebben niets anders te doen, dan het door
haar begonnen werk te vervolgen ; door de befchouwing
van de eerfee verrigtingen oordeelen deze over hetgene
haar voorts te doen `laat; allen weten haar werk, naardat
het de gele genheid gebiedt, te ontwerpen, voort te zetten, te befchaven of te herzien ; het water levert het
noodige cement; de zon en de lucht maken de ftoffe harer gebouwen hard; geen anderen beitel hebben zij dan
hare tanden , geen anderen pasfer dan hare fprieten , geen anderen troffel dan hare voorponten , van
welke zij zich op eene verwonderlijke wijze bedienen,
om hare natte aarde aan te leggen en vastheid te geven.
Is het niet verbazende , dat de natuur aan de Mieren,
die hare woningen in het hout uithakken, zoo onder
zeden en een voiftrekt tegengefteld vernuft heeft-fcheidn
gefchonken ? Deze Mieren zijn er een der treffenditc voor
Wij hebben gezien , dat er vele foorten van-beldnva.
Metfelmieren zijn , geene van welke op dezelfde '..ijze
bouwt, en dat zij allen in bare bouworde eenige merkwaardige bijzonderhedep verwonen; die der vaalroode
Mie-
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NILren rilst op verfchillende beginfels; liet vernuft tier
Nieren, die het hout knagen, heeft geenerlci overeer,komst met de gene, van welke wij gefproken hebben. Dit
gellacht bevat vele foorten; en ook in hare werkzaamheden zulten wij zeer in het oog loopende wijzigingen waar
Alle deze infekten vallen in de eerfee der negen-nc4.
aftleeiingen, in welke 11TR ILLE de Mieren heeft gerang
fch lit; dezelve bevat de bruine, de aschgraauwe , de vaalronde, de bloedkleurige , de roetzwarte , de gele Mier, enz.
Deze Mieren hebben dezelfde uitwendige werktuigen , gelijke bouwmiddelen , en eerre overeenkomst van gedaante,
die haar onder eerre zelfde afdeeling hebben doen bevatten ;
inti]sícl]en plaatst haar inftinkt haar op een grooten a1fiand
van elkander. Waarheid is het, derhalve , dat men over
de zeden der infekten niet altijd alleen uit de overeenkomst
kan oordeelen.
Meer om haar geftaeht dan om haar zelver wil bonwcii
de Nlicren deze woningen , naar hare beftemming zoo ver
berekend. Bouwkundigen zijn zij niet dan uit-wordel1.
noodzakelijkheid ; hare voornaamfle roeping, de groote
a'k vá;) haar leven , is de opvoeding, is de onafgebrokene
rce:ts van oppasfingen , welke zij, niet als Moeders
maar ns Minnen, aan de jonge fprniten beneden , die zij,
eerst in den (laat van ei , voor groei vatbaar, dan i]q
dien van worm , vervolgens in dien van pop , tot het aan
voorwerp harer vurigtle zorge ftcilen. Flier zijn-hnude,]
bij honderden opeengefFapelde popjes in ruime woningeis;
c'aar z ï n verzamelde wormen, van Wcrkmieren omringd;
very? (,r ziet men bergjes van eijeren ; elders fclhi;nen eenige Werkmieren onledig met het volgen van eerre Mier, veel
err oer dan dc andere; het is de moeder , of althans een
der wi fits, want er zijn altijd velen in elk Mierennest;
Zij legt hare Biieren loopende; en de oppasfters , van wel
omringd is, rapen hare eijeren op, of grijpen ze-kezit
in het oogcnblik als zij gelegd worden. Zij voegen dezelve
bijeen , en dragen ze in kleine trosfen in haren mond; bi
naauwkeurig bezigtigen ziet men , dat zij dezelve met
hare tong telkens om en weder draaijen ; zelfs fchijnt
he=_ , dat zij dezelve een voor een op hare tanden ne
dat deze eijeren altijd vochtig zijn.
-ne,
!a vijftien dagen gefladig oppaslens , gedurende welke het ei zigtbaar grooter wordt , komt er een worm
uit de fehel. Deze wormen werden doorgaans bev'aakt van een troep ?Mieren, die, zich op hare pootei+
on-
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npritende, met den buik voorwaarts, gereed waren haar
verif te fchieten ; terwijl men hi r en daar andere Werk
zag, om de gangen te zuiveren , b_ieminerd door-miern
ins elior_e bouwUUodén , en een rdeelte harer medgezeliinnen in volkomene rust bleef en {cheen te slapen.
Levendiger, echter, werd het tooncel, in het uur alg
de jongen aan de zon moesten worden bloot,,eikld. In
liet oogenblik als hare firalen de buitenzijde van het rest
kwamen verlichten, vertrokken firaks de Mieren , die op
cie oppervlakte zich bevonden , en daalden niet overhaas tin tot op den grond van het Iicrenuest nedLr, Ilootteii
:net hare sprieten de andere Mieren, liepen van de Bene
naar de andere , drongen , fleepten hare wedgezellinnen
voort, die terllond binnen de klok opklommen, met dezelLle fnelheid daalden, en op hare beurt alles in beweging bragten , tot dat men een zwerm Werkmieren alle
doorgangen zag vullen. ,Haar, hetgene haar doelwit nog
duidelijker aankondigde , was de hevigheid , niet welke
deze \Verkmiereu niet hare kaken fomtijds dezulken aan
haar niet fchenen te verliaan, en haar naar-pakten,di
den top van het Mierennest fleepten , alwaar zij haar flraks
verlieten , om dezulken te gaan halen, die b* j de jongen
bleven.
Men draagt deze jongen in de zon, en voorziet hers
dagelijks van het hun voegende voedfel. Ontwikkeld genoeg is reeds het inilinkt der wurmpjes , om onmiddellijk hurl
voedsel te vragen en aan te nemen, even gelijk de jonge vogels het van hunne moeder ontvangen. Wanneer zij houget hebben , rukken zij hun iigchaam uit, en zoeken met
hunnen mond dezulken der Werkmi _-ren , wier zaak ht i.,
hen te voeden; thans opent de Mier hare kaken • en laat
haar uit haren eigen mond het vocht nemen , welk zij a1daar zoeken.
Deze \Verkmieren, die voor geen wijfje onder de groote
dieren, in de zorge voor de jongen, liet onderhoud van
welke haar is toevertrouwd, onderdoen, zorgen insgeliiks
naauwkeurig voor derzelver zin aeli kheid ; zij houden
deze wormpjes in eenen haat van vuikomene 'witheid ,
tot op het tijdlflip dat deze , popes geworden, en, als
zoo vele mumien, in weefiels hefloten, welke zij zelve
gefponnen hebben , oppasfing van een anderen aard noodig
hebben , om zich van deze bekleedfels te ontdoen en den
flaat eener volkomene Mier te bereiken. liet openen van
eere dier fchalen door drie of vier Werkmieren moet men
zien ,
,

,

,
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zien , om zich een denkbeeld te vormen van de vaardige et1
gedienflige goedwilligheid dezer helpfters. Het infekt komt
eindelijk ten voorích inn , maar kan , tot nog toe , loopen
noch vliegen : het is in een binnenvlies omwonden. In
deze nieuwe belemmering verlaten het de Werkmieren
xiiet ; zij ontdoen het van het fatijnachtige vliesje , waar
alle zijne ligchaamsdeelen omkleed waren; voorzigtig-med
trekken zij de fprieten en voelers uit derzel v er fchede; vervolgens ontbinden zij de pooten en vleugelen, en maken
het lijf, den buik en deszelfs aanhangfel los. Thans is het
infekt in (laat om te loopen, en vooral om het voedfel tot
zich te nemen, welk het dringend noodig heeft; van hier
dat het eeríle werk zijner oppasfleren was, hetzelve zijn
aandeel in het voedfel te geven, welk ik hun had voorgelegd.
Dit is het niet alles : de Werkmieren vergenoegen zich
niet met de voedflers der jonggeborenen te zijn ; zij zijn
ook de leermeesteresfen , gedurende de korte kindshcid dezer kweekelingen. Zij pasfen hen op; zij verzellen her,
overal , en leeren hun de gangen en doolhoven kennen, uit
welke hunne woning is zamengefteld; met veel zorge voeilen zij hen nog ; aan de mannetjes en wijfjes (de Benige
gevleugelden) betoonen zij den moeijelijken dienst om hunne vleugels te ontwikkelen , die, zonder hare hulp , ge.
kronkeld zouden blijven; en dit werk verrigten zij met
genoegzame zorgvuldigheid om deze broze en teedere
deden niet te breken. In één woord, zij laten niet af
van het volvoeren van hare werkzaamheden bij deze infekten, wier vermogens nog niet zijn ontwikkeld, voordat
zij haar ontkomen, door op te (tijgen naar eenen oord,
werwaarts de Werkmieren hen niet kunnen volgen.
Men ontmoet, derhalve, onder de Mieren drie foorten
van individu's, twee van welke, van verfchillende fekfe,
alleenlijk zijn beftemd ter voortplanting van liet geflaclit;
terwijl de overigen bij uitsluiting zijn beftemd tot werktuigelijke werkzaamheden en de zorge voor de opvoeding.
Tot welke der beide fekfen behooren de laatstgemelden?
Bij gevolgtrekking zoude men het fchier kunnen raden.
Bij waarneming blijkt het inderdaad dat liet wijfjes zijn ;
?naar zij zijn tot onvruchtbaarheid gedoemd; en het leven
is er mede gemoeid bij de weinigen , die op deze oní^hendhare wet durven inbreuk maken. Van het vermogen ons in
de lucht te ffijgen, zijn zij insgelijks beroofd ; maar de Natuur heeft deze talrijke klasfe van \Verkmieren riikelijt
fcha-
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fchadeloos geheld, het zij (zoo als men er niet aan kan
twijfelen) door haar voor hare kweekelingen eene moeder
te prenten, het zij door haar eene on-lijketdrhn
bepaalde magt te geven over de overige rangen der maat
welke zij leven: eene ontdekking, geheel-fchapije,n
verlchillende van het algemeene gevoelen, dat deze Republieken zouden befitturd worden door eenige Opper .
hoofden.
,

KARAKTER VAN DEN HEER EDWARD GIBBON, ESQ.,
DOOR HEDIZELVEN GESCHETST,

(Overgenomen uit de Miscellaneous Yorks of EDWARD
GIBBON, Esq.)

„„ denD

„ aar het belangrijk Gefchiedknndig Werk van den
Heer GIBBON, de Ge'thiedenis ran het Verval en
Ondergang des Romcinfchen Rijks , thans in het
„ Nederduitsch vertaald ten voori'chiin treedt (*), verlangt
„ men gewis , iets van dien Schrijver, en bijzonder vau
„ zijn Karakter, te weten. Hij zelf heeft, in zijne jeugd.,
„ daarvan eetre fchets ontworpen, welke wij hier me,, dedeelen."

DAGBOEK. Den achtílccen van Bloeimaand 1762. Dit
was mijn geboortedag , op welken ik in het zes - en - twin
jaar mijns levens trad. Dit gaf'mil gelegenheid aft-tigle
eenigzins in mijzelven te keeren, en onpartijdig mijne goede en hechte hoedanigheden te overwegen.
Het bleek mij, bij die befehouwing, dat mijn Karakter
deugdzaam was , onbekwaam 'tot eenige lage daad, en ge
edelaardige bedrijven ; maar tevens , dat het-vormdt
ftoutmoedig, geweldig, en in de zamenleving onaangenaam was.
Deze hoedanigheden moest ik trachten aan te kweekerr,
uit te roeijen of te bedwingen, ove'reenkomftig met derzelver onderfcheidene !trekking. Vernuft of Geestigheid bs

r4
C*) Zie onze Letterspe: I11e Stak dezes Jaars, bl. 497.
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zit ik niet. Mijne V er°neeláingskracht is eer flerk dan bevallig. Mijn Geheugen omvat veel en is vast. De fchittereIldfle bkwvaam?',hlcti,n mijns VerFra ds zijn luitgebreidlleid en doordringendheid; dan mij ontbreken en vlugheid
en naau\vkeurigheld.
Wat mijn Levensband betreft, fchoon ik fomtijds mij
des moet beklagen , is dezelve misfclhien best voor mi;u
Karakter gefchikt. Ik kan alle de gemakken des levens
genieten, en heb zeggen over die onafhankelijkheid, (iie
eerie en voornaamfre van alle aardfiche zegeningen) weli:e
men bezwaarlijk aantreft in een hooger of lager levens
Wanneer ik fpreek van mijnen Levensíl:and ,-kring.—
moet ik daarvan tinluiten den Krijgsdienst, waarin ik mij
voor een tijd begeven heb. Schoon ik , wat tot liet Kriigsmans leven behoort, met moed en ijver volbreng, is de
Krijgsdienst niet voor mij gefchikt, en voegt mij in geenen deele.
„ Hoe veel of hoe weinig GIBBON, in dien jeugdigen
„ leeftijd, zichzelven gekend hebbe , of hoe zeer hij door
„ het wisfellot des levens en der tijdsomflandigheden ver„ anderd zij , kunnen wij best leeres uit zijne Levens^-e„ fchleclenis , welke reeds voorlange in liet Mengehverk
onzer Letteroefeningen geplaatst is ; Ilde Stuk voor den
„ Jare 1796, bl. 355 enz., werwaarts wij onze Lezers
„ verwijzen. Alleen merken wij op, dat in het Levens„ bezigt van dien Geleerden geen gewag altoos gemaakt
„ wordt van zijn Ifrijgsmans leven. Misschien heeft dit
geen meldenswaardigen tijd geduurd. Nog geen tweeen - twintig jaren bereikt hebbende , voerde hij rn eds de
„ pen, en gaf een in 't Fransch gefebreven proefftaal van
„ zijnen letterarbeid , in den Jare 1761 uitgekomen ,
„ onder den titel van Es/?i f tr 1'Ftude de la Literati ve. -„ Letterarbeid heeft hem den grootfien tijd zijns levens
bezig gehouden, fchoon hij ook als Staatsman optrad.
„ Ilij bereikte 56 jaren bij zijn Herven op den z6 Jan.
„ 1 794. — Schoon zijne levrnsomfiandiglieden , verre
„ van eenigzins bekrompen te zijn, veeleer aan den rui.
neen kant fchijnen geweest te zijn , fchreef hij niet,
„ zonder zich daarvoor rijion te laten betalen. Al hans
„ wij vinden aangereekend, dat hij voor het 11andíchrift
,, zijns Werks over kei yr; val ca tien O;;drrgaaig des Roon„ fclien,
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, ,reken Rijks, in Engc«rnd ongemeen (Zerk getrokken,
„ vierduizend Ponden Sten, ontvanger, Nebbe. . igem.
„ Kunst- en Letterbode, kften 1). Iiie St. bl. 73.
Ter boven gemelde plaatfe, iii. oils 'Iengebcerk, heb.
ben wij aangeduid, dat Lord SHEFFIELD, een van GIBBoN's Boezemvrienden , in 't licht gegeven had GIS
Miscellaneous Works, gepaard roet een Levens--„no's
verhaal diens Schrijvers, en dat wij het toen gegevene
,, hechts als een Voorlooper aanmerkten. Wij hebben,
,, te dezer gelegenheid, dit verder nagegaan, en een
„ Toevoegfcl tot de boven opgegevene Karakterfchets
aangetrofr'en, welk wij hier, niet den aanloop, mededeelen. GIBBON geeft het onder den titel: On Self=
,, Biogr. ahy.'
,

Een flerk verlangen otn onze Voorouders te kennen en
daarvan te gewagen , heerscht zoo algemeen, dat zulks
moet afhangen van den invloed eens algemeenen begin.
fels, in de ziel des menfchen gehuisvest. Wij fchijneiz
geleefd te hebben in den perfoon onzer Voorvaderen: het
is de taak en de belooning der trotschheid, die reeks van
denkbeeldige langlevendheid zoo verre uit te (trekken.
Onze verbeelding is altoos werkzaam , om den naauwer►
kring, in welken de Natuur ons omfchreven heeft, wil
wijder uit te breiden. Vijftig of honderd jaren levens-dern
naogen liet deel van een enkel mensch zijn; maar wij flappen den dood voorbij, met zoodanig eene hope , als Godsdienst en Wijsbegeerte ons inboezemen, en wij vullen de
ruimte , welke onze geboorte voorgaat, op, door ons te
vereenigen met de veroorzakers van ons aanzijn. Ons bedaarder oordeel zal eerder Vrekken om den hoogmoed
op eene oude eat waardige afkomst te matigen , dan te
onderdrukken. De Schimp- en Hekel - dichter moge vrij
lagchen; de llrenge Wijsgeer nioge het voorhoofd fronièn ; maar de Rede zelve zal eerbied betoonen voor voor
begrippen, die, als 't ware, door de onder-ordeln
-vindgesmcho
geheiligd zijn.
Wat er ook zijn moge van de onderfcheiding , toege.
fchreven aan een hooger rang in den Staat, opvoeding en
voorbeeld zullen dikwijls bij de zoodanigen eerie waardigheid van gevoelens en voegelijkheid van gedrag te vege
brengen , welke ten befchermengel dient, om hunne eigene
hoogachting en die van anderen niet te verbeuren.
MENG. 181O. NiO. £2.
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Wanneer wij lezen van eenen doorluchtigen Starn, zoi1
oud, dat het begin van denzelven in de duisterheid der
eeuwen ons ontwijkt, en zoo waardig, dat dezelve geert
einde fchcen te moeten hebben, nemen wij deel in de onderfcheidene lotgevallen , denzelven bejegend , en kunnen
wij niet wraken de edele geestdrift, of zelfs den onfchadclijken trots , der zoodanigen , die met de eere van deraelver naam in verwantfchap ftaan.
Wat mij betreft, indien ik mijne verwantfchap kon af
Veldheer, van eenen Staatsman, of be--leidnva
roemd Schrijver, ik zou hunne Levensberigten beoefenen
net kinderlijke liefde. — In de nafporing van vroegere
gebeurtenissen wordt onze weetlust aangevuurd door de
regtftreektche of zi,delingfche betrekking op onszelven ;
doch in de waardering der eere moeten wij de gaven der
natuur boven die der fortuin fchatten; ten aanzien der
ltoogachtinge onzer Voorvaderen de hoedanigheden meest
waarderen , die de belangen der maatfchappije bevorderen;
van eersen Koning af te trammen min waarlijk edel keuren,
dan af te dalen van eersen man van verfland , wiens
fchriften de verte nakomelingfchap onderwijzen of ver
-maken.
Het Geflacht van CONructus is , mijns oordeels, het
luisterri^l:fte in de wereld. Na eene nioeijelijl:e opklimming van acht of tien eeuwen verliezen wij onze Baronnen
en Priníi n van Europa in de dikke duisternisfen der middeleeuwen ; maar , in de behendige en uitgebreide gelitkhrid van liet Chineerche Rijk , heeft de Nakomelingfchals
-van corrucius , meer dan tweeduizend en tweehonderd
jaren, dc ongehoorde eere eerier behendige opvolgingegenoten. De Stamvader des geflachts wordt nog heden test
rare geëerbiedigd door den Vorst en liet Volk, als het
iuvencig bald van den wijsften der menfchen. -- De adeldom der srri cF r s is opgeluisterd en verrijkt door de ze
van MARLBO1 OUGli; maar ik raad de nakome--getknr
the Fairy Queen (*) voor het fraaifte juweel
om
liuugfcliap
in Bonne kroon te houden.— 1k heb hier mijne bijzondere
beg zonder fchroom ofachterlioudendheid voorgedra.
gen, gelik ik altoos doe. Dat deze gevoelens juist • althans natuurlijk zijn, geloof ik vast, dewijl ik geheel be
lag.
(*) Een Dicihtíluk , dus getiteld, 't geer: nog bij de
Bn e^fchrn i» hoo^,e acbxin; is
;
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langeloos in de zaak hen, daar ik van mijne Voorvaderen

noch eere, noch fchande kan hebben.

„ Na deze inleiding volgt GIBBON'S gevoelen over de
„ Levensbefchrijving van zich elven."
Een opregt en eenvoudig verhaal van mijn eigen leven
moge hij vermaak verfchaffen in eenige mijner ledige uren;
doch zulks zal mij , mogelijk met regt, onderhevig maken
aan de befchuldiging van trotschheid. Het fla mij echter
vrij, aan te merken, hoe, uit de ondervinding van vroegere tijden en die van latere dagen , de menfchen altoos
nieuwsgierig geweest zijn om de perfonen te kennen, did
eenige beeldtenis van hunne geestvermogens der wereld
hebben nagelaten. De íchraalfre berigten van zoolat
nine mannen worden met vlijt opgezameld en met gretiglieid gelezen; en de Letteroefenaar, in ieder vak, mag
eene les nemen, of een voorbeeld ontleenen, uit de Lea
vensherigten , welke de meeste gemeenfchap en overeeur
komst met zijn eigen leven hebben.
1\ lijn naam mag, in volgende tijden, plaats vinden oq,
der duizend Artikelen van eene Biographia Britanizica ;
doch ik houd mij ten volle verzekerd, dat niemand zoq
bekwaam of bevoegd is , als ik zelve , am de volgreeks v4i^
miiue denkbeelden en daden te befchrijven. Het gezag
mijner Leermeesteren , de deftige TtrUANUS en de wijsgee•
rige flUME , zou genoeg zijn om mijn oogmerk te refit,
vaardigen; dan het zou niet moeijelijk vallen, eene breed*
lijst aan te voeren , zoo van ouden als hedendaagfchen y
die, onder verfcheidene gedaanten , hunne eigene Pour•
traiten hebben opgehangen.
Zoodanige Pourtraiten zijn niet zelden de" belangrijkíle
en fomzijds de éénige belangrijke _gedeelten hunner Schriften ; en , indien zij naar waarheid zijn opgefteld , vallen wij zelden klagtig over de uitgebreidheid en het tot
kleinigheden afdalende van dusdanige perfoonlijke Ge
-fehritn.
De Levensbefchrijvingen van den jongen PLINIUS, vita
PETRARCHA en van ERASMUS zijn begrepen in de Bie?
ven, welke zij der wereld mededeelden. De Proeven Nat,
MONTAGNE en Sir WILLIAM TEMPLE brengen ons in de
huizen dier mannen, en wij leeren, wat in hunne hartera
omging. Wij lagchen zonder verfmading over de hevige
Driftvervoeringen van BENEVONUTA G&LLINI en de e!»
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geruin'de vrolijkheid van COLLEY CItBER. De Belijdenis.
fin van den H. AUGUSTINUS en van ROUSSEAU OI1t11Uite11
ons de heimelijke roerfels van het menfchelijkk hart. De
Lcvensbefchrijving, welke de geleerde H WT van zichzelven gaf, heeft andere zijner Werken overleefd. De
Gedeandchriften van GOLDONI zijn , indedaad, tooneelmatiger dan zijne Italiean,/che Comedien. De Ketter en
de Kerk leeraar worden Iterk uitgemerkt in de karakters en
lotgevallen van WHISTON en Bisfchop NE.WTON. Ja zelfs
de ellendige Levensopftellen van MICHAIL DE DiAROLLES
en ANTHON\ woon verkrijgen eenige waarde, uit hoofde
van de getrouwe afbeelding van meníchen eu zeden. —
Dat ik gelijk fia met, of meerder ben dan, fommigen dezer opgenoemden, kan de zedigheid of gemaaktheid mij
niet verhinderen openlijk te bekennen,
„ 't Zijn deze Miscellaneous Works van den Heere GIG„ nor, waaruit wij voorhebben nu en dan iets te ont„ leenes, 't welk, onzes oordeels, voor onze Lezers
„ geschikt is. Het zal fomtijds Perfonen en Zaken be,, treffen, van elders bekend; doch liet oogpunt, waar„ uit de Heer GIBBON dezelve befchouwt, de gedachten , welke hij bij die gelegen heden uitboezenit , de
„ wendinen welke hij aan zijne berigtcn weet te ge„ ven , zullen er eenige nieuwheid aan bijzetten , al„ thans een leerzaam en niet zelden een verliestiend on„ derl;otud verfchaffen. Wanneer wij het noodig oordee„ les , zullen wij de vrijheid nemen , er Gene korte
aanmerking bij te voegen."
,
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loodra wij alleen waren gelaten, was on; eerfte werk, te
onderzoeken, of het oltvlugten mogelijk ware, en toen
wij van de onmogelijkheid daarvan over:aigd waren , te zam en te overleggen, wat ons te doen fond oen ons uit dezen
íoellánd te redden. Al de íterl:te van geest, welke de onregtc-aardigheid, en de neerfIagtigheid, die er een natuurlijk
gevolg van is, ons benomen hadden, keerde terug. Bij ons
vertrek nit Jena, verfoeiden wij even zeer de :renfchen als
het, leven; thans zouden wij aan die zeiide Irrenfchen den
dienst
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dle1 st wel hebben willen bewijzen, om de fchcl:nen te ve
die ons, om dezelve te belchadigen, aan zich wil
verbinden: snaar wat konden wij doen, te midden vin-den
eene zoo talrijke en zoo woeste bende, en ongewapend?
Zlinder naauto van geweten dan Kapitein ORL N:o, be;lu: it
wij te veinzen , omdat er ons te ontvlugten voor ons geen
weg open Hond. Zoodra men denken zoude, dat wij belloten hadden, ons in de bende té laten opfchrijven, zonde men
en-etivijfeld onze wapens ons terug geven; wij zonden op
den

eersen of anderen aanslag worden uitgezonden, en in dat

geval hielden wij ons verzekerd , onze vrijheid te zuilen
weder bekomen. I Ioe zeer ook dit redmiddel ons tegen
ce horst was , het was liet eenige , en wij moesten er wel toe
hefluiten. Terwijl wij nog bezig waren met het maken val onderlinge affpraak omtrent onze antwoorden en ons gedrag,
traden er vier gewapende mannen in ons hol, en zeiden ons,
dat Kapitein ORLANDO ons wilde fpreken; wij volgden hen,
en werden in een overwelfd vertrek gebragt, het Benige gedeelte , welk van het gebouw in zijn geheel was gc'j'.even;
aan de muren en aan den zolder zag men nog eenige ruwe fchilderijen. Eene tafel, niet zeer fraai linnen en plated fchorels en borden bedekt, was van weitoebereide fpijzen rijke
voorzien ; er was voor Hechts drie ;perfonen gedekt.-lijk
ORLANDO zat aan het eene einde der tafel te fchrijven. Hij
flood op , beval dat wij zouden gaan zitten en met hem het
middagmaal houden; hij zelf nano plaats voor een der borden, na alvorens ter wederzijden daarvan een piílooI, en zij
fabel op zijne knieën gelegd te hebben.
-ne
„ Onder de flesch ," zeide hij , „ zullen wij vrij_, praten. Indien gij in Benige opzigten bedrogen zijt, moet :;•ij
„ in andere opzigten fchadeloos gefield worden. Leve ta:I
„ zal beter zijn dan het munitiebrood en de laldatenbak , wet„ he gij gingt zoeken, en deze wijn zal u het hart openen '
IIij vulde twee zilveren bekers niet Tokaijer, en vervolgens
niet eenige zeer fijne wijnen , die ons zeer lekker zouden ge('maakt hebben, indien wij de wijze, op welke zij verkregen waren , voor onszelvel) hadden kunnen verbergen.
Onder glen maaltijd onderhield de Kapitein ons zeer aangenaam, en polfie ons over verfheiden onderwerpen, van we+he wij zouden gedacht hebben dat hij niets wist, als de zedeku nde, de menschlievendheid, en zelfs den godsdienst; hij
bezat veel natuurlijk verband en merkelijke kunde. Zeer
weinig is van do geíchiedenis zijns levens te mijner kennisfe
gekomen; doch ik twijfel niet, of hij is een jongeling van
defrigen huize en eerie goede opvoeding, doch welken zij
driften, en misfchien ook geledene onregtvaardigheden,-:^e
in riczen afgrond gevoeld hebben.
„ Ik keh een ark oor ," zeide hij tot ors , „ vans die enge -
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„ lij?thrid van bezittthgèn, die zoo velen oase uk? ig en fob
weinigen gelukkig maakt: want de overbode overvloed
„ van goud belet niet , dat de andere levensrag:pen r; oerei„ ken, en baart dikmaals meer zorg dan vermaak; er. de
„ armoede, daarentegen, doet het geheele aanvezen ontwar„ den , belet iets te genieten , verwijdert of vernielt het
„ geluk. Ik was aren; ik beminde een rijk meisje; de va,, der wilde haar mij niet geven; hi; dwong haar, een clan
ia te trouwen, even rijk ats zij; zij• flic f van hartzeer , en
„ ik zwoer op haar graf den rijker een' eeuwigèn oorlog."
ERNEST zuchtte diep; hij vond er eenige overeenkomst in
met zijne eigen historie ,die ons beiden moest treffen ; treurig
Zagen wij malkander aan.
„ Ik wil wedden," fprak oRLkD flo, zijn -las rnwelijk op de
tafel nederzettende , „ dat gij ook reden tot klagen hebt over
de rijken en magtigen der aarde , en dat RUDOLF het geraden
„ heeft. Voegt u bij ons , om hen uit te plonderen , hen
te firaffen over hunne onmcêdoogendheid, hunne onregt„ vaardigheden, hunne ondeugden, hunne gierigheid , hunne
„ losbandigheid! Zijt, als wil, de wrekers der onderdrukten,
en de fchrik der onderdrukkers ....."
Ik wil u niet lastig vallen , mijn Vader, niet het verhalen
van dit geheele zonderlinge gefprek , waarin dit opperhoofd
der rooverbende oneindig veel kunst, en diep, hoewel drogtedénend, vernuft te werk Pelde, om ons te overtuigen, dat
er niets wanzedelijks was in zijn beroep, noel árijdigs met
de wetten ven eer; hij beweerde , dat de geheele menrche,ijke u^aatfchappij eene honderdmaal gevaarlijker plondering opleverde , omdat men daar tegen niet op zijne hoede is; en in dit
opzigt waren wij niet ongeneigd om eveneens als hij te denken.
„ De ondankbaarheid, de laster, de trouweloosheid, de knevelarij , doen niet alle deze ondeugden, in de wereld Zoo alge„ meen , aldaar niet zeer veel meer kwaads dan wij ?" vraagde
hij: „ Te allen dage , te aller ure , wordt men er van geplaagd.
Gewapende roovers ontmoet men misfchien slechts een
maal in zijn leven : en kali het rooven van een gedeelte-„
„ uwer bezittingen Vergeleken worden bij her rooven van
„ uwen goeden naam , van uwe eer, of van het bezit van
t - cep, hart, welk u voor &tijd wordt ontflolen? En dc zaak
• van doorKorfingen of Printen bezoldigde roovers, onder
„ welke gij u wildet begeven, — is die zaak, welke zij
t_n troste van hun •eigen of van des vijands bloed verdedigen , altijd op de billijkheid gegrond?
Hoewel vavrberaden te veinzen in zijne maatregels te zul,n tr°cis n, konden wij bns , echter, 'niet wedcrhouden om
de f e'aatiijí-e ftellingen te wederlegger , zelfs met meer
;' on de voorzigtigheid toeliet; doch hij nam het gansch
niet k eiijk, c'n verdubbelde zijnen ijver 'en drogredenen
-
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fin ons te overreden. In zijne begrippen en in zijne ziel
vertoonde zich zulk een mengfel van ondeugden en deugden, van gezond verfland en onbeftaanbaaiheid, van naauwgezette regtvaardigheid en roofzucht , van aandoenlijk
woestheid, dat het met geene mogelijkheid zich-heidn
laat befchrijven; fomtijds ergerden wij ons aan hem , en een
oogenblik daarna bewonderden wij hem fchier; het eenige,
waaromtrent hij het altijd eens was met zichzelven, was,
zijn haat tegen de rijken, en met dat al zijn diepe afkeer
van moorden. „ Nooit,' zeide hij, „ dan om mijn eigen
„ leven te verdedigen, val ik op dat van eenen anderen aan;
„ en ook om dit te vermijden , ben ik dikmaals in groot gevaar
„ geweest. In dit opzigt word ik zeer Plecht onderileund;
alle de lieden, die onder mijne bevelen ílaan, houden
„ veel van bloedvergieten, en dezulken, welke zij uitpion,, deren, duizend folteringen te doen lijden; mijne teven
, woordigheid alleen kan hen in bedwang houden : want zij-,
„ weten, dat ik, bij den eerílet toeleg van dezen aard,
„ waarvan ik getuige zijn zoude, mijn piftool op den kop
,, des beuls zoude losbranden; maar ik ben niet afwezig. of
„ zij (tellen zich rijkelijk fchadeloos voor dit bedwang, en
, folteren hunne flagtoffers. Mijne onderhoorige opperhoof„ den zijn de wreedílen van allen, en het is hierom vooral
„ dat ik u wilde bewegen om hunne plaats te vervangen.
Uw gelaat , waarin z.ch aandoenlijkheid met dapperheid
„ vereenigt , overtuigt mij , dat Ik in u de regte perConen heb
gevonden. Gij hebt reden om u over de menfchen te
„ beklagen; gij zult u op hen wreken, door hun goederen
„ t,: ontnemen, van welke zij een onwaardig gebruik ma„ ken; maar gij zult hen beminnen ondanks hunne veronge„ lijkingen, en zult niet gedoogen, dat het leven hun be„ nomen worde. Ik moet eei verren togt doen, en ik was
„ voorshands beducht voor al 'het- kwaad, hetwelk in mijne
„ afwezigheid zoude gepleegd wotden ; maar, indien gij
mijne voorlagen aanneemt , ga ik gerust op reis : ziet
hier dezel re." Dit gezegd hebbende, ftond hij op, haal
^enen Bijbel, en leide dien op de tafel neder. , Gij zweert-de
mij," zoo fprak hij vervolgens, „ op dit heilig boek,
waarin gij ongetwijfeld gelooft, en waarin ik ook geloof,
„ al ben ik het opperhoofd eener rooverbende, dit bosch
„ noch de bende te zullen verlaten tot op mijne weder, komst , haar te zullen aanvoeren tot de voorgenomene
„ togten , waarvan ik u de ontwerpen zal ter hand hellen,
en zorg te dragen, dat er moord noch wreedheid gepleegd
„ worde: want , mijne vrienden ! ik geloof dat niets anders
„ dan dit iemand zal verdoemen, omdat hetzelve het eenige
„ onherftelbare kwaad is: de het is alleen voor de moorderzars to ;•rreedaards; en ik, die geen van beiden ben, ik
1'Im4
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hoop nog, naar het paradijs te zullen gaan naast den goeden roover, en reet ti beiden, indien gij aan uwen eed
getrouw zilt. Van mijnen kant beloof ik, u met alle mij„ ne raagt te zullen bekleeden, en nadat ik mij zal verklaard
hebben , zal alles zich onderwerpen ; zelfs geen mompelend wederwoord zult gij hoorgin. — Overlet dit; gij hebt
,, vrijheid om te weigeren ; maar, in dat geval, zult gij naar
u w hol terugkeeren , en er tot op mijne wederkomst, er
,, misfchien voor uw leven, opgefloten blijven. Bij God
„ zult gij aanfprakeliík zijn voor al het kwaad, hetwelk gij
„ liad.t kunnen voorkomen: want, dit heb ik u reeds ge,, zegd, niemand ken ik in mijne gelede bende, op welken
„ ik mij , in dit opzigt , durf verlaten , indien ik zelf niet
„ tegenwoordig ben. Ik geef u een viereii+eel ours bedenkeus." Dit gezegd hebbende, ging hij uit het vertrek,
bloot de deur met drie grendels , plaatflc erne fterke
'acht daar voor , en liet ons aan onze overdenkingen
over.
Tot hoe verre koude een eed, op zinc eene wiize gevorderd, en aai zulk cenen inn, hoewel met de 1(eiliglte pie•gu,hedcn, gedaan, ons verbinden? liet onderzoek daarvan ileteen wij uit tot op eersen anderen tijd ; doch ik moet li bekennen, mgrs Vader ! dat 'lij in het tegenwoordige oogeublik
niet aarzelden dien eed te doen. Vee, fchooner, ongetwijfeld, zoude liet gewcc..t zijn, er ons tegen verzet, en lie,

ver alles te hebben g clede n , den een enkel ooseublilc, zelfs
in fchijn , den hr clijken titel van hoofden eener rooverbende
te voeren. Ware het alleen om derven te doen geweestt,
veelli gt zouden wij daartoe moods genoeg gehad hebben;
-

snaar, onze jeugd, indien niet ons geheele leven, te flijten
in erne fchandeli ke gevangenis, Bene prooi van de mishandelingen van leden, zoo fiiood en wreed , dat zelfs hun opuerhoofd er zich aan ergerde; zoodanig een beluit, geloof
ik, ging de menfcheli'kheid te boven. En indien liet tvaariteid ware , dat wij iet in onze raagt hadden, moord en
doodslag te beletten, folteringen te voorkomen, hadden wij
dan vrijheid te aarzelen, en een zoo hoogen prijs aan die geYireeoe eer te hechten, welke de regters te zenit ons reeds
ontnr,en hadden? Snel vlogen deze bedenkingen door on.
en geest; wil zwegCf: want geen van ons heiden durfde
_:ijne toelemming duidelijk verklaren. Mijn oog viel op het
welk ORLANDO, in het oogenblik onzer komst, zat
=e i'cbri;ve ;i ; het was de Bist der voorgenomene rooverijen,
çac,i,.:i lí11 tot o n, laad geipruken;en aan liet hoofd der buien W c zij \-,ilden plonderen, Rond de pastorij van Wal.
q^•=^/

y

tig woning vat PAULINA'S vader, „ God!" riep ik,

1 Len '.gill redden , eer ik zonde een oogenblik aarzelen!
eene a:de:e aandocninl;cu dan ik konde mijn Vriend heb,ben;
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ben; geererlei beraad had er meer plaats, en toen ORLANDO
binnen kwam , zeiden wij hein , voordat hij het ons nog
vroeg, dat wij den voorflag aannamen. „ Ene voorwaarde
„ 4echts," zeide ik, „ beding ik." Ik nam de noodlottige
lijst, en , den vinger op den naam LJ"aldorf houdende,
voegde ik er nevens : „ In den Predikant van dat dorp ftel
„ ik zeer veel belang ; ik verzoek, dat zijn huis voor altijd
ontzien worde; ik verklaar, dat ik, in Rede van er op aan
te vallen, het met gevaar mijns levens zal befchermen. De„ zelfde uitzondering vraag ik voor altijd omtrent het dorp
en de pastorij van Rnpelbrouck, bij C * * * hoewel zij niet
„ op deze lijst liaan; maar ik eisch, dat zij er nimmer op
aangefchreven zullen worden. Indien ik hierop kan ílaat
„ maken, laat ik, gelijk ook mijn Vriend, mij onder uwe
„ bende aanfchrijven:
Van aandoeningen van verwonderitige en blijdfchap tevens
feheen ORLANDO bevangen te worden. „ Ik heb u begre„ pen ," zeide hij , en, eene pen nemende, ftreek hij den naam
Waldorf door, en fchreef er eenige regels onder. „ Gij kunt
gerust zijn ," fprak hij verder: „ eer zal geheel Duitschland
„ dan deze twee dorpen verwoest worden , zoo lang gij ons
„ zult getrouw blijven. Leest!
„ De dorpen en pastorijen van Waldorf en van Rupelbrouck
„ zullen veilig zijn tegen allen aanval hoegenaamd snijher bende, en door ons be chernzd worden , indien zij wet Benig gejaar gedreigd worden, zoo lang de perfonen , wien zij belang
„ inboezemen, tot de onzen zullen behooren ; maar, ingeval
van verraad of defertie , zullen de twee bovengenoemde plaat ,, [en oogenblikkclijk verwoest en verbrand worden."
(Geteekend :)
„ ORLANDO,

Opperhoofd der Raovers van het

„ Hartzbosch."
Aldus Relden wij onszelven te pand ! Maar, mijn Vader!
wat zoudt gij in mijne plaats gedaan hebben? Reeds had ik
imijzelven veroordeeld, u niet weder te zien; reeds had ik
uwen naam afgelegd en uw hart doorboord; reeds had ik van
PMJLINA afgezien.... Ach! dat ten minde zoo vele ongelukken en zoo veel fchande dienen ter redding van hen, die
mij zoo dierbaar zijn. Dat WILHELM RaCHER onbekend 4neve,
al ware het op het fchavot, en dat de BUCHMANS en de HAL
voor altijd veilig zijn !
-DERS
Vervolgens ging ORLANDO met veel ftatelijkheids over toi
de ple, igi:eid ian het afnemen van den eed; hij bragt ons
in een ruimer veetrek, alwaar alle de voornaamften der bende
bijeenkwamen: uit alles bleek het, dRz dit vertrek eertijds de
-
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kerk van liet klooster was geweest. Op een zeer grootC5
fteen , welke voormaals bet altaar fcheen geweest t,_ zijg,
werd de Bijbel tusl'chen twee fakkels gelegd; daarop deed
men ons de handen leggen, en den teren na den anderen,
in de flerklle bewoordingen, de verbindtenis nidpre'kcn, tot
op ort,aNDO's tvedcri;omst de bende niet te zullen verlaten,
en haar op de togten aanvoeren. Er werd bekend gemaakt,
dat de veiligheid der dorpen Weldoif en Rrpelbrouck afhing
van onze getrouwheid aan deze verbindtenis, en dat, op denz elfden dag als dezelve zonde gefchonden worden , deze
beide dorpen, te beginnen roet de pastorijen, geheel aan de
vlammen ter prooije zouden gegeven worden. Vervolgens
Gleed Oaa ecD0 Gene aaufpr:ak aan zijne bende, en zeide neet
eene donderende Pcm, dat hij , gereed ia nde,Glit, tv, eca
belang'r.'ken togt, haar te ver:` :°:'., in zijne p 1 a is Cot opperhoofd had benoemd, met dezelfde raagt als hij zelf bekleed , hebbende zegt van leven en dood over eiken muite
, WP HELM Ràc:1ER , en als zijnen eerf:en Lieutenant-ling
ITROM LEPER , beiden hier: tegenwoordig. Vervolgens beval
hij aan al zijn volk, den eed van gehoorzaamheid aan ons te
komen afleggen. „ Hard valt liet mij ongetwijfeld," zoo
helmet hij, ., genoodzaakt te zijn, vreemdelingen te moe
verkiezen om over tP het bevel te voeren, en paal te-,ten
fre elm aan uwe Wreedheden; maar ik beroep mij op uw
geweten; laat dit n zeggen, of er iemand onder u zij, die
s , het verdient."
Geen mompelen, geene tegenspraak liet zich kooien; de
gehecie bende trok ons voorbij , en erkende ons voor hare
opperhoofden. Daarop werd hun een vaatje wijn ten beste
gegeven welk zij op onze gezondheid en op him goed ge
lak uitdronken. Het overige van den dig en de volgenden
werden be>kced aan het doen van eenige noodige aan wijzinen, en ons aan te bevelen om de taal cler bende te leereis
zij .dc een meneelmoes van Heireeusosc,z en Scla;' m sc.h), ei]
c;n ons de fchati.anler, het wapenmagazijn, de icleederen,
een voo raad van levensmiddelen, alsmede de onderfcheidene
in- en uitgangen en de geheime plaatfen der pninhoopen, ,vela
ke tot fc!?u.lpi ats dienden, re laten bezigtigen. „ Ili open,, har it alle mijne geheimen," Zegde ORLANDO tot_ ons; „ in „ dien gij er immer misbruik vorm maakt, verfchrikkelijk zal
„ de wrat:k zijn E " De wetten en inrigtingen der bende wer
den ons vervolgens vaorgelezen, Ongehoord is het, dat lieden, wier aaoow. zen op de vernietiging van alle maatfchappelijke en zedelijke wetten rest , onderling beginfels van regtvaardigheid en bbliikheid hebben, zoo fireng, dat geen wetgever zich dezelve zonde durven veroorloven; liet minito
bedrog-, de geringltc intreui, cp de toetten, of tingehoorz aoomhhekl aan het opperhoofd, wordt, zonder oenige rcgtshas-
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hap ieiing, oogenblikkeliik met tien dood gel{raft. Geenerlet
\io endheil, uitgezonderd, misfchien, eenige dwingelanden
'zi' , bezit eene onbepaalder n:agt dan het opperhoofd de.
_., í -ende; nimmer beroept men zich elders van zijnen wil,
nie eter vort dezelve wederftreefd; geen voorbee'd is er
ve ;br:en onfland, en ieder heimelijk verraad wordtterftuii ontdekt en geltraft. Maar het opperhoofd is aan deeí,.{c algelneene wetten onderworpen , en indien hij het
zich aan dezei e te onttrekken, indien hij het ge;v << d
ri: le edeelre van den buit aan zich behield , boven hete„ , waartoe hij geregtigd is, indien hij een' der zijnen aan
den wereldlijken relater otergaf , indien hij met derzelver
vrouwen of matresfen nanleide, eene dezer misdaden eens
bewezen zijnde, zijn allen gemagtigd om zich regt te ver
leven te benemen. „ Wanneer men ge -fchaenmt
roepen is," zeide ORLANDO tot ons, „ om lieden zonder-„
„ -edcn en zonder beginfels aan te voeren, is men wel ge„ iuoodi^aakt , een ftreng despotismus in te voeren; zonder
„ dat zou niemand een enkelen dag hun opperhoofd kunnen
„ zijn." In het oogenbiik als men eenigen buit had gemaakt,
werd dezelve naar de puinhoopen gebragt, en tertlond onder
cle gcheele bende verdeeld , zonder onderfcheid van rang ; het
opperhoofd alleen ontving een dubbel aandeel; het vierde deel
der fomme werd in de fchatkist gel'tort, die niet dan bij dringende gelegenheden werd geopend, en welke mij voorkwam
zeer rijk te zijn. Na dit alles ons ontvouwd te hebben,
ana.ekte zich ORLANDO gereed tot zijn vertrek; hij werd voor
gevolgd door de helft zijner bende, beftaande-afgen
in tweehonderd man, in kleine pelotons verdeeld; even zoo
velen gilet hij bij ons, welke hij vó6r zijn vertrek aanfprak,
hen aanzeggende, alle ongehoorzaamheid aan ons, als aan
bemnzelven betoond, te 'tullen aanmerken en ftraffen. Voorts
de bevelhebbers fabel mij overhandigende: „ Waldorf en
., Rupelbrouck!" zeide hij; „ bedenkt dat hun lot in uwe
„ handen is."
Icier neemt het heïllooze tijdperk mijns levens eenei.
aanvang , waarin ik, zoo als gij gelezen hebt , door eene voorbeeldelooze noodlottigheid gefleept werd ; maar
ináien het waar zij , dat ik het werktuig ben geweest,,,
door de Voorzienigheid verkozen, om uwe dagen en die
rr jeer aangenomene ouderei te redden , valt het mij
moeijelijk, ik moet het bekennen, mijzelven verwijtingen te
doen over hetgene ik gedaan heb. Het is niet Hechts het
leven van allen, welke ik beminde , dat ik gefpaard heb
door het aannemen van dezen hatelijken post; beven zoudt
gij op het verhaal van de wreedheden, door de ondergefchikre opperhoofden gepleegd, aan welke ORLANDO zoude
nodzaa:tt geweest zijn het bevel over te laten, indien
,
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inrij lict hadden van cie hand gewezen ; het was alleen in de
hoop, iemand te zullen vinden, die in zijne beginfeis Pond,
en ot welken hij konde vertrouwen, dat hij RUDOLF had gezonden om rekruten te werven. Sterk genoeg was toenmaals
zijne bende, om geene manfchap noodig te hebben; maar
hem ontbrak een opperhoofd om hem te vervangen, en hij
dacht , eerder iemand , die in zijne begrippen van menschlievendheid Rond, in de zamenleving dan onder de zijnen te
zullen vinden. Ik beef op de gedachte, dat, indien de Hemel ons niet daarheen geleid had , gij waarfchijnlijk er
niet meer zijn zoudt, en uwe woningen en die der goede
boeren , die ook u kunnen vader noemen , in een puinhoop
zouden veranderd zijn. Ongetwijfeld heb ik, aan net hoofd
mijner bende, vele onfchuldige huisgezinnen angst en fchrik
aangejaagd , en hen voor eenen tijd van een gedeelte hunner
bezittingen beroofd ; doch niet een eenig mensch heeft
Benig perfoonlijk leed ontvangen; zoo veel in mijn vermogen was ,zijn hunne vaste goederen ontzien, en altijd 's daags
,nadat de roof verdeeld was , hebben zij , het zij langs
eenen heimelijken weg, of door eenig ander middel, EPr csTs
en mijn aandeel terug ontvangen , waarvan wij niet dan het
volflrekt noodzakelijke voor ons behielden.
Ik bid u mij te ontflaan van het hatelijk verhaal der kwel
ik gepleegd, of heb doen ple;en;aa igenamer-leadjn,wk
zoude het mij zijn, van het kwade te fprekcn, welk ik beJet heb , dan van hetgene ik genoodzaakt ben geweest te
doen ; door zachtzinnigheid, welberadenheid en onverfaar;den moed bij gevaarlijke gelegenheden, was het mij gelukt,
van mijne bende mij te doen beminnen en vreezen; niemand
Overtrad mijne bevelen , en met een enkel woord beten
ik hunne woestheid. Meermalen waren wij genood -geld
gewapende raagt, op ons afgezonden, af te we--zakt,de
ren, etr dit gelukte mij altijd; te wel gevoelde ik, dat, inhen ik viel, het met uwe veiligheid zonde gedaan zijn,
dan dat ik mijn leven niet moedig zoude verdedigen, en liet
rnijner bende insgelijks inprenten.
Aldus verliep er bijkans een jaar. ORLANDO kwam de puineia
bezigtigen , en voor de eerf}e maal even zeer voldaan over den
buit, als over de wijze , op welke dezelve was behaald , betuigde
hij daarover zijn genoegen. Thans zocht ik hem re bewegen ,
zich te vergenoegen met het vermogen, welk hij had verkregen,
en een even verachtelijk als gevaarlijk beroep op te geven.
Dat zoude ik wel willen , " gaf hij mij tot antwoord;
„ maar wat zonde ik doen met een' troep, aan deze levenswij.„ ze gewoon , en die , niet meer wordende aangevoerd door
„ opperhoofden als gij en ik, aan alle zijne woestheid zich
„ zonde overgeven? In vergoeding van al het kwaad, welk
„ ?k'hct meeschdom heb gedaan , moet ik liet veel grooter
„ kwaad
,
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• kwaad voorkomen , welk uit het nederleggen van mijnen
„ post zoude voortvloeijen. Voor Waldorf en Rupelbrouck,'
voegde hij er nevens , „ zoude ik dan geen borg willen
„ [laan."
Gedurende den korten tijd, welken hij in de puinhoopen
bleef, wilde hij liet opperbevel niet hernemen; hij liet het
in mijne handen, en vergenoegde zich met het regelen valt
eenige togten. I-Iein was berigt, dat Bene krijgskas, onder eert
niet zeer fterk geleide, naar een dorp zoude overgebragt
-morden , eenige mijlen van het bosch. Er werd befloten,
er zich meester van te maken, en er vertrok diensvolgens
eenige manfchap van onze bende, onder bevel van EaNEST ; zij flaagden gelukkig en bragten ons hunnen buit. Duur
kwam dezelve ons te (laan: ERNEST, mijn waarde é n dappere ERNEST, was in 's vijands magi gevallen; hij werd ingefloten, en alle pogingen, om hein te verlosfen, waren vruchteloos geweest; maar, op hunne beurt, had ons volk, in de
herberg. van het dorp , zich meester gemaakt van des bevelhebbers vrouw, zijne zuster en driejarigen zoon, en dezelve naar de puinhoopen gevoerd, in de hoop van er zich
gezegd TROM
als gijzelaars ter uitwisfelinge van ERNEST
LEIDER , van te zullen bedienen. Bij de grievende droefheid, welke het verliezen van mijnen vriend mij veroorzaak te, kwam het teederfte mededoogen met de gevangenen.
Twee jonge en zwakke vrouwen waren genoodzaakt geweest,
tenen weg van tien of twaalf mijlen met de roovers te voet
af te leggen, hebbende een kind op hare armen , welk zij
beurt om beurt droegen ; aan geenen der roovers hadden zij
het willen overgeven , 'wier gewaad en knevels het arme
kleine fchepfel een vreesfelijken fchrik aanjoegen. Ligt begrijpt men , dat zij zwaar vermoeid waren ; en nogtana
fchraagde de angst haren moed, en belette dat zij onder de
vermoeidheid en den flaap bezweken. Ten hoogften top
klom deze angst, toen zij op het plein der puinen kwamen•,
en van eene menigte zonderling gekleede mannen zich omringd zagen. Op dit fchouwfpel bezweken hare krachten;
hare knieën waggelden; zij zouden neergezegen gijn, indien niet ORLANDO en ik haar onderfteund en op eene bank
hadden nedergezet; het kind lag in een diepen faap aan den
boezem zijner moeder; deze verbergde haar gelaat op haar
zusters fchouder, en beiden- fnikten van wanhoop. De nacht
kwam aan; wij zochten haar gerust te [tellen, en haar over te halen, zich naar eene beter befchutte plaats te begeven; zij
zagen rondom zich henen, en het vertoon dezer fchrikwekkende puinen en van hen, die dezelve bewoonden, verdubbelde haren angst, en deed er haar op aanhouden om te blijven
daar zij waren, liever dan onder deze verfchrikkelijke halfverbrijzelde gewelven zich te begéven. In het oogenblik
dat
,
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dat zij vlagtig in het zond zagen, had ik in eene dezer da
een meisje herkend, boezemvriendin van PAULive HAL-mes
zij woonde niet ve^•re van Yes-a, en in de cerfie jaren-DElt;

van mijn verblijf aan de Univerfiteit had ik lair ettelijke rei.
zen gezien. Aare zuster was gehuwd aan een officier van
het regiment van ***; zij waren op weg naar de plaats,
alwaar hij in bezetting lag, toen zij het ongeluk hadden,
in handen van ons volk te vallen.
Ware het niet om ERNEST geweest, zij zouden met het
verlies van hare pakkaadje zijn vrij gekomen. In allen ge
zoude hare ramp mij haar eerwaardig er.7aakt hebhen;-vale
maar hoe veel belangrijker moest mij nog PAui— NA's vriendin
worden! Op de kans af van insgelijks door haar te zullen
herkend worden, (prak ik haar aan met eene zachte ílein
zoo flellig verzekerde ik haar dat haar geen leed zoude mefchieden, dat ik haar eindelijk overhaalde om een weinig
rust te nemen en eenige fpijze te gebruiken , doch niet om liet
kind aan mij te vertrouwen, waarvan de moeder nimmer wil.
de fcheiden. I3et was innemend fchoon, en de moederlijke
liefde bezit iets zoo verhevens entreffends, dat de woestflen
van ohs volk met eerbied fchenen bezield te zijn, en zich
zelfs geenen opflag van het oog veroorloofden, welke deze
teedere en ongelukkige moeder koude ontrusten. Dus flond het
niet met CLARA, (dit was haar zusters naam) de vriendin van
PAULINA ; zij bezat eene bekoorlijke geflalte, en hare tranen en
verlegenheid verfpreidden nog meer bevalligheids over een
gelaat, met all de bloemen der jeugd getooid. Nier zon
ongerustheid hoorde ik de ruwe verwondering van al ons-der
volk; en vooral zag ik met liet uiterfie leedwezen Kapitein
ORLANDO'S brandende oogen ; drift voor de vrouwen was zijne
zwakke zijde, en, wanneer zij jong en fchoon waren, behield hij dezelve doorgaans voor zich , als zijn aandeel in
den buit. De twee zusters dwong hij aan tafel te gaan ,
en, ondanks hare dringende beden , fcheidde hij ze van
elkander , nam plaats naast de bevende CLARA , en wide
haar, niet eene zachte flem, duizend teedere en galante
dingen, op welke zij niet dan met hare tranen antwoord('-.
Ik was naast JULIA gcpiaatst, dus heeue des Kolonels vrouw;
Bare ongeruste blikken zweefden tusfcnen hare zuster en
haar kind ; onmogelijk was het laar, een mondvol te eten ;
maar liet jongskeu , intusfehen ontwakende , at gretig hetrene ik hem aanbood , en werd zoo gemeenzaam met
znij , dat zijne moeder op hare beurt eenigzins vertrouwelijker
werd , en hare doodelijke vrees voor mij niet verborgen
hield, wegens den indruk, welken hare zuster op het opper
gemaakt te hebben. „ In naam der menfehe--hofdcen
„ rijkheid," zesde zij , „ befcller u ons 1 bewerk dat wij
,
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niet vah elkander gefcheiden worden!" Te verre Zat cs.nee&
van mij af, om met mij te Ipreken; maar zij zag mij onnophou+
delijk aan , en dit aanzien maakte mij verlegen, .vreezender
van haar te zullen herkend worden. Ik deed al wat ik kon
om JULIA gerust te hellen ; ik zwoer haar, eerder het leven
te zuilen verliezen, dan gedoogen dat haar het geringlle leed
gefchiedde; ik beloofde, dat zij bij hare zuster zoude blij..
ven, en dat ik zelf aan hare deur de wacht zoude houden.
In dit oogenblik , het zij toevallig, het zij dat het kind, hetwelk
boven zijne jaren bleek veríiandig te zijn ,begreep dat ik zij«.
Ye moeder vertroostte , wierp het zich in mijne armen„
drukte mijn gelaat met zijne lieve handjes, en noemde mij
zijnen goeden vriend; tot fchreijens toe was ik er van aangedaan, en ik kuste het wichtje wederom. „ De onfchuld,"
zeide de moeder, „geeft u den naam van vriend; maak u dien
„ naam waardig ! " Mijn beíluit was genomen; ik Rond p
van de tafel, en, (RL,1: DO naderende , die CLARA'S hand,
welke van fchrik half in zwijnt lag, niet geweld had gegrepen : „ Kapitein, " zeide ik, „ kom aan ;- laat deze dames
,, eenige rust genieten." Het avondmaal had men op gedist
in, het verwende vertrek, waarin oPLANDo s veldbed ftóiid.
Dit is mijne kamer," voerde hij mij driftig te gemoet;
„ ik bied dezelve der jonkvrouwe aan; de zuster -met haar
kind kunt gij in de uwe brengen, indien gij wilt." In het
eigen oogenblik trok ik mijne bevelhehbeí•s fabel uit defche,
de, en zwaaide die boven mijn hoofd; dit was het rein det
aankondiginge van onherroepelijke bevelen. „ ORLANDO!"
zoo fprak ik hem op een' vasten toon aan, „ gij vergeet *
,,, dat ik alleen hier meester ben gehoorzaam uw opper,.
„ hoofd; ik beveel u, eogenblikkelijk deze kamer te verlet,
„ ten , en de onfchuld te eerbiedigen." ORLANDO beftorf
van woede , en ik las in zijn oog zijn vurig verlangen om mij
€egenl}and te bieden; doch hij moest ook in het mijne lezen.
dat Ik een vast befluit had genomen, :en dat het zijn levert
gold. De lieden, die op den togt geweest waren , aten met,
ens. „ Gehoorzaamheid aan het opperhoofd wILuEL:u!" was
de algemeene kreet; dezelfde kreet werd herhaald door dat
genen, die buiten gebleven waren, en eindelijk door oR►.re'
Do zelven, die CLARA'S hard losliet en mij buiten het vertrek
volgde. „ Weest gerust !" zeide ik in het uitgaan tot de ge.
vangenen; „ deze deur zal niet wederom geopend worden.'"
Ik floot dezelve op het nachtlot, flak den deutel bij mij,*
plaatfle eene wacht daarvoor, en volgde OttLANDO, die in heitin
ge gemoedshewegiug op het plein wandelde , en binnensmondg
eenige woorden fprak. „ Morgen, morgen ...;' zeide bij;
„ ik alleen zal hier het opperhoofd zijn... Ik moet haar
„ voor mij hebben... Ik wil... Al moest ik... Wee hem,
„ die mij durft weerftaan ! ... 1 Deze afgebrokene woorden,
,
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no verfchrikkelijker zwijgen gevolgd, deden mij
beven. Hoe duidelijk begreep ik nu, tot hoe verre de hevigheid zijner driften hem hadde kunnen vervoeren, en waarheen zij hem nog zouden wegflepen! Doch, vastberaden,
het kostte wat het wilde , PAULINA'S vriendin te redden,
gevoelde ik insgelijks, dat ik geen oogenblik had te verliezen, en nam het befluit, om, in dien zelfden nacht , de twee
zusters naar de herberg terug te •brengen , waaruit zij vervoerd
waren, en aldaar over de lostang van ERNEST ia onderhandeling te treden. Nog was ik het opperhoofd , en moest alles
mij gehoorzamen; den volgenden dag, misfchien, zoude ik
het niet meer zijn.

van een

(Het flut in het eerstvolgend Stuk.)

DE ZIENER OP DE PROEF.
Eene Gebeurtenis, welke te I'J7eetaen als echt verhaald wordt.
OLMAR, een jong Officier onder de Landweer van TPeenen, werd gekwetst in den flag van TI eigram. Ilij volgde zijn korps tot aan Katxeyk, in Boheme, en verwierf verlof aldaar te blijven, om er zich te doen genezen. Men gaf
hein een billet van inkwartiering in een der beste huizen
dier kleine (lad. Den eigenaar vond hij bezig niet het bewijzen van den laatalen pligt aan eerie jonge vrouw, welke,
hij aanbad. De ongelukkige echtgenoot verontfchuldigde
zich van de huisvesting van FOLMAR, en deed hein naar eene
herberg in de buurt geleiden. FOLMAR voerde derwaarts
met zich een diepen indruk van het fchouwfpel, waarvan hij
getuige was geweest: de pracht, met welke dit jeugdig flagtoffer tot in de armen des doods nog praalde (*), had, zijns
ondanks, zijn oog zich doen vestigen op eene geflalte, in
welke een zachte flaap fcheen te heerfchen. Iloe zeer irr+
zijn oog getroffen door de verbazende overeenkomst niet die
an LOUIZA, zijne beminde zuster, welke hij fints een jaa,•
beweende! Op ééns fchoot hem te binnen, dat op dien c gen dag dat droevig (erfgeval verjaarde, en verbeeldde hij
zich, in zijne ziel de laatfie woorden t ooren weergal_nen.
welke deze geliefde zuster tot hem had gefproken. „ Mijn
„ waarde JOZEF!" had zij tot hem gezegd, terwijl zij haar
best deed om te grimlagchen, „ laat onze fcheiding u niet
,, oat,

(S) In vele oorden van Duitschland worden de lijken der vromvvgn, op het fierlijkst uitgedost, ten toon gelegd.
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ontroeren; zij zal niet eeuwig duren : ik Zal hog eens
„ aan u ver[chijnen." En na verloop van eer i'r den
i elfdel d g, welk eerie zonderliiege ont171t etia ! ti:'^!l: Bene

geheimzinnige gelijkheid!
Van deze fombere overdenkingen bekwam iabintAiz niet,
dan oir_ naar een godsdienstig gezang te luisteren, welk hij
in de verte hoorde, Hij begaf zich naar zijn venfler, onder hetwelk de A!lolrl..,a fïroon.de, en bij liet licht der maan
ontdekte hij , r an de overzijde der rivier , een klooster,
ia.'aluit deze efelijke vrouwen - ílemmen zich verhieven,,
Nog zwaarder ,00g Let gedenken aan LnUIZA op zijn hart;
hij paarde zijne gebeden bij deze godvruchtige toonen'
en zijne tranen firoomden.
Omtrent middernacht ging hij te bed; naaawelijks was hij
intiellapen, of hij verbeeldde zich iets te gevoelen, welk
zachtjes Zijne wan g en Eireek, en in het zelfde oogenblik
hoorde hij deze woorden , met eene flaauwe trem uitgefproken: „ Ziit gij het, JOZEF ?" Ijlings ontwaakt hij , en ziet in
de fchemcring twee groote ooges flikkeren. Hij kan zich
niet weerhouden een gil te geven , en terlrond ziet hij eene
vrouw, in het wit gekleed, die over zijn bed leunde, ijlings
raar de deur loopen , alwaar zij (laan blijft, de handen he•
rnelrt'aarts flaandeá De jonge krijgsman fchiet als een blikfern derwaarts ; een firaal der maan fcheen op het gelaat van
he vcrl'chijnfel ; hij herkent LOUJZA , wil haar in zijne aihnen
fruiten, doch heeft liet vermogen niet om die te bewegen,
V ^rfcheiden malen had FOLMAR de Franfc'7e batterijen getrotfeerd , en niet gebeefd , gelijk thans voor een bloot verfehijnA
fel, hetwelk wel niets anders dan liet gevolg van een ijdeletl
drools konde wezen, Zoo hevig werd zijne ontfteltenis, dat
his zeer veel moeite had om zijn bed te bereiken; hij riep
zijn verfland te hulp , doch hield, ondanks hemzelven niet
op, bij zichzelven te zeggen: „ Het zijn evenwel zeer Ze„ ker hare groote zwarte oogen , hare zoo zachte trekken,
„ hare gehalte , hare houding !" Zoodra de dag aanbrak ,
Hond hij op; hij vond zijne deur gefloten, en aarzelde na
niet meer om alles voor een droom te houden.
In de beweging van (lezen ongerusten nacht way liet ver
zijne wonde gevallen; hij zond o°n eenen heel--bandv
meester. Onder filet verbinden verhaalde FOLMIR , dat hij in
het naburige huis zijnen intrek had moeten nemen, doch dar
het treurige voorval , welk aldaar had plaats gehad ... „ Ach !"
'ie l hem de wondheeler in de rede „ indien gij die lieve
„ jonge vrouw hadt gezien, zoudt gij gezien hebben t hoe
„ bekoorlijk zij was ; maar 'vie kan u van haar engelachtig
„ karakter een denkbeeld geven? Ik zelf, Mijnheer, heb
„ haar, in hare laatíte oogenbiikken, opgepast, en .,." -„ Hoe ! gij? maar zift gij wel ftellig verzekerd dat deze jonge
-
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„ vrouw dood is ?" — „ Of ik er van verzekerd ben? Mijt,, heer denkt dan.... Helaas ! *niets is zekerder." De heelmeester vertrok , verwonderd over Foi,n r's vragen, die ziek

beklaagde , hein niet meer gevraagd te hebben.
Voor het overige fprak de jongeling tot niemand een eenig
woord, hetwelk iets konde doen vermoeden omtrent hetgene
er dien nacht was voorgevallen. Geduldig wachtte hij dein
volgenden nacht af, in de vaste overtuiging dat dezelve hem
de middelen zoude aan de hand geven, om zijne denkbeelden
te regelen aangaande het voorwerp, welk alle dezelve zoo
krachtig bezig hield. De nacht komt; hij laat den fleutel in
zijne deur, gaat te bed, en doet het licht uit. Wel had hij
voorgenomen om niet te flapen; maar de natuur had de overhand , en hij lag in een diepen flaap, toen hij daaruit werd
gewekt door de ftem, die hem, even als 's nachts te voren , riep. Hij luisterde , en een oogenblik daarna hoorde
hij een diepen zucht in een hoek van de kamer. „ LoutzA ! "
riep hij : „ Louiza 1 waar zijt bij ?" — Geen antwoord. -„ Louizn, mijne zuster! indien gij het zijt, kom nader.'
Het diepfte fiilzwijgen.— For,MAR Raat op, en verneemt wel
zekerheid dat hij alleen in het vertrek is.
-hastme
Hij gaat aan het venfler; bij het maanlicht ziet hij ecti
fchuitje, welk de rivier afdreef. Toen het nabij hein was,
zag hij dat er niets anders in was dan Gene doodkist en één
man, die aan het roer zat. Niets anders werd er gehoord
dan zijn treurlied en het eentoonige gedruisch der golven.
„ Zal ik dan door zulke voorwerpen onophoudelijk ver„ volgd worden?" zeide FOLM.^R tot zichzelven, en begaf
zich wederom te bed.
's Anderendaags morgens kwam zijn wondiieeler hem wede ro m bezoeken. „ Hoe!" zoo fprak FOLM1 R, „ gij twij„ felt inderdaad in het geheel niet aan het overlijden van
„ mijn arm buurmeisje ?" Geen ander antwoord gaf hierop
de heelmeester, dan dat hij eene groote Begrafeniscedel op
de tafel leide, waarin FOLMAR den naam van Mevrouw LENZ
Its. „ Maar prat zie ik ?" riep hij terflond: „ haar man heet
JOZEF
J a, Mijnheer. -- „ Wel nu, zij is niet
„ dood! neen, zij is niet dood." De wondarts zag hem flijf
in de oogen; hij dacht, dat de vermoeijenisfen van den oor
zijne wonde misfchien zijne herlens gekrenkt had--logen
den. — „ Maar," zeide Fornika, de cedel wederom opvat.
tende, „ de ongelukkige heet PAuL1N.2; dit is de reden,
„ waarom zij op den naam van LoUizA niet geantwoord heeft."
Net eene zachte item voegde hij er nevens, dat het niet te
verwonderen was, dat deze gelijkheid, welke hein bij hel
dag zoo zeer had getroffen, hein insgelijks in het don--dern
ker geheel misleid had.
In de volkomene ov ertni,ing , dat hij eindelij1: achter het
?"
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geheim was gekomen , maakte hij geene zwarigheid, den
eelmeester alles te verhalen , wat hij in de twee laatfile
nachten gezien en gehoord had. Eenigzins beteuterd was
hij, dat zijn verhaal niets anders dan een fchaterend lagchen
ten gevolge had. „ Sta mij toe ," fprak de wondarts ,
„ voor de tiendemaal u te verzekeren, dat Mevrouw LtNZ
zoo volkomen dood is als Mejuffrouw uwe zuster. Ik zie
aan uwe houding, dat mijne woorden niet in ftaal zijn om
„ u te overtuigen: wel dan! fia mij toe, dat ik eene proef
neme. Hetgene gij gezien en gehoord hebt, moet ik ook
zien en hoorera; vergun mij dus, dat ik den volgenden
nacht in uwe kamer doorbreng. Zulke voorvalletjes kun„ nen niet anders dan zeer kluchtig zijn. Gij zult van mij
„ een profeliet, of ik er een van u maken. Indien dit alles,
„ zoo als ik beken dat ik overhel om te denken, niets anders
„ zij dan een grap , waarmede men zich ten uwen koste zoekt
vrolijk te maken, zullen wij het vermaak hebben, om te
„ zamen uwen toovenaar of toovenares uit te lagchen.
FOLMAR nam des wondheelers voorflag aan, na hem vooraf
te hebben doen beloven ,zonder zijne uitdrukkelijke toeitem ..
ming niets te zullen ruchtbaar maken.
Zoodra het nacht was , begaf zich de heelmeester naar
FOLMAR'S intrek, die nier konde nalaten, hem zijne verwon(lering te betuigen , dat hij hein gewapend zag met eene 'lange
fabel en een paar piftolen. Deze manier, om de geesten te
bezweren, fcheen hem toe, eene vrij groote vrees voor de
levenden aan te kondigen. Deze was niet de eenige voor
welke de arts nam; hij verzocht zijnen makker, eenige-zorg,
fiesfcihen wijn te laten boven brengen , en zijne kamer te ver
alsof hij een groot gezellchap verwachtte.-lichren,v
Diensvolgens ging FOE.MAR naar beneden om order te flellen,
en, terflond terugkeerende, was hij reetis op den bovenften
trap, toen hij zich verbeeldde, achteraan op den overloop
navr zijne kamer eene vrouw te zien, in het wit gekleed.
Bij Raat ftil, ziet rond, luistert, en beluit eindelijk te naderen, doch zonder gedruisch. Het verfchijnfel keert zich naar
een venfler, door de maan verlicht; haar fluijer opent zich-,
en haar profil teekent zich in de fehaduw; de jongeling doet
nog drie fcbreden; hij herkent LoutzA ; zijn bloed Rolt in zijne
„ieren. Het fpookfel heft de handen ten hemel, en flaat
t'-.z2Ive op haren boezem kruifelings over elkander met een
diepen zucht.
Naderhand heeft FOLMAR betuigd, dat hij zich niet herinnerde, door welk eene werktuigelijke beweging de fehrik
hem liever voorwaarts dan terug had doen gaan. Zoo nabij
bevond hij zich bij het geheimzinnige wezen, dat hij alle de
trekken zijner zoo zeer betreurde zuster,konde onderfcheiden. Zijne haren rezen te Berge; hij wilde fpreken; Zijne
Nn ^
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item be(tierf op zijne lippen. „ Louiz.A !" zeide hij einde,
lijk. Zij wendde zich tot hein. „ Loutze! t,ouiz.A! kent j
„ mid niet meer?" Zij gaf een teeken van ontkenning. „Hoc
„ LCurr,A! gij herkent uwen geliefden broeder, uwen toZEF
, niet ?"—„jozLe!'' antwoordde zij eindelijk, „mijnwaarde
„ JOZLI !"... Zij lirekte hare armen naar hem uit; fchierzonder llewt.^theid viel hij in dezelve.
In uit c3;;enblik kwam cie wondarts uit de kamer, met
-ene hi` 00l in de acne, en eene kaars in de andere hand.
Her eeríle, dat hij zag, was r•o ►.Mir, in de armen van het
ipook!'cl. „ Hemel!" riep hij ; „ Mevrouw LEïvz!”
inmiddels werd er eene deur van eene naburige kamer ge
een man in nachtgewaad vertoont zich , floot FOLMAR-opend:
riet ge . eld terug, vat het gewaande fpookfel op, en brengt
het daar. Met een outfield gelaat keken de jonge krijgsman ei! .i c wondheeler elkander aan ; net gistingen bragten
zij he ,. enge van den nacht door. Zoo vroeg in den mor
als. eiks voegeiijk konde gel'eili eden , 11 eten zij den vreeen.-gen
deling om een mondgefprek 'verzoeken. Spoedig kwam hij
bij hen. Straks verzocht FOLM..R hein om verichooning voor
liet gebeurde in den voorgaarden nacht; en om zulks, ware
het mogelijk, hem verftaanbaar te maken, verhaalde hij hem
zijne historie in alle derzel^er bijzonderheden. De vreemde.
king feheen er van aangedaan te zijn, „ Mijne zaal, is het,"
zeide hij , „ dit raadibl voor u te ontwikkelen,"
„ De ongelukkige," zoo ging hij voort , „ welke gij
dczcu nccht gezien hebt , zij , die in Je voorgaande naciitcn voor uw bed heeft gefllan , was noch
owe roister LOUIZA , noch Mevrouw LENZ: het is mijne
doenter, uiiin eeraig kind. 1 -Jaar verfland is geraakt. Er
,, wcs ee'i tijd dat ik mij den gelukkigflen der vaders durfde
iy uoemeu: ni ine dochter, even beminnelijk als fchoon, had
haar Bait aan Genen jongeling ge;ch,onken , welken ik mij
„ voorshands verheugde, mijnen zoon te zullen mogen noe„ men. Sterk hield j,»ra bij mij aan, om den dag van ons
onderling geluk te bepalen, toen cie oorlog den vijand op
onze grenzen bragr. De onbezonnene , door zijne krijgs„ zucht vervoerd , helde zich aan het hoofd van een aantal
„ jonge lieden van zijne jaren ; de vijand zond een de.
„ tachement op hen af, en welhaast werd onze ongelukkige
„ kleine fad liet tooneel der verfchrikkelijkfle gebeurtenis
vocht in de'Iraten, zelfs voor ons huis. Mijne-„fen.M
arme LoULzn ziet uit haar vcnfter liet gevaar, waarin haar
„ ,ozrr zich bevindt; zij is niet meer meester van zichzel„ ve ; ijlings fnelt zij naar den deurdrempel. .. In hetzelfde
„ oogenI)iik velt een fchot haren mintsaar voor hare voeten
,

neder; het bloed des rampzaligen iongclings (pat ol.

licrc banden ep in haar gelaat. Sints dir noodlottig oogai- „
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„ blik heeft eene volkomene uitzinnigheid haren geest ge.
„ krenkt. Met haar ben ik hier gekomen, om eene wijk.
plaats in deze flad te zoeken, tot dat de rust in onze oor„ den zal herheld zijn."
FOLMAR, die naar dit verhaal aandachtig had geluisterd, ver.
zocht verlof om LOVIZA te mogen zien; het werd hem ver'
gund. Eene nieuwe aandoening van verbaasdheid kon hij
niet bedwingen, bij de befchouwing van de ontzettende ge•
lijkheid met zijne zuster en Mevrouw LENz; eene gelijkheid,
welke, door zijne verbeeldingskracht, in alle hare bijzonderheden volkomen was geworden. Aandachtig nam ook de
wondarts de jonge LOUIZA waar, maar met het oog der kunst:
hij bezat eene natuurlijke fchranderheid , door eene langdurige
ervarenis verilerkt. Hij raadde den vader van het ongeluk„
kilte meisje , in plaats van haar opgefloten te houden, haar op
drukke plaatfen te brengen , en vooral gelegenheden te zoe.
ken, om haar het gezelfcha p van jonge lieden van de andere
fekfe te doen bijwonen. In dit eertje bezoek toonde POL MAR de kieschfle deelneming in LOUJZA's toehand; hij hield
zich, alsof hij zijne oogen niet op haar foeg, terwijl zij
integendeel de hare niet van hein afhield. Daarenboven fprak
hij geen enkel woord. Zeer veel genoegen fchiep de vader
in des jongen krijgsmans befeheidenheid; hij deed hem beloven , van de buurfchap het meest mogelijke gebruik te
maken.
Reeds des anderendaags beantwoordde hij aan deze vriendelijke uitnoodiging ; honderd redenen waren er , waarom
LOUIZn s fraaije geftalte voor hein meer bijzonder bekoorlijk
was. De wondheeler zat intusfchen in eenen hoek van het
vertrek, waaruit hij duidelijk opmerkte, dat, zoo dikmaals
zijn oog liet vallen, zij uit hare gewone
wezenloosheid fcheen te bekomen; over haar gelaat ver.
fpreidde zich een blos; met ongemeenen flans fchitterden
hare oogen. Op deze eerfle waarneming houwende, verlangde
hij te vernemen, hoedanig Bene uitwerking de naam van JozEF
op zijne jonge kranke konde hebben. Nog dien zelfden avond
werd erde proef van genomen. FULMAR had een fraaijen ruiker
medegebragt, welken hij op het veníter had nedergezet, voor
hetwelk zij zat. Geen de min(te acht fcheen zij er op ge•
Slagen te hebben. „ Vanwaar hebt gij deze fraaije bloemen ,
^, j ozcr ? " vroeg hem de vader. Op den naam JOZEF Sloeg
LOUIZA ijlings haren blik op den jongen krijgsman, en hield
dien Stijf op hem gevestigd. Haar oog ontvielen eenige tra
daarop nam zij de bloemen, en keerde zich om, dezel--ne;
ve aan haar hart en hare lippen brengende. Vurig drukte de
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kie hij fchier om del: hals zijn gevallen: want dit was het
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eerlie teeken an verfland , welk zijne ongelukkige dock
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ter gaf.

Hij verhaalde , dat zij voorheen zeer uitmuntende talenten
voor de muzijk had bezeten. Reeds 'sanderendaags liet For.r,iAR een Fortepiano in LoUIZA's kamer brengen ; zij kreeg
liet in het oog, nam een floel, ging zitten, en bewoog werk
vingers over het klavier, maar trok er geene-tuigeljkhar
andere dan wanluidende klanken uit, en fond fchicht;g op,
anet eene onvergenoegde houding. De jongeling ging Braks,
als zonder erg, op hare plaats zitten, en fpeelde, met zeer
veel (maak, Boheemfclle airtjes, welke aan LoUIZA's herinnering niet dan aangenaam zijn konden. Met diepe aandacht
luisterde zij naar dezelve, en begon vervolgens eensklaps
de woorden te zingen, welke zij in de gebergten van haar
land zoo dikmaals had gehoord. Zij werd geftoord door
Een vloed van tranen, die haar deed fnikken.
Reeds hadden verfcheiden gunflige verfchijnfels , gedurende een geruimen tijd, den vader de ftreelendite hoop
doen opvatten, toen FOLMAR, op zekeren dag, zijne vrienden bezoekende, zich verwonderde dat hij LoUIZA geheel alleen vond. Zij zat diep in gedachten ; doch zoodra hij
nader kwam: „ J zEF ! joz@.F ! zijt gij het ?" riep zij , en reikte
hem de hand. Buiten zichzelven, greep de jongeling dezelve ; hij drukte haar tegen zijne borst, en gaf haarde teederft mailen ; hunne lippen ontmoetten elkander. ... Niet fnelIer is de elektrieke vonk : de wolk, welke het verland valt
het meisje verdonkerde , was reeds verdwenen. ,, Neen ,
„ gij zijt JOZEF niet," fprak zij; „ gij zijt die lozEF niet,
„ dien zij in mijne armen vermoord hebben; maar gij zult
„ altijd LOUIZA'S vertrooster zijn !"
De vader kwam daarop toe; hij zag hen in elkanders
armen. „ Mogt de Hemel." fprak hij, „ uwe vereeni„ ging zegenen P De Hemel was het, FOLMAR, die u zond,
„ om een einde te maken aan ons lijden. — Dokter!" voege hij er grimlagchende nevens, „ gij zijt een uitmuntend
„ arts ; maar zie daar een jongeling, die niets had beloofd,
en echter meer dan gij gedaan heeft."
LoulzA heeft haren eerflen JOZEF niet vergeten ; doch dei
tweeden zoude zij voor alle de kroonen der wereld niet
willen geven.
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algemeen heerfchend is bij den mensch hoog;evoeZ oolendheid
van zichzelven, dat men doorgaans iemand her
weigert om zijne eigen Karakterschets op te maken. Eli

regt

wanneer een en ander zich dat regt aanmatigde , heeft men die
Karakterbeelden met twijfel ontvangen , en de befc'rrijvingen
gelezen niet verdenking van den invloed der menfchelijke
hooggevoeligheid van zichzelven. Dan, hoe bezwaarlijk liet
zelfs voor den besten der menfchen moge wezen, zich ,voor
eersen korten tijd, van d e algemeene zwakheid zijner nature
te ontdoen, vindt Iaen er echter , die ecue uitzondering op
dezen regel maken. Behalve de weinigen , die hun eigen Leven 1• efcbreven, en zoo wel hunne mistlagen en ondeugden,
als hunne deugden vermeld hébben, vindt men er, die zen
afzo;ïder'ijk Pourtrait van hun eigen Karakter ophingen, zoo
wel gelijkend getroffen, dat hunne vijanden zelfs zulks niet
konden nalaten te erkennen. Van dezen zeldzamen flem,

pel is hetgene de groote EResMUS ten opz'gte van zichzelven fchreef.
In eenen Brieve aan zijnen Vriend, den Deken COLET,
laat hij zich in dezer voege uit: dat, indien hij iets aanprijzcnswaardigs in ziclizelven kon vinden, hij er hooardig up
zou wezen, om aangeprezen te worden door zulk een waar
wiens oordeel hij zoo zeer veel helde , dat hij-digMan,
diens itilzwijgendc hoogachting meer waardig keurde, dan
alle de toejuichingen te Ronne; maar dat echter de aanprijzingen, hein gefchonken door zulk een Peifoon, wel verre
vat; hem in zijn eigen begrip te verhoogen, veeleer hem nederigheid inboezemden : want dat zij hem flechtQ iierisrnerden, hoe hij zon behooren te wezen; d t hij zijre eigene
zwakheden best kende, en het daarom zou wangen, een Pourtrait van zichzelven op te hangen.
„ Gij ziet in mij een Man van weinig of geen middelen;
iemand, die vreemd is van eerzucht; een ijverig najager
van liefde en vriendfchap; eene foort van nieuweling iii
de geleerdheid, doch een groot bewonderaar van dezelve; iemand, die een zoo diepen eerbied voedt voor alles,
„ wat in anderen uitftekend is, als hij weet . hoe veel hete
„ des ontbreke;die gereedelijk voor iemand in geleerdheid,
„ doch niet in opregtheid, kan onderdoen; een Man, openhartig , vrij ; een vijand van valschP^eid en veinzerij , en
„ van weien niemand iets anders te w• chhten heb e, dan
een eerlijk hart. — Indien , mijn waande coLET•! gij zulk
„ een Alan kunt beminnen en uwer vriendfchap waard'g• keu
ren, dan moogt gij mij uzelven toeL-igenen, even zeer als-;,
, eenig ding, 't welk gij het uwe !:l u:t noemen."
.
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(Ontleend nit JOHN QUINEY ADAMS, Letters on Silifia.)
heeft , in zijne Levensbefchl'ijving van
oi`tor
D
dezen Geleerden een regtmatigen en grootcn
Dr.
lof toegezwaaid, dewijl hij
JOHNSON
WATTS,

het niet beneden zich reke.,de,
van de hoogte der diepzinnigfle wetenfchappen als af te
dalen, en ten behoeve van Kinderen te fchrijven. „Ieder
een;' fchrijft hij , „ die bedrevenheid bezit in de al--„
„ gemeene beginfelen van der menrchen bedrijven, zal met
„ eerbiedenisfe nederzien op cellen Schrijver, die op den
„ eenen tijd tegen LOCKE fc!:reef, en op een' anderen tijd
„ zich verledigde om een Leerboekje voor Kinderen v: n
„ vier jaren te fchrijven." — Dan hoeveel ogrooter is de
(chatting van lof, welke van ons gevorderd wordt, wanneer
wij een volftrekt Oppervorst, den groottien Veldheer zijner
eeuwe, uitftekende in het vak der Letterkunde, zich als 't
ware zien vernederen om het A. B. C. aan de Kinderen in
Zijn Koningrijk te leeren! — wanneer wij dezen zien, zijne
zorg befledende, zijnen invloed en vermogen aanwendende,
om eenvoudige en nuttige kundigheden bij zijne Onderdanen
te verfpreiden; voor hen de eerfte en gewigtigfle bladzijden
van het boek der wetenfchappen open te leggen, en, mag
ik mij in dezer voege uitdrukken, den geheelen dampkring,,
welken zij inademden, te vervullen met dien geur van ver
kundigheden, die te voren opgefloten was in de-ílandeijk
fcholen der Geleerden, en alleen den Rijken en Vermogenden ten deele viel!
Onflerfelijke FREDERIK! op den Pruisfrfchen Troon gezeten
met millioenen knielende onderdanen voor uwe voeten , waart
gij flechts Koning. Op de velden van Leuthen , van
Zorndorf ; van Rosbeich , en zoo vele andere tooneelen van
bloeditorting en ellende, waart gij alleen Held. Zelfs in
uwe gemeenzame verkeering met de Zanggodinnen, met de
Geleerden , waart gij alleen Dichter, Wijsgeer en Gefchiedfchrijver. Maar in deze edele drift , in dezen werk
verlichten ijver voor de verftandige opvoeding-2amen
uws Volks, waart gij wezenlijk groot, de Vader uws Volks,

de Weldoener des Menschdoms!
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VESTOOG, OVER OER IIEID 1 NEN GODSDIENST, VóóR
Di, TIJDEN DI:S CII1:ISTENDOMS.

IC 74'/Iar,' Lid Gods veranderd in leuZrI
geu , en. he; !c,': /;/:'l ggcl: :ra en Eed/end boven den Schep.
,

pe, , die Le p: f/aen is in e„11Jc ghetd.

PAULUS.

Z

de verzekeringen van GODS Genaie jegens flra
infchuldige Stervelingen , op derzelver bekeering en
levensbeterschap, en de zoo heerlijke als troostvolle uit-.
zigten van een on{ter fcliik Leven , door de Leer ven ,liTzus Ch RISTUS aan her licht gchragt, volgens de verzekeringen, in die Openbaring voorhanden, niet -elden de
Rolle van bevond, ring en verheerli;king der hoogere Wezens, die zich over liet zalig lot hunner Natuurgenooten^
in zoo verre zij re^1en;^1ti e en zedeliji: Werkende chep-•
f len zijn , verblijden ; sloe zeer moet hun dan niet ver-

wonderen, hoe hun niet hijka..s ongelonfelijk voorkomen
de ondankbaaar leid van velen onder het Mensel:clom , di
de echtheid der Goddelijke Openbaringe, door JEZUS der
Wereld aaligebragt, ontkennen , — rrtker^r;e;, , omdat
naar dezer begrip, liet nies veronderffeld kan worden,
dat liet Opperwezen noodig ot• nuttig a(-u oord elen, eenige OpenbaJin1, van zijnen wil te geven aan Menem
fchen , die reeds genoegzame blijken daarvan bezaten door
het Redevermogen, hein gefcl,onken.
Dan , in hoe verre dit Redevermogen (wij erkennen 'r.
zelve voor de eerf?e gave des 1 leipels, en zonder 't welk
geene Openbaring kan te trade komen) in Praat wis, brie
de Menichen regie begrippen van de Goddelijke Natuur,
van den Godsdienst en de Zedeleere in 't algemeen te gem
ven , zoodat de noodzakelijkheid of nuttigheid eener meer
onmiddellijke Openbaringe van den goedertieren Vader des
-
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Menschdoms wordt uitgeuloten , zal best kunnen b}ijken uit daadzaken, en ons op 't klaarst en krachtigst in 't
doge vallen bij een terugzigt op de Heidenfche Ihe,
reld, vóór de verkondiging des Christelijken Codsdiensts:
een terugzigt ,waartoe wij de Lezers van dit Vertoog uit
-nodige.
Behalve bij het foodfche Volk, heerschte, vóór de komst
van 3nzus CHRISTUS , de Afgoderij op den aardbodem.
De eeríle oorzaak van deze algemeene Afgoderij bellond
in lage en onwaardige denkbeelden van de Godheid, wel
vervoerden, om de Schepping des Heel--kedmnfch
als en het volgend toevoorzigt van het gefchapene te befchouwen, als te veel, om toegeíchreven te worden aan
één Wezen. Verder oordeelden zij het voor zulk een Wezen te laag, te veronderifellen , dat hetzelve een onmiddellijk belang zou nemen in het beheer van dit gedeelte
der Schepringe. Overzulks verbeeldden zij zich , dat
hetzelve Afgevaardigden gebruikte , om , onder Hem ,
dit beheer te volvoeren. De eerfte voorwerpen, aan welke zij die ontleende magt toefchreven, waren de Hemel
chten , welke zij , ter oorzake van derzelver glans en heil--li
zamen invloed, veronderftelden óf zelve bezield te wezen ,
Of door vcrf'andige wezens beftuurd te worden. De ver
deze Poort van Afgodendienst blijkt uit JOB'S-zoekingrt
Boek zeer flerk geweest te zijn in de vroegste eeuwen der
Wereld (*).
Van wege het beweren , dat de Starren onbezielde
Ligchamen waren, dat de Zon een Vuurkloot, en de
Maan eene bewoonbare Wereld was, werd ANAXAGORAS
te Athene van Goddeloosheid befchuldigd , dewijl men
zulke ílellingen aanmerkte als eene loochening van derzelver Goddelijkheid. SOCRATES zelfs oordeelde, dat hij
zich aan groote vermetelheid fehuldig maakt ; en PLAn`o fpreekt van dit gevoelen, als aanleidelijk tot Godver
-zakerij.
De Eerdienst, aan Overledenen toegebragt, volgde die
der Hemellichten op. Gewoonten, oorfpronlcelijk ingerigt ,
(*) Zoo ik het Licht aangezien hebbe, wanneer het fclzcen,

of de Maan, heerlijk voortgaande, en mijn hart verlokt gr-

eest is in het verborgen, dat mijne hand mijnen mond gekust
heeft; dat ware ook eene misdaad bij den Regter: want ik

zou den GO) van ,boven verzaakt hebben. Jos XXXT: 26—a8.
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rigs, om niets meer uit te drukken, dan eene regtrnatige
it achi neming en herdenking aan de groote dienften van
afgefrorvene helden, gaven allengskens aanleiding tot bedrijven van Godsdienf{ ig eerbewijs, tot het oprigten van
Altaren en het toebrengen van oWergaven eri aanbidding.
-- Langen tijd hield zich het menschdom te vrede met pig
ar ii op te rigten , of ruwe (Icencn en hoogten voor hun
Godheden daar te (':ellen; doch liet eerbiedigen der af-nc
Helden voerde den Beeldendienst in menfchelij.-gL,(torvune
1: gedaanten in. De Wijsgecren in 't ' algemeen waren
zoo verre van dusdanig een bedrijf te wraken, dat TULLIOS in 't bijzn,oder de gewoonte , om Goddelijke Eere
aan beroemde :dannen toe te brengen, met zijne goedkeu
verwaardigt.
-rinb
In dc zer voege ging de dienst van den dien waren
GOD allengskens verloren, en de plegtigheden, welke denzelven vergezelden . werden vermengd met die gefchikt
waren voor de mindere Godheden: want aan de Hemel=
fche Ligchamen en de vergode,Mannen werden de namen
en de eil;enlchappen van den Enigen toegefchreven, tot
dat de plegtisheden , aan elk bijzonder eigen , niet langer
konden onrlerfchiiden worden. In 't einde nam de Eer.
dienst dr lagere wezens de aandacht des menschdoms
te eenemaal in.
Er waren d sgeliiks onderfclleide klasfen van Goden , vart
eenen tusfcbenb uie vallenden aard , nu doorgaans met deit
naam van Genii be(lempcld; en de aanbidding, aan dezelve toe ebr,igt , vormde een artikel van veel aanbelangs in
het IHeidffile'e StLlicl. Z Us verfchilknde namen van
denzelI n Go 1, en daarvoor erkend • liet men voor v erfchillende Godheden doorgaan , en diende men met onder
Teekens en Beelden van der-fcheidnplgt .D
Heidenen vnornaamde Goden veranderde men desgelijks in
Godheden ; als liet Muur bij de Ckaldeen , de Stier en andere Dieren bij de Egyptenaren.
In 't algemeen ftel _ e men vast, dat de Beelden der Godlieden met en goddelijk vermogen bedeeld waren. STILp0, de Wijsgeer van IlJegara , werd uit Athene geban4
nen, om• ^at hii hiweerde , lat het Standbeeld van ry
!cE vn , foor PHIDIA S vervaardigd, geen God was: en
alles, wat hij tL zijner verdediainge waagde in te bretaa
gen, behoud daarin, dat dit heerlijk f}uk van beeldhouw.
kunde geen God, maar eerre Godin was!
Alle Gedeelten des Hee/als, door fommmigen a1 zoo •ve t
,
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deden der Godheid , door anderen als blijken harer magi ba
fchouwd zijnde , maakte men tot voorwerpen van eerdienst,
Zelfs de Hoedanigheden en de f1andoeri;2gen der menfcnen ,
ja ook de Toevallen , waaraan zij zijn bloDtgcíleld , eerbiedig
alsof een bijzonder Verfland over ieder-demn•v
derzelven liet opzigt had. Eenige dezer waren niet alleen
natuurli;ke kwalen, maar ook dingen van eencn íhooden
aard. Te Rome had men een altaar opgerigt voor de
Koorts, een ander voor de hii'ade Forluin; men zag er
ook, gebouwd voor ll ellust en 1'ermaak, en te Athene
werd godsdienflige eere aan de Onbefchaamdheid toegebragt.
In de daad, de Godheden van een hecht karakter trok
meer de aandacht der Heideniche Wereld, over 't al--ken
gemeen, dan die, waar van zij gunfliger denkbeelden vormden : de laatstgemelden oordeelden zij uit eigen aard gereed genoeg om goede dienflen te bewijzen. -- PLUTAOcllus baalt met goedkeuring aan liet gevoelen van XEN
CRATES , die , fprekende van ongelukkige dagen en feesten, welke gevierd werden met geefèlingen, slagen , weeltlagtcn , vasten , hardluidende woorden en onkuifclie uit
vermeldt, dat deze dingen aan de goede De--drukinge,
mons niet konden behagen, maar dat in de lucht, welke
ons omringt, zekere groote en magtige Geesten zich onthielden , die vermaak in deze kwellingen fchiepen , en op
derzelver toebrenging aflieten verder kwaad te doen. Da
Eg^ptenaars bragten godsdientl:ig eerbewijs toe , niet a'
leen aan de Ibis en Ichneumon , flangen en ongedierte
etende dieren; naar ook aan den krokodil en ardere íchade toebrengende ichepfelen.
Van dezen aard waren de voorwerpen van godsdienílig
eerbetoon onder de beroemdite Heideniche Volken ; en uit
het opgegeven denkbeeld van de karakters hunner Godheden
mogen wij opmaken , welke foort van achtgevinge dezelve
veronderfteld werden op dc menfchelijke zaken te haan.
Maar de leef eener Voorzienigheid, zonder welke het geloof
in een' GOD geenen invloed kan hebben, was, uit anderen hoofde, zeer onvolkomen onder de Heidenen. Inzonderheid werd dezelve tegengewerkt door hunne begrippen
wegens den invloed van het Noodlot en de Fortuin op der
menfchen bedrijven. Zelfs verbeeldden zij zich, dat er
Noodlot beflond, 't geen de grootfle hunner Godheden
niet kon wederílaan ; en zij hielden de Fortuin voor eene
zoo blinde en grillige Godheid, dat geenerlei foort van gedrag >

VóóR HET CHRISTENDOM .

533

dran, meer dan eenig ander, iemand aan dezelve kon aan
Daarenboven fielden zij, dat de Voorzienig--hevlcn.—
he id van de grontfte hunner Godheden zich naauwelijks
iets verder uitfIrekte, dan tot het verleenen van de noodwendigheden en geneugten dezes levens. Ingevolge hiervan beftonden de gebeden, tot dezelve opgezonden, in
fineekingen om leven , gezondheid , rijkdom en magt;
zelden , zeer zelden om wijsheid of zedelijke volmaking.
Dusdanig was de Godsdienst, niet alleen des Gerneenen
Folks; hunne T^Pijs;eeren oordeelden zich verpligt, dien
ftroom te volgen. SOCRATES, de Stoicijizen, de beste der
Hcidcnfche Wi?sgeeren , inreken doorgaans van de Goden
in het meervoudige getal. PLATO , 't is waar, gewaagt
ergens van één npperílcn God, maar als een denkbeeld,
niet gefehii,t om in 't algemeen verbreid te worden; doorzaan; vermeldt hij van de Goden in het meervoudige.
P°LUTACHUS , die ten tijde des Christendoms leefde, er1 ent éen opperst Wezen ; doch hij ílaat een daarmede
betlaand Kwaad Beginfel toe.
De `Wviisgeereu, in 't algemeen, hielden het geheele beziei e ticlfel van de Wereld, of ten minf'e de ziel daarvan, (van welke ieder afzonderlijk verfland een gedeelte
uitmaakte) voor GOD. In CICERO'S Boék , de Natura
])eo„ u n , beweert BALBUS, na vele bewijzen voor het beftaan eener Godheid aangevoerd te hebben, dat de Wereld
een Dier is, verfland heeft, redelijk, wijs en gelukkig,
en „,evolgeli;k GOD is. — Het groot bewijs , door de
St :;rz ra voor GODS Eenheid aangevoerd, is daaruit ontleend, dat er slechts ééne Wereld is. — In lateren tijde
poogden eenige Wijsgeeren den Volksgodsdienst in eene
Allegorie te hervormen , bewerende , dat JUPITER de
La:c^t, Juno de Harde verbeeldde, enz. Dit blijkt in
vele gevallen uit de geleerde Aanteekeningen, verzameld
voor Penh's Vertaling van HOMERUS.

Vele Wijsgeeren loochenden volilrekt de Goddelijke
Voorzienigheid. PLINIUS, de groote Natuurkenner, draagt
het als belagchelijk voor, zich te verbeelden, dat de opperíle Godheid eenigzins acht haat op der menfchen
bedrijven. Niet weinigen oordeelden, dat de Goden alleen op do groote gebeurtenisfen acht floegen. De Epicuristen, die ten tijde van CHRISTUS een' zeer talrijken aan
uitmaakten, en bijzonder onder de grooten en aan-hang-

^.ienlijken, doter, de Godheid uit, én van de vorming én
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van het beftuur der Wereld . LUCRETIUs heeft dit ífelfel
in dichtmaat gebragt.
Welk een voordeel kan toch zulk eerre Godsdienstleere,
als wij tot dusverre voordroegen , veronderffeld worden
te wege gebragt te hebben op de Volkszeden, op de belangen der Deugd? LI de daad, Godsdienst en Zerlekuncle
zijn door de I Bidenen nimmer befchouwd, als in eenig
eigenlijk verband met elkander f}aande. Het maakte geen
gedeelte van den pligt eens Priesters nit , liefde tot de
deugd den Volke in te boezenien: hij had niets te doen,
dan de godsdienstplegtigheden , naar eisch der voorfchriften, te volbrengen. Wanneer men veroi,dcrflelde dat de
Goden vertoornd waren , en men de Volksrampen aanzag
als blijken van der Goden ongenoegen, nam het Volk
nooit de toevlugt tot berouw, boetedoening of belkecring,
om der Goden ongunst af te wenden, maar altoos tot liet
verrigten der eene of andere plegtigheid , op eerre ftipter of
Iosth,iarder wijze dan gewoonlijk. I,n Rome deed men,
t)tn den toorn der Goden af te wenden , Hatelijke omme
een nagel in den Tempel van JUPITER.-gane,flo
Openbare vertooningen en fpelen, waarin men de hechte
tlul ken en fnoode daden der Goden afbeeldde, hield men
voor Godsdien-tbtdrijven, ter eere van dezelve volvoerd.
Deze hadden blijkbaar Bene ftrckking tot zedeloosheid. Bij
TERENTIUS ontmoeten wij eersen jongeling, die zich tot
keet uitvoeren van een fnood ftuk bemoedigt door het voor.
beeld van JUPITER ; en de Cretenzen verdedigden hunne
verregaande Jongelingsliefde door het voorbeeld van dien
Go 1 en CANYMEDES.

In de daad liet was naauwelijks mogelijk, de Feesten
van fommige der Heiden fche Goden bij te wonen , zonder
dadeliik deel in fnoodheid te nemen, of de fechtile hebbelijkheden te verkrijgen. BACCHUS werd met de onbetameli.jkfte gebaren en dronkenfchap vereerd. De buitenfporig.
lieden der Godsdienstplegtigheden, hem ter eere, ítaken
dermate door . dat men het voor getrouwde Vrouwen niet
veilig oordeelde, dez.lve bij te wonen. Dit zelFde geldt
omtrent de Feesten van CELES Of CYBELE . In de Spelen
van FLORA, te Rome, werd liet voornaamíle gedeelte der
plegtigheid volvoerd door eenige van alle fchaamte ontbloote Vrouwen , die gansch naakt omliepen en in de wel
houdingen danflen; en dit gebruik werd aange--,nstigfe
moedigd door achtbare Overheidsperfonen. Te Corinth,vond mess een Tempel va..i vEr^vs, zoo rijk-, dat dezelve
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meer dan duizend openbare Hoeren hield , aan den dienst
van die Godesfe gewijd. Ingevolge van eene wet te Babylon, was elke in dat land geboren Vrouw verpligt, de
omhelzingen te ontvangen van den eerften Vreemdeling,
die zich aanbood in de omftreek van eenige tempels, eer
zij in het huwelijk kon treden. Zelfs de onnatuurlijkfle
zonden werden openlijk gepleegd in vele tempels in het
Oosten.
De Godsdienstplegtigheden der Heidenfche Wereld laken daarenboven uit door wreedheden , van welke de
nienschheid terug beeft. Om niet te fpreken van de
fchrikkelijke bedrijven, door de Priesters van BACCHUS ,
van CYBELE en van BAAL gepleegd, — te Sparta werden
jonge knapen, ter eere van DIANA, dikwijls zoo zwaar
gegeefeld, dat zij het heftierven; en in eenige Reden van
Arcadia ondergingen vrouwen die (lagen met dezelfde
mate van geflrengheid.
Menfchen-of ers waren algemeen in de tIeidenfche Wereld. De oude Britten vervaardigden groote beelden van
mandenwerk, waarin zij levende menfchen , meestal krijgsgevangenen, inwikkelden, en dezelve in brand (laken ; die ongelukkigen dus dood martelende. Dit Eiland werd toen ten tijde
in eene flaaffehe onderwerping gehouden door de Priesters,
de Druiden , die de magt bezaten, om perfonen uit te
fluiten van h t bijwonen hunner heilige plegtigheden, en,
ra die uitflui ing, werd de ongelukkige beroofd van alle
gemeenfchap met anderen. — De Peruvianen en Mexicanen bragten Menfchen-offers toe. Van de laatstgenoemden
wordt verhaald, dat zij op op één tijd meer dan vijfduizend krijgsgevangenen opofferden. -- Menfchen-offers
werden zelfs in het Romeinrche Rijk gellagt, (gelijk POR
, een Heidensch Schrijver, vermeldt,) tot den-PHYRIUS
Regeertijd van Keizer ADRIANUS, die beval, dezelve,, op
de meeste plaatfen , af te fchaffen; doch dit gefchiedde
niet dan na de prediking van den Christelijken Godsdienst.
Dezelfde Schrijver vermeldt, dat, bij zijnen leeftijd, het,
binnen de Stad Rome , de gewoonte was, eenera man op
te offeren op het Feest van JUPITECt LATIARIS.
Zoo verre waren algemeene Volksrampen van het volk te
bewegen om af te laten van deze fchrikkelijke offeranden ,
dat zij veeleer daartoe een fpoorflag gaven. Het was te
Carthago eene gewoonte geworden, om op het Feest van
SATURNUS geene vrije lieden, gelijk voortijds gebruikelijk
vas, maar Slaven of Krijgsgevangenen te offeren; doch,
004
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na het voeren van Genen zeer ongelukkigen krijg, belloten
dat die nederlagen moesten toegelcLreven worden aan
lier misnoegen der Goden wegens de toegebragte onedele
offeranden; waarop zij onmiddellijk driehonderd jongelincen van de voornaamfle Familien in Carthago tot offers
beiletnde11.

Wel gaarne zal de Menfchcnvriend ons verfclloonen,
dat wij in geen breed verhaal treden val) de vertoeijelike
wijzen der \Vigchelar1je, onder de I eidellen in zwam
ce;nige vergezeld van den gruwzaalrien kind ermenrd. AlIe l:enne raadpiegingen met de Goden konden den oorron ; niet entleenen dan uit de laan :;fle ii
ile l c ripper van de ragt der Goden en der Voorzi e.
z:i^ llci^ï.
Ien zou veellint veronder•Cíellen, dat de Wijsbegeerte
Beni zins paal en perk [telde aan dusdanige verfchrikkeiijkheden ; doch dit blijkt h•c, geval niet geweest te zijn,
tlnfclienoláers, 't is 3 a,r, werden min veelvuldig, en
in zeker voege beide in Griekc;dand en Rome af •efchaft;
dan dit fchijnt niet toegefclireveii te moeten worden aan
de Wijsbegeerte, maar aan de meerdere befchaa(dheid van
la -eren til. De WViisgeeren waren zoo verre van eenige
.Ilcrv1)rmmling in den Godsdienst daar te [ellen, hoe filood
en 1h e^ t dezelve ook mogt wezen, dat zij veeleer de ongeG'i* mdiUU biigeloovigheden aanmoedigden , ten mille voor de
:nde:iii:ire zelfs dc Dogen loken. Socr.ATES en hunne beste
/eJeleeraars prezen zcl s de wigenelarijen en orakelraad.
c) a ':1r, en aa,1; en wanneer ARISTOTELES zijne afkeuring
van eieenli•l;e fchilderijeu te verftaan geeft, zondert hij die
van dc Goden uit, w'elke de Godsdienst geheiligd lead.
\':.n dezen [tempel was de d^erlïjke [taut van de Godenloer en den Godsdienst in de Meiden/ie Wereld, vddr de
verkonding van den Giris' ci"^ken Cass repast. -- et za
der 1Il )CltY ttia:rdl;; wezen , te Overwegen , Iel boe Verre
E e gevoelens van del' Lij í1e11 voernaamiie ' ijsgeereli
unliig en bevorderlijk waren voor de belangen der
i} 'L gd , en, bil gevolge ., ter clad stet"Ol';^e1'l l^^ van he
ensch:lolxl. Doch d it vordert` ylpen nieuw Vertoog.
,

,

,

AAN a

WAARNEMING.

sar

AANMERKINGEN, OVEP. EENE NOG NIET GENOEG BEKENDE OORZAAK VAN HAEMORRHIG[AE , NA DE
VERLOSSING. Dooi L. MENDE , Geneesheer ets

Leeraar in cie Geneeskunde te Greifswald.
de langzame verlosfing eener anderzins jonge en
tià i cerke Vrouwe , door gebrek aan genoegzaam krach•
tige vlaggen, ging de ontlasting der placenta insgelijks langam voort, tot dat de aanwezende bekwame Vroedvrouw
eiace toevlugt nam tot zachte wrijvingen van liet beneden
gedeelte des onderbuiks, waarop eene krachtige vlaag-ite
volgde, die, nadat er in deze poging tot ontlasting reeds
een uur verloopen was , dezelve in een oogenblik volbract.
Gedurende de verlosfing, tot een vol uur na dezelve,
was er geen drop bloed gehort, doch thans begonnen er
zintanerkeïiike vlagen te werken van de lendenen naar voren en mice beneden, die zulke geweldige haémorrhagiae
ti nn dun rood bloed teat gevolge hadden , dat de Kraamvrouw erlang in den (laat eener gevaarlijke krachteloos
vege den uit alle teekenen krampach--hcilv;.rVan
ti ;cif toefland der Lijderes:ë vleide men zich, dat de invriïv ing van vlugge prikkelende middelen , gepaard met
wait:, s eei;. er , aan het oogmenk zou voldoen; doch
2011,3 wide mar in het geheel niet gelukken. De Heer
L ET DE beiloot hieruit, dat er een vreemd ligchaam in den
ut , rs noest aanwezig zijn, hetwelk deszelfs regelmatige
ïnl.; irrping verhinderde ; fchoon het bezwaarlijk viel te
gn, hocdanig iets zulks zou kunnen zijn , dewijl de
1, ;z:a volkomen wel was aFgckotnen, en er ook niet
geenne mogelijkheid een tweede kind kon aanwezig zijn.
Dc Geneesheer brags hierom zijne hand in den uterus ,hetgeen niet zonder zeer groote moeite gelukte, en vond dat
er zich een buitengewoon groote bloedklonter in den hals
van den uterus had vastgezet, die de inkrimping van het
daar bovcu gelegen gedeelte verhinderde , hetgeen als uit
Gene iplcet bii aanhoudendheid het bloed deed vloeiien.
^klet vee'. moeite en behendigheid maakte de Geneesheer
dit vreemd iigchaa,n los en bragt het uitden uterus, waar
zich regelmatig zamentrok en de haernorrha--nadez;v
?-i,a aimuftocls ophield.
µ
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De hoofdoorzaak, waardoor het vermeld ongemak bij
deze eenvoudige verlosfing ontftond, was enkel de te fnelle
zamentrekking van den mond des uterus, denkelijk verwekt door de wrijving op het benedenst gedeelte daarvan ,
die denzelven zoo fuel deed zamenkrimpen, dat wel de
placenta, doch niet liet tellens uitgevaat bloed werd uit
hetwelk dus zitten bleef en ílolde; waardoor-gedrvn,
het de houding aannam van een nieuw vreemd ligchaam,
in (laat , om , door de verhindering der volkomene zainentrekking van dat deel , eene haemorrhagia te veroorzaken.
Uit gelijkfoortige redenen fchijnt het gewoon verichijnfel te ontftaan, dat, wanneer er bij, of oogenblikkelijk
na de verlosfing, geene ontlasting van bloed plaats grijpt,
zulks íterke naweeën en haemorrhagiae ten gevolge
heeft, De grond hiervan fchijnt te liggen in eene onregelm atig fterke zamentrekking van de inwendige vlakte des
uterus, waardoor de monden der vaten worden te zamen gedrukt, eer zij zich van het ira hun bevat bloed hebben
kunnen ontlasten; waaruit vervolgens noodwendig geweldige navlagen , en dus ook ligt zware haemorrhagiae, moe.
ten ontslaan.
Eindelijk kan ook deze Waarneming ons leeren, dat de
teruglating der placenta in den uterus, wanneer zij niet
an zelve komt, niet onvoorwaardelijk moet worden aangeprezen. Wanneer de placenta waarlijk met den uterus flerk
is te zamengegroeid, of wanneer zij door de werkeloos
niet wordt afgeflooten, dan moet men-heidvanzl
de werking der Natuur afwachten. Doch wanneer de
placenta geheel is losgeworden , of als daarvan maar enkel een fluk aan den uterus vastzit , en dit vastzittend ge
verhindering van de ontlasting des geheels te-delt
vege brengt , dan is de fpoedige wegneming daarvan
noodzakelijk, dewijl anderzins dus hier, gelijk door den
tegen het ostium uteri liggenden bloedklomp in deze
Waarneming, eene onregelmatige zamenkrimping van den
uterus, en daardoor eene i erke haemorrhagia, wordt ver
-orzakt.
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(Vervolg en /lot van bl. $o3.)
Deze eijeren, deze wormen (of maskers) en poppen,
j^ welke wij zoo zorgvuldig zagen opgepast wordet►
door de Werkmieren, zijn eindelijk volkomene Mieren geworden. Laten wij ons, op een fraaij,eu zomerfchen dag,
in eerre weide verplaatfen, in het oogenblik dat zij van
hare vleugelen voor het eerst gebruik maken, en ons oog
nederilaan op dit Mierennest , met gevleugelde infekten
bedekt , die op de oppervlakte eerre wandeling fchijnen
,

te doen.
Het zijn de mannetjes en wijfjes van de Grasmieren;
zij klimmen op alle de planten, van welke hunne .woning
omringd is; en de Werkmieren, eene menigte van welke
zich aan de buitenzijde verfpreidt, verzellen hen tot aan het
boveneinde der hoogfle planten. Zij fchijnen hen nog met
eenige zorgvuldigheid te volgen; eenigen trachten hen te
wederhouden en naar het Mierennest terug te brengen;
doch de meesten vergenoe gen zich met hen te geleiden.
Zij geven hun eten, en be[Ieden aan hen, voor de laatfte
maal, alle de zorge, die in haar vermogen is. Bil hon•
derden komen de mannetjes uit hunne holen, en fpreiden
hunne zilverachtige en doorfchijnende vlerken op de op.
pervlakte van het nest ten toon; de wijfjes, minder in
getal , ílepen, midden onder hen , haren dikken koperkleurigen buik, en ontwikkelen insgelijks hare vleugelen, wiet
wisfelende glans nog de aangenaamheid van het gezigt vermeerdert, welk derzelver vereeniging daaritelt. Een talrijke 11oet van Werkmieren verzelt hen op alle de planten, welke zij beklimmen: reeds heerfchen de wanorde eit
de opfchudding op het Mierennest ; de drift neemt elk
oogenblik toe; de gevleugelde infekten klimmen met groo.
ten fpoed langs de vezeltjes der kruiden, en de Werkmie-
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ren volgen hen aldaar, loopen van het eerre mannetje naar
het andere, raken hen aan met hare fprieten, en bieden
hun fpijs aan. Eindelijk verlaten de mannetjes het vaderbike huis; als door een algemeenen aandrang verheffen zij
cll in de licht, en de wijfjes vemekken na hen. De
ge"
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gevleugelde bende is verdwenen , en de \'Verkmieren keeren nog eenige oogenblikken weder naar het fpoor dier beguntUgde fcliepfelcn, welke zij zoo volflandig hebben opgepast , en niet zullen wederzien.
liet is voornamelijk in de lucht, dat de wensch der
natuur, de voortteling, wordt vervuld. De gevleugelde
paren keerera niet weder naar het nest: maar wat wordt
er dan van hen ? De mannetjes , eenigïijk bellcmd om tot
de voortplanting mede te werken , verdwijnen kort na het
tijdtop hunner minnarijen; waarfchijnlijk Herven zii van
honger, omdat zij van hunne vocdfters zijn verfroken,
en uit zichzeiven onbekwaam zijn om voor hun onder
te zorgen; nimmer, echter, zijn zij het flagtoller-houd
van de woede der Werkmieren, gelijk de mannetjes der
Bijen.
Men wist, dat er in de Mierennesten gevleugelde en
ongevleugelde wijfjes waren; maar ik heb de oorzaak van
dit onderfclieid ontdekt in eerre der meest merkwvaardieee
bijzonderheden van het leven dezer infekten. Toevallig
kwam ik op den weg.
Ik laad drie bevruchte Mieren ; eerre van dezelve plaat:le
ik onder eerre glazen klok; ik deed haar aldaar van zelve
ingaan, door haar een ítroohalmpje aan te bieden, welk
zij beklom; en aldus Uragt ik haar in Bare nieu; e wo
zonder haar te hebben aangeraakt.
-nig,
Naauwelijks had zij de aarde ontdekt, die den bodem
harer woning bedekte (*) , of zij fpreidde met kracht hare
vleugels uit, door dezelve boven baar hoofd te brengen;
zij kruiste dezelve in allerlei manieren , wendde ze nu naar
deze, dan naar gene zijde, en maakte zoo zondeilinge
wendingen en draaijen, dat de vier vleugels tevens in mijne tegenwoordigheid afvielen. Daarna zette zij zich tot
rust, wreef hare borst met hare pooten , en liep langs
den grond, alwaar zij eene ligplaats fcheen te zoeken.
Zij fcheen niet te bemerken, dat zij in een eng beílek was
opgeuoten; zij at van den honig, welken ik haar had
gegeven, en verborg zich eindelijk onder eenige brokjes
aarde, die eerie kleine natuurlijke grot uitmaakten.
Het afvallen der vlerken fchijnt , voor de bevruchte
Mier ,
(*) Door voorafgaande proeven was het den Schrijver
gebleken, dat de aanwezigheid van vochtige aarde noodzakelijk is tot de werkzaamheid, welke hij vervolgens gaat befchrijven.
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Mier, liet ti'dftip te zijn van eene foort van -nieuw leven -;
ongerepte Mieren, langer of korter opgelloten , leggen
nooit hare vlerken af; dit bedrijf is als het fein der afzondering , aan welke zich de Mieren toewijden, bestemd
om de bende te onderhouden, van welke zij de kiemen
dragen.
Maar wie zal voor de bewaring van de foort zorgen in
die zij hebben verlaten? Eenige wijfjes, goed- of kwaad
achtergebleven in het moederland, alwaar zij, met-fcLiks
geweld teruggehouden en door de Werkmieren van hare
vlerk,2n beroofd zijn. De Wijfjesmieren, gevangen genomen in het oogenblik der bevruchtinge , en binnen its
het rest gevoerd , beginnen geheel af hankelijk te worden
van de Werkmieren; deze , aan ieder van hare pootcri,
vastgehecht, bewaren haar beflendig, en gedoogen niet dat
zij uitgaan; zorgvuldig voeden zij haar, en geleiden haar
naar verblijven , wier temperatuur haar meest oorbaar
dunkt; doch zij verlaten haar geen oogenblik. Zoodra de
moederlijke .flaat van het wijfje duidelijk is gebleken, beg;nt men haar de hulde te doen, gelijk aan die de Bijen
aan hare Koningin betoonen. Een hofaoet van twaalf of
vijftien Mieren verzelt haar alomme; onophoudelijk is zij
het voorwerp van hare oppasfingen en liefkozingen; allen
fcharen zich rondom haar, bieden haar voedfel aan, en
geleiden haar bij hare kaken in de moeijelijkfte wegen;
zelfs dragen zij haar naar de onderfcheidene afdeelingen
van het Mierennest. Groot is het getal van merkwaardige bijzonderheden , rakende het gedrag der Werkmieren
omtrent de wijfjes; bijzonderheden, uitwijzende, dat,
indien zij deze van derzelver vrijheid en vlerken beroofd
hebben, het alleen was om de bevolking van het Mierennest te verzekeren; en dat het lot, waartoe de Natuur
haar beflemd heeft, voor dat der Koninginnen onder dé
Bijen niets heeft onder te doen.
Zelfs fchijnt deze verknochtheid der Werkmieren aan
de wijfjes aan gene zijde van het aanwezen der laatflen
zich uit te (trekken : want wanneer een bevrucht wijfie
sterft, blijven vijf of zes Werkmieren bij haar, en wrijven en likken haar verfcheiden dagen zonder tusfchenpoozen , het zij omdat zij voor haar nog eenige genegenheid behouden, hetzij omdat zij hopen, door haar oppasfen, haar in het leven te doen terugkeeren.
Na de Mieren te hebben waargenomen op de voornaamfte tooneelen , die een geflacht van het volgende
ffhei•
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fcheiden, heb ik de wederzijdfche betreKkingen der Men
Ten tot elkander gadegeflagen. Veel moeijelijker wordt het
onderwerp : zoo vele onbekende betrekkingen kunnen er
ont(laan uit eene Hechts gedeeltelijk bekende bewerktuiging , zoo groot is de afírand van den Mensch tot de
l\Iier, dat de draad der overeenkomst Benen vaarnemer,
die denzelven fieeds volgde, regelrest tot dwaling zou
kunnen brengen.
Om te ontdekken, of de Mieren middelen van onderlinge verflandhoudinge hebben , heb ik g_.racht,
bij haar cone drift gaande te maken , die aan alle dierun gemeen is, omdat dezelve met liet inilinkt van hun
zelfbehoud is verbonden ; het is de vrees. 1k tergde cenige Mieren op de oppervlakte van een Mierennest; deze liepen naar andere , flieten haar zachtjes met
het hoofd tegen de b rst , en deelden haar aldus hare ongerustheid of haren toorn mede. Binnen weinige oogenblikken werden die tiincn alomme herhaald; de opfchudding
(laat tot de Mieren van binnen over, die in menigte uit
uitgezonderd de r.^an11ttjcs, voor welken de tij-komen,
liet g va.:r, telk us Jour de \Werkmieren mede -dingva
int: gLndLel liet lèin tot den aftogt is. -- Ziet-gedl,
hier eene mijner pru^ven.
De voeten van menen toeftel werden in bakken gezet,
welke neen gezorgd had , telkens met water gevuld te hou
Dit middel , in liet cel st bedacht om de Mieren-den.
den aftogt af te fnijdcn , werd voor haar eene bron van
vermaak : want zij drinken , even als de Kapellen , de
Bijen en andere infèkten , gedurende de zomerhitte. Op
zekeren dag, dat zij vereenigd waren aan den voet dei,
korfs , en bezig met het likken der ciroppelrjes , die
door de vezelen van liet hout lekten , welke zij lever dau
uit den bak fchenen te drinken, v, rmaakte ik mij met
haar te ontrusten : het rehliltaat dezer proeve dacht snij
beflisfende. De meeste Mieren klommen straks omhoog langs den voet des korfs ; nogtans bleven er Benige
weinigen , welke mijne tegenwoordigheid niet ícheen oncrust te hebben, en die voortgingen met drinken; doch
Pene der eeroen liep wederom naar beneden , en naderde
eerre harer medgezcllinnen , die verdiept ;cheep in het
vermaak van te bekomen van haren fclirik; verfcheiden
malen flier zij haar met haee kaken , haar hoofd bij rukken
opheffende en latende vallen , en deed haar elí:cielijk vertrekken. Vervolgens vervoegde zich de gedienftige Mier bij
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Bene andere Werkmier, die nog dronk, en zocht haar
van achteren te prikkelen, door daartegen te flooten; doch
ziende , dat zij haar niet fcheen te begrijpen , naderde zij
met haar borstharnas, en gaf haar twee of drie ftooten
met hare tanden : de Mier, eindelijk overtuigd van de
noodzakelijkheid om te moeten vertrekken, kroop met allen li)oed onder de klok. Eene derde , op dezelfde wijze
gewaarfchuwd , en nog al door dezelfde Mier, keerde
Flings naar huis ; maar de vierde , die alleen aan den
kant van het water bleef zitten, week niet, ondanks de
blijken van bekommernisfe , van welke zij het voorwerp
was; geen acht fcheen zij te slaan op de herhaalde ftootcn der berigtgeeffler; eindelijk vatte haar deze bij een
van hare achterpooten , en trok haar met geweld voort.
De Mier, die nog voortdronk, keerde zich om , hare
groote grijpers uitfpreidende, niet al het voorkomen van
gramfchap , en ging vervolgens wederom bedaardelijk drinken ; maar hare wedgezellin gunde haar daartoe den tijd
niet; zij liep haar voorbij, greep haar bij hare kaken, en
bragt haar ijlings in het Mierennest.
BONNET was van meening , dat de Mieren alleenlul;
door den reuk beitntn•d worden. HIet gezigt, noch het
gevoel , noch het geheugen fluit ik uit van het aandeel,
welk zij aan de wijze van doen der Mieren moeten hebben; mijne proeven hebben mij tot dit bell uit geleid. Het
gedrag der Mieren in hare verhuizingen, een onderzoek,
welk aan de fchranderheid der waarnemeren was ontgaan,
heeft mij de l:ei rigfte waarnemingen geleverd. Genoeg
zij het, gezegd te hebben, dat, wanneer de Mieren een
beter verblijf dan het oude ontdekt hebben , zij met eene
zonderlinge vlugheid hare gezellinnen derwaarts voerent.
Men moet deze zees ff^es s bij het oorfpronkelijke Mierennest
zien aankomen , om over den ijver, met welken zij zich van
hare volkpianting meester maken, te oordeelen. In allerijl
fpoeden zij zich naar verfcheiden Mieren, ftreelen haar beurtelings met hare fprieten , trekken haar met hare grijpers , en
fchijnen haar, inderdaad, den voorslag te doen om de reis
aan te nemen. Zijn deze genegen om te vertrekken ,
zag ik dat zij ze met hare kaken vatteden ; en terwijl
de draagfter zich omkeerde , om haar, welke zij gewonnen had, weg te voeren, hing deze zich op en draaide
zich om haren nek. Dit alles gefchiedde gemeenlijk op
de vriendelijktte wijze, na een wederzijdsch flaan met hare fprieten van de eene op den kop der andere , en met
be.
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bewegingen, the nig verfchillende van die zij maken, watt=
neer zij tlkander eten beven.
Somtijds, echter, geb( urde liet, dat zij , die het ver
wilden daarítellen, de andere Mieren bij veirasing-trekn
aantastten , en haar buiten het Mierennest ficepten, zonder
haar tijd te geven om wederflaud te bilden ; met grooten fpoed voerden zij haar Yveg , en toen zij aan de
nieuwe woning waren gekomen , ontwikkelden zich de
Mieren, die aan hare kaken hingen , en verlieten hare geleidíters.
Uit verscheiden proeven is het mij gebleken , dat de genebei heil voor hare gezellinnen insgelijks Bene geftadige
drijfveer van werkzaamheid is on Ier de Mieren ; maar deze gencgenhei 1 is niet , zoo als big ons , liet uitwerki*el
eener perfoonlijke voorkeuze; beter zoude zij kunnen befchreven worden onder liet denkbeeld van patriotisme,
hetwelk in zekere republikein'clle (eaten heeft plaats gehad. De Natuur heeft aan de Mieren het vermngen l;e
fclinnkeu, om onderling geinecnlchap te hebben door de
aanraking harer {grieten ; door dit midlel kunnen zij elkander in hare werkzaamheden te hulp kom n , in evaren biilpringen , den weg wedervinden wann: er zij verdwaald zijn, en hare behoeften aan haars gelijken doen
bekend worden. De infcktcn, die in tnaatfel;ar-pii leven,
bezitten , derhalve • eerre taal. Deze overeenkomst , w. lke zij niet ons hebben , hoewel in een zoo veel minderen
graad , verheft zij hen niet in onze Dogen, en verfraait zij
heelals?
niet liet fchouwtooneel
Indien zachte neigingen onder de bewoners van een
zelfde Mierennest blijken te hecrfchen, door haat worden
dikmaals twee nabur`ge volkplantin en gedreven; en het
hoofdictik van de oorlogen der Mieren is niet een der
minst merkwaardige. De Natuur heeft haar tot wapenen
ge+ehonken hare kaaibeenderen , angel , en een fcherp
verfgif, welk zij op tenen affiand kunnen fchieten; doch
deze wapenen belhooren Hechts aan de, wijfjes en de Werkdi ren z en de laatstgenoemden alleen zijn tot verdediging
der woning be!lemd.
Bij hare aanvallen handelen zij altijd met openbaar geweld. Verbaasd zoude men (laan over dc woede dezer
insekten in hunne gevechten. Eer zonde men hunne lede
iaen in (lukken haan, dan hen-matenvfchur
dwingen om hunne prooi los te laren; van hier dat men
dikmaals den kop ecner Mier aan cie pootcn of aan de
fpïie-
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fprieten eener Werkmier ziet hangen , die dit onderpand
harer overwinninge allerwegen rondvoert.
Dc oorlo`;zucl:tigfle zijn de vaalroode Mieren , die bij
voorkeuze de bosichen bewdnen; toevallig was ik getuige
van een hunner gevechten; het viel voor tusfchen twee
gelijke Mierennesten ten aanzien van grootte en bevolking, en honderd fchreden van elkander gelegen. Geen
grooter aantal flrijdvoerenden leveren twee Koningrijkeri
uit. Men verheelde zich eene ontzettende menigte dezer infekten , de geheele ruimte tusfchen de twee Mie
vervullende , en twee voeten in de breed--renst
te beflaande. Ter halver wege van hunne wederzijdfche woningen ontmoetten elkander de legers ; en hier
werd de flag geleverd. Duizenden Mieren, op hoopjes aarde,
geklommen , worstelden twee en twee , tegen elkander
over , malkander bij de kaken vasthoudende ; nog een
grooter getal zocht elkander op , deed aanvallen , en fleepte
gevangenen weg; nuttelooze pogingen deden deze om te
ontvlugten, even alsof zij voorzien hadden, dat bij hare
komst in het vijandelijke Mierennest een wreed lot 'op
haar wachtte. Langer dan een dag duurde het gevecht;
de bijzonderheden daarvan doen aan de Iliade van nowEr us gedenken. Maar no iets meer verwonderlijk ver
deze oorlogen ; 't is het inftinkt , welk elke.-tone
lier haren vijand doet herkennen. Hoe, en aan welk
teeken, onderkennen zij elkander in gevechten, alwaar.
duizenden Mieren van dezelfde kleur, van dezelfde gei'cal..
te, van denzelfden reuk, in één woord , van dezelfde
foort, elkander ontmoeten, door elkander loopen, elkander aanvallen , zich verdedigen , elkander met vergif
overd:roomen,en gevangenen wegvoeren? Met wantrouwen
treden zij voort, zelfs wanneer zij hare gezellinnen naderen ;
zij houden hare kaken geopend; fomtijds zelfs vallen zij
op elkander aan; maar zij herkennen elkander niet, of zij
laten los; dikmaals gebeurt het, dat zij, die het voorwerp dezer dwalinge van een oogenblik zijn , hare landslieden
niet hare fprieten ftreelen , en hare gramfchap fpoed2r.

doen bedaren.
Meer gelijkheids met de onze hebben de gevechten der
vaalroode met de bloedroode Mieren ;_onderling voeren z:i
een' voor den waarnemer regt vermakelijken oorlog. De
twee partijen ziet hij zich in hinderlaag begeven, en beurt
om beurt onvoorziens elkander aanvallen. Doch wanneer
de mode Mieren bemerken, dat de vale met geveld t4getk
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haar aanrukken , weten zij die van het Mierennest te
verwittigen, dat zij haren bijftand noodig hebben; f}raks
trekt een aanzienlijk leger uit de poorten der roode (lad,
rukt in wasfa aan, en omtrekt het vijandelijke peloton.
Niets , naar mijn inzien , bewijst duidelijker het aanwezen eener onderlinge taal bij deze iiifèkten ; weken
lang was ik dagelijks getuige van het orals gemeidde.
Telkens werden deze gevechten hervat tusfchen deze
twee Mierennesten, vrij verre van elkander, doch langs
dezelfde haag gelegen, invoege dat hare loopgangen tot op
hare bijzondere grondgebieden zich uitftrektein. Is er meer
noodig , om het oorlogsvuur tusichen de grootfie Mogendheden te ontfteken ?

BIJZONDERHEDEN, ONTLEEND UIT DE MENGEL WERKEN VAN E. GIBBON, Esq.

ij zijn fchuldig , uit de Miscellaneous Works of
E. GIBBON, eene en andere bijzonderheid te out,, leenen (*). Wij gaan voort om die Ichuld te voldoen.
Veel, zeer veel , komt in dit Werk voor, alleen voor
„ Engeland, en bepaaldelijk voor liet Tijdsgen riclt, waarin hij fchreef, geíchikt. In gevolge hiervan zullen onze
Bijzonderheden noch veelvuldig zijn, noch lang vallei,.
Thans bepalen wij ons tot twee , die hemzelven be„ treffen; het een in zijne jeugdige jaren, en het ander
toen hij als Sraatsman zich vertoonde. Fragmentswij„ ze zullen wij ze mededeelen."

„

,

0 #
-- Ik twijfel voort te fchrijven, uit vreeze van ui„
te zullen worden, nu ik aan het onderwerp-gelachn
van mijne vroegtijdige Liefde kom. Door het woord
Liefde verffa ik niet de beleefde oplettendheid , de galanterie zonder vooruitzigt of hope, welke in den geest
der Ridderfchappe den oorfprong heeft, en als ingewe.
ven is in het maakfel der Franfche zeden. (t). Ili verftz
door
* Zie hier boven, bl. 503.
<f ) GIBBON mogt, zoo lang en zoo veel onder de Fr„m.
fchen werk terende , als Franrchman ípreken.
)
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door Liefde de vereeniging van verlangen , vriendfchap en
teederheid, welke ontftoken wordt door ééne enkele der
Sekfe , haar de voorkeuze doet geven boven alle de overige harer Kunne, en haar bezit zoekt, als de hoogfte of
eenige gelukzaligheid dezes levens.
Ik behoef mij niet te fchamen over liet voorwerp mijner
keuze, en, fchoon mijne Liefde niet :laagde, ben ik er
grootsch op, dat ik mij éénmaal in (laat bevond, om zulk
Bene zuivere en verhevene aandoening te gevoelen (*).
De perfoonlijke aantrekkelijkheden van Mejuffrouw su52N CURCHORD werden opgeluisterd door de begaafdheden
en deugden harer ziele. Hare tijdelijke middelen waren gering, doch hare Familie achtenswaardig. Hare Moeder,
in Frankrijk geboren , had aan hare Godsdienstbelijdenisfe de voorkeuze boven haar Vaderland gegeven. Het
Beroep van haren Vader bluschte de Gematigdheid en Wijs
zijne geft'eltenisfe niet uit (t). Hij leefde wel te-begrtwin
vrede van een gering Inkomen en werkzaam Beroep als
Kerkleeraar te Crasf5 , in het gebergte , 't welk Pays dr,
Vaud van Burgondie fcheidt. In de eenzaamheid van een
afgelegen Dorp gaf hij eene uitmuntende en zelfs geleerde
opvoeding aan zijne eeni:he Dochter. Zij overtrof zijne
hope, door hare vorderingen in wetenfchappen en taal
gelegenheid van hare korte bezoeken bij-kenis.Tr
ander
Bloedverwant
te Laufanne , was het vernuft ,
een en
de fchoonheid en geleerdheid van Mejuffrouw CURCHORI>
het voorwerp van algemeene toejuiching.
Het berigt van zulk Bene zeldzaamheid wekte mijne
nieuwsgierigheid op. Ik zag haar — en ik beminde haar.
Ik vond haar geleerd zonder gemaaktheid , levendig en
aardig in de zamenleving , zuiver van gevoelens , en fraai
van zeden. Mijne eerfte íchielijk opwellende aandoening
werd vertterkt door den omgang en eene nadere kennismaking. Zij vergunde mij ten huize haars Vaders een
en andermaal een bezoek af te leggen. Ik bragt daar eenig
(*) GmBoN is nimmer gehuwd geweest. Dat hij verder
voor verliefdheid vatbaar ware, blijkt uit zijne ontmoeting
bij Mevrouw DE CROUZAS. Zie Vader!. Letteroef. 1804. lIds

D. bl. 383.

(t) Zoodanig een trek, mag men aanmerken, is de in.
Beving niet van den geest der Gematigdheid, of vat] wat*
Wijsbegeerte.
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ge gelukkige dagen door in het gebergte van . usgondie,
en hare Ouders gaven mij hoop op eene nadere verhindtenis. In eene flille verblijfplaatfe bleef de vrolijke lucht
jeugd in haren maagdelijken boezem niet-hartiged
onaangedaan. Zij luisterde naar de item van waarheid en
van drift, en ik mogt hope koesteren, dat ik eenigeu indruk gemaakt had op een deugdzaam hart.
In Cras/y en te Lau/anne vierde ik bot aan mijnen droom
van gelukzaligheid. Maar, bij mijne wederkomst in Engeland, ontdekte ik welhaast, dat mijn Vader geenszins
het oor wilde leenen aan den voorllag van deze vreemde
Echtverbindtenis; en zonder diens toeftemming was ik niet
in Raat dit Huwelijksplan voort te zetten. Na een moeijeuken tweeftrijd onderwierp ik mij aan mijn lot. Ih
zuchtte als Minnaar, doch gehoorzaamde als Zoon.
De wond mijns harte werd allengskens genezen door
tijd , afwezigheid , en de werkzaamheden eener nieuwe
leefwijze. Mijne genezing werd befpoedigd, door in het zekere te vernemen, dat Mejuffrouw CURCHORD vrolijk en
opgeruimd bleef; en mijne Liefde veranderde in hoo:gachting en vriendfchap. — Korten tijd daarna overleed de
Leeraar van Crasfy. Zijn inkomen hield met zijn leven
op. Zijne Dochter vertrok naar Geneve, en won fchaars
den kost voor zich en hare MMIoeder: dan, in dezen ver
bleef hare eere onbevlekt, en haar gedrag-nedrfiat
geheel onberispelijk.
Een rijk Bankier van Parijs, een Burger van Cinere;
had het geluk en het verftand van dien onwaardeerbaren
fchat te ontdekken en in bezit te krijgen. In de Hoofditad
van fmaak en weelde bood zij zoo overwinnenden weder
aan de verzoekingen des rijkdoms, als zij de hardig--Itand
lieden der behoefte verdragen had. — Het verfzand baars
Echtgenoots heeft hem tot een der in 't oog loopendlie
fianden in Europa verheven. In eiken lotwisfel van
voorfpoed en ongenade heeft hij mogen rusten op den boe
getrouwe Vriendinne. Mejuffrouw cu2--zemnr
CHORD is thans de Echtgenoote van den 1 leere Nncrru,
den Staatsdienaar en misfchicn den Wetgever van de TrnIifche Monarchie.
-

—Door deVriendfchap van Mr. (thansLord) ELIOT, die
mijne oudfte Nicht trouwde, was ik gekozen voor het
vlek van Leskcard. Ik taw zitting, bij den aanvang der
hoog
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honrIr,opende gefchillen tusfcllen Groot-Brittanje en Ame: i^ a , en onderfchraagde niet Bene opregte tem de reg.

ten, schoon misíchien niet de belangen, van het Moederland. Na cone vlottende bedriegelijke hope, veroordeelde
dc vn rzigtigheid mij , te berusten in den nederigen that
van een frommen. Door de natuur en door mijne opvoe.
ding vond ik mij niet gewapend niet onveríchrokke kracht
Evan ziel of item.

ti;icenc'it,n fig. °pitvis & natum rebus agendis.
11Iijne fchroonlvalligheid werd door hoogmoed onder
zelfs liet welfagen van mijne pen ontnam-fcliraed,n
naij den moed om de proef van miine ftem te nemen. Maar
ik woonde de gefchiivocringen bij van Bene vrije zamen
Ik luisterde naar den aanval en de verdediging vair-kunost.
velfjprekendbeid en rede. ik had een regt inzigt in
de karakters , oogmerken en driften der voornaam{le
Mannen van dien tijd. De zaak des R.ijksbeftuurs werd
niet veel bekwaamheids verdedigd door Lord NORTH, een
Staatsman van onbevlekte eerlijkheid en volkomen meester
in het twistredenen ; hij kon met even dezelfde helhenndigheid de wapenen der redeneerkunde als die van het
hel aaehelijke bezigen. Hij zat in den Raad der Schatkanier tus{dien zijn' Procureur- en Solliciteur-Generaal , de
twee pilaren van de Wet en den Staat, magis pases quam
fimiles; en de Minister mogt zich een flaapje veroorh ven,
wanneer hij ouderichraagd werd door de grootfche deftig
-heidvanTHURow fgeritlpkndhva
WEDIER BURNS. — Van den anderen kant in liet Huis werd
etre vurige en llerke tegenkanting onderfteund door de levendige voordragt van BARr é , de fclirandere wetgeleerdheid van DUNNING, de rijke en wijsgeerige verbeelding
van iOJRKE , en de betoogende kracht van FOX, die, in
liet leiden van eerre Partij , zich bekwaam toont om een Rijk
te belluren. — Door zoodanige Mannen wordt elk bedrijf
van Vrede en Oorlog, elk beginfel van Regtvaardigheid
en Staatkunde , elk gefchil over Gezag en Vrijheid aan
verdedigd; en liet onderwerp van dien twist-gevaln
was de Vereeniging of Affcheiding van Groot-Brittanje
en Amerika. — De acht Zittingen , welke ik in het Panement bijwoonde, waren voor mij eene leerfcllool van Burgerlijke Voorzigtigheid, de eerfee en wezenlijkfle deugd
Tal, een' Ge(chiedfchrijver.
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Van Staatszaken : (dus fchrijft hij in eenen Breve s
1785 , 2I van Lentemaand) ik was nimmer eens zeer
warm Patriot , en van dag tot dag word ik meer en
meer een Wereldberrger. 1 let dingen en woelen om Ge
Voordeel , te Westrninfer of te St. 5a;iaes, en-zagen
de namen van PITT en FOX , worden voor mij min belangrijk , dan die van CESAR en PonIPI _lus. Gij zijt
geen groot vriend van den jongen Staatsdienaar ; maar
hij í'aat hoog te boek op 't Vasteland , zoo als het
nog fchijnt; en gij zult moeten erkennen, dat de fraai
zijn karakter, zijne \velfprekendheid, zijn onver--heidvan
mocid vlijtbetoon in het afhandelen van zaken, en zelfs
zijne jeugdige jaren, althans de ondoorzigtigen te zinei
voordeele moeten innemen. Over de verdicní'en of wanverdienffen zijns beífuurs kan ikjmij niet uitlaten; maar ik
ontdek , uit de klagten van fommige daar bij belang heb
dat zijne wederftandbiedingen aan den-bendPrfo,
fluikhandel in Thee reeds de Oost-Indifche Maatfchappijen van .4ntuwerpen en Zreden bedorven hebben, en dat
zelrs de Hollanders het naauweliiks der moeite waardig
zullen vinden, eenige Schepen naar China te zenden.
Op eene andere plaats meldt GIBBON, in Herfstmaand
í7S8. — 1M'lr. FOX heeft, op zijne reize door Zvitf rland,
mij twee dagen met een openhartig bezoek vereerd. Hij
fchijnt liet geluk van mijnen levensland te voelen en zelfs
te benijden ; terwijl ik in hein de talenten van eenen uitttekenden man bewonderde, daar hij in zijn aantrekkelijk ka
zachtheid en eenvoudigheid van een kind ver -rakted
geen mensch vrijer van eeni--enigt.Msfclwa
ge (roette van kwaadwilligheid , trotschheid of valscllheid (*).
-

(*) Van GIBBON'S Staatkundige begrippen kan neen zich
mogelijk eenig denkbeeld vormen uit eerre Anecdote ,welke ,
Benige jaren geleden, aan liet licht kwam , bij de verkooping
der Boekeriie eens beroemden Raadspeers, die in het eerftc
Deel van 'Mr. GIBBON'S Historie liet volgende had opgeteekend. toen hij den post , den 1 landel en de Plantaadjen
betreffende, aanvaard had, in 1779. — „ De Schrijver van
dit Bock verklaarde , bij de overlevering van het antder Spanjaarden , bij BROOKS openlijk: Dat er geene
woord
„
-

voor dit Land was , indien tinra geene zes
hoofden van den Kabinets -raad deed rollen, en als voorbeeleien op de tafels in het Parlement brunt. En in minder dan

„ veertien dagen nam hij zitting in diami zelfden Kabinets„ raad.
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raad. — C. j. ros." — Om deze Anecdote, met een
daar •op pasfend Vers vergezeld, gold dit Bock 24 Ponden
Sterlings.

Zie hier het gansch ftekelig Versje.
King George in a fright
Lest Gibbon fliould write
The Story of Britains Disgrace,
Thought no means more fire,
His pen to fecure ,
Than to give the Historian a place.
But his caution is vain;
'T is the curfe of his Reign
That his projects fhould never fucceed;
Though lie write not a line
Yet a caufe of Decline
In the Author's exemple we read.
His Book well defcribes
Iiow corruption and bribes
Overthrew the great Empire of Rome,
And his writings declare
A degeneration there
Which his conduct exhibits at home.
't \Velk hier op nederkonit:
Koning George, vreezende dat Gibbon de Gefchiedenis vs

Br ttanjes Val zou fchrij^•en, dacht geen gewisfer middel, om
z.ic'z van diens pen te verzekeren, dan aan den Gefchiedfchrij,'cz• eezz' post te geven. illaar zijne voorzorg is vergeefs; het
i< de vloek zijner Regering, dat zijne ontwerpen nimmer flaii; Jc/roon hij -een enkelen regel fchrijve, kunnen wij nogt; °'s de oorzaak van den Pal in 's Schrijvers voorbeeld lezen.
i,' a Boek befclzrij ft te s egt , hoe orazkoopen en flreken het
gr•r%,'e Rijk ran Rome omverre wierpen , en zijn fchrij,

ver toont eerie verbastering aldaar, welke zijn gedrag t'huis

ke ijst.
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edereen fpreekt van den Uefuvius; eene menigte nieuws
heeft dien bezocht, een groot getal reisbe--giern
fchrijvers daarvan eene befchrijving gegeven ; en , on-
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danks alle deze narigten, bezitten de zulken, die dezen
vermaarden berg niet gezien hebben , er Hechts een
onvolledig denkbeeld van. Niet genoeg is het zelfs, dien
Vof:aan bezocht te hebben om hem te kennen; en dik
zal het gebeuren, dat twee reizigers, die hem heb -inals
waargenomen, over en weder hunne waarnemingen-ben
niededeelende, elkander niet zullen verflaan. Niets loopt
meer uiteen , niets is tegenflrijdiger, dan de onderfcheidene berigten aangaande den Vefsvius; en de zwarigheid,
om dezelve overeen te brengen , wordt nog grooter, wanneer men den hedendaagfchen Vefirvius vergelijkt met diets
de Ouden hebben befchreven.
Iet kwam mij belangrijk voor, de ondcrfcheidene berigten in E én oogpunt zamen te voegei , die ons aangaan
dezen Volkaan zijn nagelaten, en de oorzaak van der--de
zelver fchijnbare tegenftrijdigheden te verklaren. Een artikel in een Maandfchrift is inderdaad een eng heflek voor zulk
een tafereel; doch mijn oogmerk is niet zoo zeer te bejchrijven, als de befchriivingen overeen te brengen. Eerst
zal ik dezelve kortelijk vermelden ; vervolgens zal ik , over
lietgene zij duisters en tegenllrijdigs bevatten, licht trachten te verfpreiden.
Vraag vele reizigers , die van Tinpels terngkecren , en
ondervraag hen over de gedaante van den Vefurius ; de
een zal u zeggen, dat deze Volkaan een geknotte kegel is,
welks top , in de gedaante van een beker uitgehold,
rook en fomtijds vlammen braakt : gij zult u derhalve een
3eegelachtigen berg verbeelden, en niets meer. Een ander
reiziger zal u verzekeren , dat de hefuvius twee zeer onderfcheidene toppen heeft, even als de Parnas/us; dat
de noordelijke top Somma heet, en de andere de 'eigenlijk
genoemde Vefuvius is, doch dat beiden te zamen flechts
éénen berg uitmaken , op éénen grondlag rustende. De
derde reiziger zal u zeggen, dat de eerften verkeerd gezien
hebben; dat deze Volkaan inderdaad drie toppen heeft, nagenoeg van gelijke hoogte, en dat de derde top Ottaiana
heet. Een vierde reiziger, eindelijk , zal nog vele andere toppen gezien hebben , zonder dien van de Herenailogic, de hiuli's en de bergjes (íM7onntagnnolcs) mede te tel
zijnde andere kleine kegels, hier en daar aan den-len,
van
den Vefurius verfpreid.
voet
Raadpleegt gij vervolgens andere berigten , het eene zal
u dezen Volkaan aanwijzen als cone verzameling van asch,
puimfteenen en lava's, zwartachtig van kleur , van alle
groei-
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rocíjende zelfflandigheid ontbloot , en niets anders dan
het beeld des doods en der verwoestinge vertoonende. Een
ander zal van de íchoune wijnftokken van den T/efuvius
gewagen , die den Griekfchen wijn en de lachryznu Christi.
voortbrengen , van zijne lusthuizen , tuinen , en bronnen
van kot 1 en helder water. Deze zal de gevaren van zijne
nabuurfeh p fchildcren (*) , zoodat u de lust verga ,
om dien te naderen; gene zal eene optelling doen van de
lieden en dorpen, aan den voet diens Volkaans gelegen,
en zal St. 7an , Portici, Refna, den Griekfchen Toren , den Toren der Annonciade , St. Angelo , Bosco-trecaf ' , Otta ano , en vele andere noemen , alien even zeer
blootgefleld om door de lava's verbrand, of door eerie uit
verzwolgen te worden.
-br,iTng
Spreek met hen over den krater, nog minder zullen hunne
befclirijvingen naar elkander gelijken. De een fnoeft van
zijnen moed, om in dezen fchrikwekkenden krater neder te
dalen, en verzekert, dat hij tot aan den mond is gekomen,
waaruit de vlammen en de brandende floffen voortkwamen.
Een ander zal de mogelijkheid ontkennen van daarin te
kunnen nederdalen , en zal den eerflen van eene belagchelijke fnorkerij befchuldigen. Een derde, om de twee voor
overeen te brengen , zal u keren, dat er twee-gande
kraters zijn; dat de eerlle, welken men bij de komst aalt
den top des Volkaans ontmoet , den ouden krater heet , en
dat men in denzelven kan afdalen ; doch dat de andere,
die in het middelpunt des eerhen ligt, den mond heet, eu
dat hij ongenaakbaar is, als zijnde van een' kleinen kegel
hollen berg omgeven, dien trien moet beklim--achtigen
men, om de opening des afgronds te aanfchouwen. Thans
volgt een vierde waarnemer, die zegt: „ Die kleine berg
„ is eene loutere herfenfchim ; tienmalen ben ik op den Pèfu„ sins geweest; ik heb den krater doorloopen ; nooit heb
ik er een kleinen berg gezien, maar wel een wrong
„ van Lenige voeten, die den mond des Vuurbergs , als 't
ware, kroonde." — „ De berg is er ," roept een ander
reiziger ; „ ik heb dien gemeten; hij verheft zich i8o
„ voeten boven de buitenranden des kraters ; zelfs van
de kaai van Napels is hij zeer zigtbaar."
Ver(*) Een opfchrift , aan den grooten weg geplaatst, aan
den voet van den I cf i jus begint met deze frhrikwekkeude woorden: Tugite, posterf, lestra res e,iturl
1'p 5
,
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Verlangt gij nu vervolgens eenige narigten omtrent ie
Lava, omtrent de plaats, uit welke zij voortkomt, der
z,elver uitgebreidheid, hoeveelheid en fnelheid? Sommigen antwoorden u : „ Het s een vloed van brandende
„ aarde en f'eenen en in Benen Raat van finelting, die
fuellijk uit den berg voortkomt , en zich in de zee
„ werpt , na alles , wat hij op zijnen weg ontmoet,
„ verlonden te hebben." — „ Niets is valfcher," zul
anderen u zeggen: „ deze floffen zijn niet in eenen-len
„ haat van ímelting, omdat zij aanmerkelijke oneffenhe„ den en uituiekende punten aan het oog vertoonen; het
zijn rotsklompen, vermengd onder zanditroomen, door
„ liet vuur glocijende geworden. Alle deze gloeijende
„ rotfen zijn zeer zeker vaste ligchatnen , naardien zij
„ hoeken en punten hebben, io, 12 en 15 voeten hoog.
Het gedruisch, daarenboven, welk zij maken, door in
„ haren voortgang tegen elkander te ftooten, bewijst genoeg dat zij niet vloeibaar zijn; en, 't geen ten verbewijze van hare vastheid dient , is , dat de
,,
zwaarfte ligchamen op hare oppervlakte blijven hangen,
en niet zinken. " Wat aangaat de bron, welke dit
iPlilegeton +uitbraakt , fommigen plaatfen dezelve in den
krater zelven, aan den top des Volkaans ; terwijl anderen
zullen beweren, dat de Lava altijd voortkomt uit de zijde, en fonitijds zelfs uit den voet des bergs.
Niet minder vertchillen de berigten omtrent de uitgebreidheid der Lava: fommige reizigers zullen dezelve ver
hij eene kleine rivier; terwijl anderen haar de-elijkn
breedte van twee mijlen , en Bene lengte , driemaal zoo
groot, geven. Deze eigent haar Bene fchrikwekkende
íiielheid toe; zij verzwelgt fleden, voordat de inwoners
Glen tijd gehad hebben oen den dood te ontwijken; gene
houdt ftaande, dat haar loop zeer traag is, dat zij veel
langs den grond kruipt dan firoomt, en dat zij dik--er
maals vier of vijf dagen noodig heeft gehad, om cene uit
drieduizend Toifes (halve Roeden) te-gcflrekthidvan
doorloopen.
Laat ons thans de oude Schrijvers raadplegen, die van
den T7eftiviiis gefproken hebben, en zien , of hunne fchriften
de tegent'rijdigheden der liedend'aagfche kunnen verklaren.
De Gefchiedenis bepaalt de eertie uitbarfting van den
Veflcvius op liet jaar 852 na de bouwing van Rome, het
79ll:e na CI IRISTUS, het IfÍe der regeringe van TITUS, op
den i November op den middag; volgens fommigen 24 Augus
,

-
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gustus van dat zelfde jaar. Van alle de Schrijvers, die
er van geíproken hebben , is EUSEBius de eenige, welke
deze uitbarfling fielt in het jaar 8o der Christelijke jaar
doch dit gevoelen kan men wederlegd vinden-teling:
door NAIN DE TILLEMoNT, in zijne vierde aanteekening
op 'TITUS. Elk weet, dat PLINIUS, die te dien tijde
liet bevel voerde over de Vloot te 1111/ene, den hefuviur
naderde, om de oorzaak des brands op te fporen , die zich
op den berg openbaarde , en dat die nieuwsgierigheid hens
het leven kostte. Ook is het bekend, dat door deze uit
lieden, Herculanum, Retina, Stabia en-bailngdevr
Pompeji, verwoest, of liever onder een asch{Iroom begraven werden. — Het fchijnt derhalve bewezen te zijn,
(tat de Ve%nvius niet vroeger dan in het eeríle jaar vut
TITUS een brandende berg is geworden.
Laat ons evenwel zien, of dit gevoelen zoo zeker zij,
als het geloot vindt. DIODORUS van Sicilie, die onder AU(;ITSTUS tienreef, meer dan zestig jaren vóór de uitbarfling, welke voor de eer[te wordt gehouden , geeft de
voltiende befchrijving van den Vefuvius : „ Het Phie,, greifche veld wordt dus genoemd naar eenen heuvel ,
„ die, even als de Sicilifche JEtna, eene groote menigte
„ vuur uitbraakte; thans wordt hij Vefiwvius genoemd,
vele blijken der aloude ontbrandinge behoudende."
Onder de regering van AUGUSTUS werd, derhalve, de
hefuvius reeds voor een Volkaan of brandenden berg gehouden , omdat li ii van ouds veel vuur had uitgeworpen cn
dat hij de overblijffels eener aloude ontbrandinge behield.
STRABO , die omtrent liet einde der regeringe vats
AUGUSTUS ell onder TIBERIUS fchreef, van Stabia en
He,rcr.lanuin fprekende , zegt: „ Boven deze plaatfee
ligt de heriwius, een berg, van best land omringd,
„ zonder top, voor een groot gedeelte vlak , geheel
„ dor , van een aschachtig aanzien — zoo dat men
zoude kannen gisfen , dat die plekken eertijds ge„ b,•aud hebben." Al wederom komt hier de Vefuius
voor als een brandende berg, eene halve eeuw vóór de
regering van TITUS; en deze plaats van STRABO geeft
aanleiding tot eene tweede zwarigheid: want , in ílede van
een berg met drie of vier toppen, vertoont zij den Lefus'ius als voor het grootste gedeelte vlak of effen, zonder top.
FLORUS, die voor een tijdgenoot van Keizer ADRIANus wordt gehouden , gewaagt van den I7efuvius in den
ourlog van SPARTACUS. 1-lij verhaalt, dat deze zwaardvech,
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vechter, die tegen de Romein/the legers durfde optrek
wijk had genomen op den Yefuvius, als in eene-ken,d
verfchanfing, alwaar hij door CLODIUS werd belegerd;
en dat hij, zijne foldaten tot in het diepfle van den krater
hebbende doen afdalen, door onderaardfche gangen ontvlugtte , de Romeinen onvoorziens aantastte , en hunne
legerplaats plonderde. Niets levert de tegenwoordige
ftaat van den Vefuvius, hetwelk over deze plaats van FLORus licht kan verfpreiden.
Dio cASSIUS , die zijne Gefchiedenis fchreef van het
jaar 204 tot het jaar 229 onzer jaartellinge, dat wil zeg
honderdvijfëntwintig jaren na den dood van PLINIUS,-gen,
befchrijft den toefland van den Vefuvius, na de uitbar
jaren 79 en 203 , de twee eerfle , die bij-ftingevad
de Historiefchrijvers vermeld worden. In dezen zin
fchrijft hij: „ Deze berg heeft over de zee het uitzigt op
„ Napels, en bezit zeer groote vuurbronnen; doch eer„ tijds was hij aan alle kanten even hoog, maar toen is
„ uit deszelfs midden vuur voortgekomen. — De toppen,
, die rondom liggen, hebben nog de oude hoogte. —
„ Zoodat de geheele berg de gedaante heeft van een
„ Amphitheater."
11iijn beftek gebiedt mij, deze aanhaling merkelijk te bekorten; doch de weinige- woorden , welke ik heb overgefchreven , zijn - genoeg ter aanduidinge van een verbazend
groot onderfcheid tusfchen den Vefuvius van STRABO , en
dien, waarvan DIO cassIUS fpreekt. De eerffe vertoont
dien als een vlakke berg en zonder top ; de tweede fpreekt
van toppen en hoogten; hetwelk aanleiding zonde geven
tot de onderflelling van eene groote verandering, door
twee uitbarilingen gewrocht, in het tijdverloop van twee
eeuwen. Het Griek/the woord , door DIO gebruikt,
xopv^ai, beantwoordt aan ons toppen of hoogten. Wat aan
uitdrukking, de oude hoogte , dezelve is onver--gatde
klaarbaar: want indien deze toppen hunne oude hoogte
behielden, moeten zij reeds ten tijde van STRABO en DIOaanwezig geweest zijn.
Ik.zoude geen einde vinden, indien ik alle de tegenftrijdigheden der Schrijveren te dezen aanzien wilde vermelden.
POLYBIUS , LUCRETIUS , DIONYSIUS van Halicarnasfu S, PLIT' lUS de Oude, PLINIUS de ` onge, SENECA, PLUTARCHUS, VITRUVILTS en SUETONIUS , van dezen Vuurberg
fprekende , fchijnen zoo vele onderfcheidene bergen te hebDORUS

ben befchreven.

Tot
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Tot hiertoe deed ik verflag van de tegenftrijdigheden
in de onderícheidene befchrijvingen van den Vefuvius; thans

moet ik dezelve trachten overeen te brengen.

(Men verwachte zulks in het eerstvolgend No.)

HET GESCHRIFT VOOR MIJNEN VADER.

(Vervolg en flot van bl. 520.)
trad in de ruïnen, en bevond mij aan de deur van het
IItvertrek,
eer ik dezelve opende, berigtte ik de gevangedat liet de vriend van den kleinen AUGUSTUS (zoo

heet
haar verzocht te fpreken. Na veel-tehkind)was,
aarzelens, na mij te hebben doen herhalen, dat ik alieen was
en geen vijandelijk oogmerk had , hoorde ik een groot gedruisch; ik begreep, dat de ongelukkigen, zich op mijn
woord niet durvende verlaten, liet bed, de tafel en verdere
meubelen, die in de kamer waren, tegen de deur, die naar
binnen open ging, gefloept hadden: een zwak redmiddel,
dat op zijn meest haar eenige oogenblikken konde beveiligen. Ilet gedruisch hield op , en ik trad binnen. d Mijn Vader! welk een fchouwfpel! De beide vrouwen geknield, elk
een mes in de hand! In onze opfchudding had men de mesfen op de tafel laten liggen; elk had er een van genomen,
en zij fchenen vastberaden, om, bij de geringfle onderneming, zich van het leven te berooven. Het kind lag op het
bed te flapen , en de gerustheid van zijnen flaap , de blozende kleur zijner wangen, leverden het zonderlingst kontrast
met de benaauwheid en dogdb!eeke kleur zijner moeder en
tante. Met angst zagen zij mij aan, en ziende dat ik alleen
ices, fchenen zij zich eenigzins gerust te dellen. „ Waarom
„ zijt gij hier teruggekomen ? " vroeg mij JULIA: „ in„ dien liet met een kwaad oogmerk zij , vang dan aan met
dit kind te dooden ; ik heb er den moed niet toe,
„ en, befloten hebbende te Herven, wil ik liever dat het
„ insgelijks f'erve, dan dat het bij u blijver' Dit zeg
vertoonden alle hare trekken liet beeld eener verbijs--gend,
teringe en droefheid, welke ik niet kan befchrijven. „ Ik
„ ben wel ongelukkig en genoeg geflraft," zeide ik, „dat ik
„ u niet eenig vertrouwen heb kunnen inboezemen. Niet ver„ geefs zal uw kind mij zijn' vriend genoemd hebben; ik
ben gekomen om u te redden en u aan uwen echtgenoot
„ terug te geven; er is geen oc^enblik te verliezen." Met
Le.
nen,
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bekommernis zagen zij mij aan, als voor eenigerl firik beducht zijnde. „ Verlaat u op mij,"" zeide ik haar nog eens:
„ ik ben geen fnoodaard of bedrieger." — „ En evenwel zijt
„ gij hun opperhoofd ?" voerde mij JULIA te gemoet. CLARA
zag mij beffendig aan: „ Uw gelaat Relt mij gerust," zeide
zij: „ zoo verbazend Ilerk gelijkt gij naar iemand, van wi en
ik veel hield, dat ik overhel om te gelooven.... Maar
„ neen! dat is niet mogelijk; het opperhoofd der flrnikroo„ veren kan FREDERIK BUCHMAN niet zijn... Bij dien naam
„ hebben zij u niet genoemd."
„ Ik weet niet , wat gij zeggen wilt," antwoordde ik haar,
mijne verlegenheid zoekende te verbergen, „ noch van wien
„ gij fpreekt. Maar wij verfpillen een' dierbaren tijd. Komt,
„ gaan wij ; nog weinige uren, en ik zal u niet meer kun„ nen redden."
JULIA vatte haar kind in hare armen, en wikkelde het in
hare kleederen. Intusfchen fchreef ik aan ORLANDO deze weinige regels, welke ik op de tafel liet liggen:
„ Ik vervoer de gevangenen; eene misdaad en eene kna.
„ ging te meer befpaar ik hierdoor aan den dapperen ORLANDO. Morgen (ik heb er op gezworen) zal hij mij weder
zien, en mij kunnen bedanken of ftraffen ."
-„
Mijne twee gezellinnen deed ik door een verborgenen uitgang, welke aan ERNEST en mij alleen bekend was, buiten de
puinen gaan; onlangs hadden wij dien ontdekt, en tot nog
toe had ik aan ORLANDO dien uitgang niet gewezen. Ik
vreesde , dat de uitgeputte krachten der twee vrouwen niet
zouden toelaten, nogmaals dien langen togt te voet af te leggen, welken zij reeds met zoo veel moeite gedaan hadden;
en een rijtuig had ik niet durven infpannen , welks gedruisch
ons zonde verraden hebben. Maar wat al vermag de vrees
en de hoop niet? Zij fielden mij gerust, en begaven zich
met moed op weg. Ik had een man medegenomen, op welken ik mij korde verlaten, die mij voor knecht diende; gewillig gaven zij het kind aan hem over, en leunden op mijne
armen. JULIA had hare gerustheid en vertrouwen hernomen ;
zij betuigde mij hare dankbaarheid , en hare blijdfchap over
'laar kort aanílaande wederzien van een aangebedenen echt genoot; ik nam er het levendigst deel in, zonder evenwel
daarom mijnen waarden ERNEST te vergeten. In de herberg
gekomen, uit welke zij vervoerd waren, en die niet meer
,dan twee of drie mijlen van het vlek fond, alwaar JULIA's
echtgenoot in bezetting lag, en waarheen men ERNEST moest
gebragt hebben, (lelde ik voor, dat JULIA alleen derwaart-S
zonde gaan met mijnen knecht , en zoo vele lieden, als zij uit
het dorp zoute verkiezen om haar te verzellen, en dat zij
haar zoontje en hare zuster als gijzelaars voor ERNEST bij mij
zoude laten: nadat zij mijns vriends 'ontiag zoude bewerkt
heb,
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hebber , zoude deze in de herberg bij mij konen, en ik
mijne gevangenen aan deszelfs gids overgeven.
Meer dan eene reden had ik voor dezen maatregel, op
rvelken ik fierk aandrong, ondanks JULIA'S fineekingen, haar
niet van haren zoon en hare zuster te fcheiden, maar zich ne
naar haar' man te mogen begeven, die in her.-vensr'._zl
e&;,en oogenblik mij mijnen vriend zoude terugzenden : „ of
., liever," voegde zij er met vuur nevens, „ beiden zult
gij bij ons blijven; uwe verfchrikkelijke boschwoning zult
„ „ij verlaten ; gij zijt waardig , Mijnheer w1LIELu, een fat„ ioenlijk man te worden ! " 8 Hoe zeer was ik fchier ten
halve overgehaald ! Maar bij eecle had ik mij verbonden, tot
ORLANDO te zullen terugkeeren , en maar al te zeker was ik
l,oveiidien, dat, indien ik niet wederkwam, hij mijne ontvlugting en het vervoeren van CLARA Op u zonde verhalen.
Ik wederftond dan hare roerende fineekingen, en zie hier
nog mijne verdere redenen. Indien ik zelf met haar ging, liep
ik het dubbele gevaar, Of als FREDERIK BUCHMAN herkend, of
als WILHELM RICHER in verzekering genomen, en nevens ERFEST te zullen vastgehouden worden; daarentegen hield ik mij
serzekerd, dat de officier mij hem voor zijn zoontje en zijne
f chounzuster zonde uitleveren ; en het vervolg toonde , dat ik
mij niet bedrogen had. Daarenboven wenschte ik, eenige
uren bij CLARA alleen te zijn; hierom drong ik op JUL1A'S
vertrek, en zij moest er wel in berusten. Ik bezorgde haar
erne postchais, in welke r.RNEs2 moest terugkomen; duizendmaal omhelsde zij haren zoon, zette hein op haar zus
kniegin, en koude er zich niet van affcheuren ; met eenig-res
geweld moest ik haar in het rijtuig brengen, en ik keerde
terug bij CLARA. „ Zult gij mij niet lleen laten ?" vroeg
zij ; „ dit kind en ik hebben rust noodig." llet jongsken
hiep op eene foplla, waarop CLARA zat; ik ging naast haar
zaten. „ Waarom zendt gij mij weg, CLARA? Gij zeide , dat
• i'; naar iemand gelijk, dien gij beminde; naar FREDERnz
unMAN: is 't niet zoo?" Ik weet niet, of mijn uitzigt,
' mijne meer verzachte flem , mij verried; zij gaf een gil:
God ! mijn God ! " riep zij , „ hij is liet; zeker is hij het!
„ Gij Zijt FREDERIK BUCITMAN.... 8 Mijne arme PAULINA 1
„ Zie daar dan den jongeling , dien gij zoo teeder hebt bemind, en die u het leven kost, een opperhoofd van toovers geworden! "...
In eerre foort van verbrijzelende wanhoop viel ik voor hare
voeten neder, en korde eenige oogenblikken geen woord
uiten. „ CLARA," riep ik eindelijk, „ heb medelijden met
„ hein, dien gij eertijds uw' vriend noemde, en die n heeft
„ getoond, dat hij het niet vergeten heeft. Doe verwijtin„ gen aan den n:isdadigen FRrrs; fpreek tot hein van zijne
altijd aan bedene e ui uc . Ik kost haar het leven ,zegt gij?
:a HHe,I..
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„ herhaal het nog eens, en dat ik van fchaamte en dreef.
„ heid voor uwe voeten flerve !"
CLARA was zeer aangedaan; in het eerfie oogenbiik had zij
mij teruggellooten; maar ik was haar redder, en zoo ongelukkig! Dankbaarheid en medelijden kregen de overhand;
zij Hortte een vloed van tranen ; zij reikte mij de hand
onm mij op te heffen, en deed mij naast haar nederzitten.
„ Rampzalige FRITS !'' zoo fprak zij: ., voor -altijd hebben
„ wij haar verloren! Zij leeft nog , maar zij is niets anders
„ dan Bene fchim, die van het cene uur tot het andere ver„ dwijnt ; misfchien is in liet o0 enbiik , wa .rin ik tot ti
„ fpreek , hare ziel reeds opgevaren naar haar ware Vader„ land. Veertien dagen gelede it verliet ik haar; haar arty
„ had haar opgegeven; zij nam voor eeuwig affcheid van
mij , en verlangde te flerven. Wat doe ik linger in een e
„ wereld," zeide zij, „ waarin FRITS mij verl.zten heeft,
„ waarin hij mij ossgetrauwv ge -r'eest is? En ik beken u, Nlïjn„ heer," vervolgde CLAi,. op een' firengen toon, „ die.
„ gene van alle uwe afdwalingen, welke ik u het minst vergeef, is de heimelijke minnehandel met OUIZA WEREER,
„ Gij! gij ! De minnaar, de echtgenoot van tAULIINA! Neen,
„ dit is al te hatelijk !"
U, mijn Vader, zoo wel als de IIAl on's,indien zij dit Gefchrift lezen, befpaar ik het vervolg van een verhaal, welk
uw hart zoude verfcheuren. Ik heb alles vernomen, hetgene
mijne engelachtige PAULINA geleden en verzwegen had ; en getvisfelijk werd zij wel gewroken ! Mijne wanhoop kende geene
palen; misfchien om mij tot bedaren te brengen, zeide crARA,
dat zij zich welligt te veel outrust had, en dat er op PAUL!I'A's jaren nog redden aan was. Thans Ploeg ik tot een ander
zuiterfle over; ik zag haar aan het leven en aan lire ouders
teruggegeven. „ Ik durf mij niet meer vermeten," zeide
ik, „ om haar weder te zien; maar laat haar ten minfie we„ ten, dat ik haar nooit ongetrouw was; en indien mijn ijs
haar bekend zij, laat haar dan ook weten, hoe-„felijkot
„ ik door de hoop, om haar uit het gevaar te redden, ver„ voetd werd, opdat ik niet ten minfle PAULINA's haat en
„ verachting met mij ten grave voerti. " CLARA beloofde
liet mij , en te liever, omdat zij zichzelve befchuldigde ,
mijnen gewaanden minnehandel met LOUIZA WERNER haar ver
te hebben. Door den fchijn en mijne veroordeeling be--liad
drogen, had zij mij voor fehuldig gehouden, en hare vriendin van mij willen verwijderen. „ Dit is mij niet gelukt,"
zeide zij tot mij , „ en meer dan eens heb ik mijzelve dien
„ onbefcheiden ijver verweten, die haar misfchien ten grave
„ heeft gefloept. " — Wij fchreiden nog, toen de postchais
terugkwam; ERNEST zat er in, en lag welhaast in mijne arz en ; hij bragt mij dit briefje van JULIA'S echtgenoot :
„ Misfcbien misdoe ik tegen mijne pligten als burger en
,
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door

THOM LEDER te ontdaan, eti mij niet van
„ officier ,
„ w(LHELM RdCHF.R te verzekeren; maar ik vervul die van

echtgenoot en vader, die mij nog heiliger zijn, door mij.
ne dankbaarheid te betoonen aan den redder van mijne
vrouw, mijnen zoon en mijne zuster. Ik zend hem zijnen
„ vriend terug. Mogten beiden in het toekomende een beter
gebruik van hunne vrijheid, van hun leven, van hunnen
vloed maken , en van de deugden, door welke zij elkeit
„ anderen levensstand zouden kunnen vereeren ! "
ERNEST werd verzeld van eersen onderofficier, aan wiep
ik CL RA en het kind uitleverde ; de eerfle zwoer mij, dien
zelfden avond aan PAULINA te fchrijven en een volftrekt fti!zwijgen te bewaren , en wij fcheidden van elkander. In her
eigen oogenblik vertrok ik met ERNEST, wien ik mijn ontwerp mededeelde; ik wilde eenen omweg van eenige mijlen maken, door Wiildorf reizen, trachten mijne PAULINA
weder te zien, en mij te verdedigen, of althans iets wegens
haar te vernemen. Zeer feel reisden wij ; aan fnelle togten waren wij door ons beroep gewoon geworden ; wij
trokken het bosch om , en kwamen 's avonds ten neger;
ure te Walnerf. Reeds van verre feheen ons een helder
licht in het oog, hetwelk van de zijde der kerk en der pastorij fcheen te komen; '.let deed mijn hart kloppen. „Gods"
zeide ik tot mijnen vriend : „ zou de wreede ORLANDO zich
„ reeds gewroken hebben ?" en de vrees verhaastte onze
fchreden. Nader komende, veranderde die vrees van na
werd nog grooter; het was geen brand, maar eere-tur,en
li+kltaatiie; het was ... d God! die van mijne PAULINA! Ik
zag .... IIemel! welk een tconeel der fmarte! hare lijkbaar,
voorafgegaan en gevolgd van fakkels , gedragen van acht
jonge meisjes, in liet wit gekleed. Dezelve was bekransa
met bloemen, treffend zinnabeeld van haren maagdon. Haar
vader, dien ik zoo dikmaals den mijnen noemde, had dar
voorgang; zijne grijze haren golfden langs zijne fchouders;
zijn geheele gelaat was onder Benen hoed bedekt, met lang
rouwfloers behangen, en ik hoorde het fnikken van zijn Va
Ik hoorde het, en verloor mijne bewustheid ijl-cierljkhat.
de armen van ERNEST. Tot mijzelven gekomen, was alles ver
rondom heerschtc diepe duisternis. Aan mijns vriends-dwen;
boezem lag ik half verborgen, op den trap van het kerkhof;
ik ligtte het hoofd op, en zag rondom mij; het was alsof
ik uit een verfchrikkelijken droom ontwaakte. „ Kom, on„ gelukkige vriend!" zeide ERNZST, „ kom! niets hebt gij
„ hier meer te zoeken ; zij , welke gij beminde is nu
„ niets meer dan een koud ílof, en hare ziel bewoont met
„ die van mijne LoUIZA een zaliger verblijf." Ik fcheurde
mij uit zijne armen, en trad op het kerkhof; de versch omgefpitte aarde , de bloemen , waarmede dei»elve was be&18NG. 1810. ire. 1,
dekt„
Qq
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dekt, deden mij de groeve herkennen, in welke mijne wei.
beminde was bijgezet. Wel zeer misdadig was ik ongetwijfeld, mijn Vader ! want de Hemel verwierp mijne gebeden,
en de moordenaar van PAULINA durfde zelfs den grond niet
betreden, die haar bedekte.
Verre van deze plaats der droefheid voerde mij ERNEST
weg; wij traden in het bosch; hij geleidde mij , want ik
w st niet wear ik ging. 'sAnderendaags morgens kwamen snij
aan de puinhoopen. ORLANDO was op het plein, en gaf be. el aan de bende om tegen dkaldoT f en Rupclbrouck aan te ruk
Toen ik mij vertoonde , had hij zoo weinig verwach--ken.
ting van mij te zullen zien, en fchrlkte dermate van mijne
verandering, dat hij een paar fchreden terug trad. „ ORLAN.
„ no!" zeide ik , „ ik kom uwen eed en de veiligheid van
ITzaldorf en Rupelbrouck inroepen ; ik eisch die van u, zelf..
na den dood, welken ik van uwe hand verwacht, en naar
welken ik verlang; wreek u op mij, maar (paar deze ge„ liefde woningen! TROM LEIDER heeft u niets misdaan; daar
„ is hij; ik breng hem u weder; hij zal u getrouw zijn, eis
,, de voorwaarden des eeds volbrengen." Ik trok mijne fatel, en bood hein die bij het gevest aan. „ Stoot toe!"
zeide ik, mijne borst ontblootende : „ hoe fchielijker dit
„ hart ophoudt met kloppen, hoe meer verplig'ting ik aan rt
„ zal hebben."
ORLANDO vatte de fabel niet aan; hij keerde het hoofd
om, en, zoudt gij het gelooven, mijn Vader? de oogen van
den woesten ORLANDO werden bevochtigd van tranen. „ Gij
„ hebt mij CLARA ontvoerd," zeide hij, „ maar gij hebt mij
TI-IOM LEILER teniggebragt, en gij fchijnt nog ongelukkiger dan ik. Wat is u wedervaren? Spreek: hebt gij insge;, licks haar verloren , welke gij beminde ?" — „ Haar,
„ welke hij federt zijne kindsheid beminde !" riep I Rr
I\i:sr. Er volgde een oogenblik zwijgens, waarna ORLAND
naij omhelsde. „ Laat ons vereeuigd zijn door het ongeluk , en eeuwige oorlog aan de gelukkigen! " Hij herriep
zijne bevelen, bevestigde van nieuws de veiligheid der twee
dorpen, welke ik mij zoo zeer aantrok, en riep mil ander
uit voor Opperbevelhebber, e n als hein gelijk. Onder-n_al
ten titel van Idle de Camp, moest ERNEST, ofTHO_VI LEIDER,
den genen van ons beiden vervangen, die fneuvelen, of elders zoude bezet zijn. Eerst naderhand heb II; dit vernomen; alle mijne zielsvermogens hadden mij begeven, e n van
neer dan anderhalf jaar van mijn leven heugt mij niets.
ERNEST, die mij nooit verliet, dan wanneer hij er toe gedwongen was, en die alsdan van ORLA DO werd vervangen,
— ERNEST heeft mij verhaald , dat ik mij Of in eerren liaat
van fchrikwekkende zinneloosheid bevond, gedurende welke
ik door het bosel liep„ luidkeels o» FAUIINA ruepende, Of
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n eerre wezenloosheid, die naar den dood geleek. Deze i^rce
onvermoeide vrienden (want zoo moet ik ook ORLANDO nucmen )) lieten nooit aan iemand anders de zorge over om op
inij íe pasfee, en namen dezelve bes'rtelings op zich ; een
van beiden (liep altijd in mijne kamer, met gevaar van zijn
leve;; want honderdmalen , in dc toevallen mijner woede,
had ik liet hun fchier benomen, en nooit gedoogden zij , dat
ik gebonden of mishand.e,d werd , gedurende dien flaat van
uitzinnigheid. Ongetwijfeld moet aan die zachte behandeli,Ig en aan hun genadig oppasfen de herhelling van mijn verfland worden toe„efchreven; het keerde eensklaps weder,
doch lang leed het, eer ik de aaneenfehakeling mijner rainpen mij konde te binnenbrengen. Eindelijk herinnerde ik
ze mij allen , doch werd tevens overvallen van eerie fombere
r,^vaarmoedigheid en een vurig verlangen om te flerven ; en,
evenwel , door angst omtrent liet tojkomcnde bevangen ,wilde
i?: mijne euveldaden met die van zelfmoord niet verzwaren;
maar het leven in een gevecht, of zelfs op Iiet fchavot t_
verliezen, zonde ik wel gewenscht hebben; ik befchotwvde
zulks als eerie foort van boete , die mijne treurigheid be.
i•oorde. Zoodra mijne krachten herheld waren , verzocht ik
dringende , aan liet hoofd der gevaarlijkfle togten geplaat•sr
te worden , en ik vertoonde aldaar erne woeste dapper11eid , (indien ik die uitdrukking may gebruiken) welke mijn.:
bende ontzag inboezemde. I-ioe meer ik den dood zocht,
hoe verder dezelve van mij fclieen te Tc ijken. De gouvernementen, aan welke hot bosch behoorde, namen zeer fier.
ke Ineatregels tegen ons; wij werden aangetast, tere ge
da ?L nooit volkonen overwennen; zelfs werd ik ibi-flagen,
deze on.moetingen niet gekwetst. Dikmaals kwam bij snij
h! ec denkbeeld' op , iniizelven aan te geven ; doch te wel kende il, de onregtvaardigheid der nueufehen, om mij op dit
iniidldel te verlaten ; ik wilde tien dood, en geene folter ut. ; de pijnbank was bij de regtbanken in gebruik ; de
cedeards zoden mij daarop gebragt hebben , ons mijne
inedepligcdgcn te ontdekken, en niets ter wereld zoude mij
(RLAa oo lebben kunnen doen verraden. Ik zag dan van diem
inval af, en "verdedigde de mijnen zoo ceel als mijzeiven met
Gene onverfaagde dapperheid, wordende altijd geholpen vmi
tRNEST, die mij nooit verliet. Beiden werden wij van éénera
wensch gefolterd, die ons eenig doel was geworden, ont
namelijk ons op den Baron vn.y LE Ecrc te wreken, die vats
zijne reizen was teruggekeerd, en wiens landgoederen niet
verre van daar lagen, en den Predikant WERNER LOUIZR'S
dochter te omitnemen; aan hare fiervende moeder had ik ge.'worcn, dezelve niet te zullen verlaten; ik wilde mijn woord
houden, en , nu PAULINA niet meer leefde, haar aan cr.nim a
-
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loofd, dat zij gelegenheid zouden zoeken om mij te verplig•
ten , en ik hield mij verzekerd, dat zij mijne aangenomene
dochter zouden tot zich nemen.
Vol van dit ontwerp , vertrokken EaNEST en ik , als vreemde kooplieden vermomd, om eenige kundfchap in te winnen
omtrent den Baron en het kind. Wij kwamen aan liet landgoed , waarop de eerstgenoemde woonde. Wij hadden geen,-rlei vast plan; maar wij wilden vooreerst toegang hebben
in het kasteel, tot onderzoek van de middelen om met geweld daar binnen te komen ; en reeds bevonden wij ons in
dc laan, toen wij eene jonge, welgckleede vrouw zagen aar komen, een klein meisje aan dc hand leidende ; zij nadert,
en vraagt, wat wij begeerden , en in liet zelfde oogenblik
worden cr"s en FREDLRIti'S namen genoemd : her was
CLARA, finis zes maanden de vrouw van den Baron VAN LEFECR. „ CLARA!" riep ik: „ is het mogelijk ? Gij de vrouw
„ van den Baron VAN LENECK ! Zeg eens , CLARA! zi;t gij
gelukkig? Is hij de echtgenoot van uwe verkiezing ?"
„ Ik heb reden onm te gelooven," zeide zij, „ dat ik liet
„ zijn zal; in zijne jeugd heeft de Baron los geleefd , maar
„ de rede heeft haar gebied hervat, en hij zegt mij , dat de
,, liefde hem tot inkeer heeft gebragt. Zie daar," dur
ging zij voort, op liet meisje wijzende, „ een middel tot
geluk en vereeniging tusfchen ons. Befchouw dit kind ,
„ FREDERIK! 't is liet dochtertje der ongelukkige LOUIZA,
„ de onfchuldige oorzaak van uw ongeluk; wilt gij het haar
niet vergeven ?" Ik vatte haar in mijne armen; ik berin
mij het oogenblik, waarin ik haar op dezelfde wijze-Iierd
buiten cie but brat, en drukte laar tegen mijn hart. I?it.
NEST, nog meer aangedaan dan ik, nala liet kind vervolgens
op, en bedekte liet met kusten en tranen. „ Na ons gefpl•ek
„ te ***," zeide de Barones VAN LENECR toi mij , „ w iSt ik,
wie haar vader was , en Toen hij mij zijn hart en zijne
„ hand aanbood, aanvaardde ik dezelve nier, dan op voor
warde dat hij zijn kind zonde erkennen, en wij het bij-„
ons zouden houden. Dit was zijn vurig verlangen ; bij
„ bekende mij zijne mistlagen en zijn berouw. De oude Leer,, aar WERNER was niet meer in leven ; dc arme kleine erts
„ bij eene oude dienstmaagd gebleven; wij lieten haar bij
„ ons komen; ik heb haar tot mijn kind aangenomen, en
„ bemin haar teeder, want ik heb haar' vader lief. Dikmaal ►
„ betreurt hij het kwaad, welk hij u gedaan lleefr; van uur
„ lot is hij volfirekt onkundig, en ik ...." Blozende hield
zij op : „ Ik ... ik hoop dqt het zich verbeterd heeft,"
fprak zij, zonder dat zij de oogen durfde opflaan. Wij
zwegen flil : wat zonden wij hebben durven zegen, aangezien de voornemens, die ons naar baar verblijf gevoerd hadden? Zij waren geheel ter zijde gefield, ten 'behoeve vac
„
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CL.1RA en de kleine LOUIZA. Den Baron VAN LENECtt was alles vergeven; doch men begrijpt dat wij hem niet wilden
zien, en wij eischten van zijne vrouw dat zij tot hem niet
v1 n ons zoude fpreken. Zij noemde PAVLINA's naam, mijne
hand drukkende; doch zij zag, hoe zeer die naam alleen
mij trof; niets voegde zij er nevens. Wij verlieten haar,
wenfchende om haar geluk, en met het vaste befluit van het
niet te zullen (toren. Zeer verheugd waren wij, dat wij in
hare handen liet kind lieten, welk wij haar wilden geven;
maar ERNEST had dit kind niet zulk eene grievende aandoe
dat hij fchier berouw laad, zijnen eed va't-nigafchouwd,
wrankoefeninge tegen hem, die hem zijne LO'Jlza had ontn:Onlen, te hebben ingetrokken. Wat al bittere aanmerking en maakten wij over de zonderlinge fchikkingen van het
lot! De Baron VAN LENECtt, in aanzien en bemind, was de
gelukkigfte der mannen met zijne bekoorlijke CLARA; eti
Louize en PAUL1NA, van welke hij de eigenlijke inoorde•
raar was , waren niet nicer; en wij , de flagtoiTe,s zijner dubdelbartigheid, wij waren de ongelukkigI en der menfchen, in
one ere en armoede gedompeld, welke hij ons had berokkend. Ongetwijfeld hadden wij van deze fchijnbare onregtvaardigheid heilzame lesfen moeten leeren , de noodzakelijki cid der bekeeringe en de zekerheid van een toekomend
leven daaruit afleiden; maar de tijd der bekeeringe was nog
niet gekomen; voor n, mijn Vader! was dezelve gefpaard;
niets anders ontleenden wij thans daaruit, dan nieuwe beweegredenen van verbitteringe tegen onze beflemming cii
van haat tegen de menfchen.
Aldus gezind, kwamen wij in de ruïnen terug. ORL_iNno
had aldaar zijne lang verstrooide bende verzameld; het was
ongetwijfeld gedurende onze afwezi heil , dat de IIeer uAr,DEa, dien ik nog in veiligheid te Ti t,ld if dacht te zijn , vatz
woonplaats was veranderd. Bij onze aankomst vonden wj
ons volk tiet liet ontwerp onledig, om zich meester te maken van de geldkist eens ouden gierigen Predikants , die , fiats
lang, eene afgelegene pastorij bewoonde. Reeds meer dau
eens had men dit ontwerp betaamd, en telkens had ik de uit
afgewend. Daarenboven lag dit dorp in een zeer ope--vucing
nen digt bewoonden oord, tin de aanval en aftogt waren nice
zon er gevaar. Dut was hetgene mij bewoog om het beleid daarvan te verzoeken, te meer omdat ik wilde zeker
zijn , dat er geenerhande wreedheid werd bedreven, en dat
de giijsa^rd er zoude afkomen niet ons wat van zijn goud te
geven. Ik vertrok aan liet hoofd van Benige onverl agde lieden; ik naui flecht.; een klein getal mede , om geen gerucht
te verfpreiden, en ik behield mij voor, naar gewoonte, eerst
en alleen in de pastorij te gaan. — Mijn Vader! loet overige
q3
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i, n bekend, en hoe ik van eenen blikfem1traal werd getrol
ïen , toen Ik , net bed naderende , uw blank en gekruld haar
hork nde , en het Gezangboek , welk ik u had gegeven , mij
verzekerde, dat ik nabij mijnen Vader was. Ach ! dat boek,
welk no„ open lag bij de regels, alwaar ik den Hemel om
nwe rast fineekte! Nog eens durfde ik mijne oogen op dat
tied san; uwen arm zag ik cie deken opligten , en uw ver
rilkt gelaat zich mijwa.erts wenden ; minder kuvaads zoude-fcl
mi dc fciierptte dolk gedaan hebben ! Van fehaamte moest ik
aan uwe voeten Herven, of u ontvlugten , en voor mijn mis
leven trachten te Loeten. 'Tot liet lastiie hefloot ik ; ik-daig
deed niijn vol]: aftrekken, hetzelve met een groot gevaar dreigende; ik zeide , dat de kamer van menfchen en wapens wel
voorzien was , en dat men op zijne hoede fcheen te wezen ; ik
voerde hen terug naar het bosch , alwaar ik ORI,tlr:DO en Txo;T LE!NEE had gelaten; aldaar ílelde ik den eerften de bevelhebbers
fabel in handen , en zeide hem, dat ik hem voor altijd ging
verlaten. Genoeg kende ik de edelheid en gevoeligheid van
zijn hart, om de beweegredenen ven mijn beluit voor hein
niet te verbergen ; ik verhaalde leent, boe ik mijnen Vader
had gevonden , en dc verandering , welke , op dat Bezigt, bij
mij ontftaan was; il. liet hem het boek zien ; hij las mijne
dichtregels, en ik zag hem nog eens verteederd. „ Vertrek,"
zeide hij , „ ik wederhond u niet, en ik begriip u. — Ach !
„ dat ik nog een' Vader had ! Maar de ongelukkige oRLA;-„ DO heeft niets nicer; hel molt zich zijn lot ;getroosten
„ en daarenboven zijne vrienden verliezen." Ilij bood mij
zoo veel gouds aan als ik begeerde ; niet meer naenen wij
ran., dan wij, tot liet volvoeren van ons ontwerp, noodig
badden , en liet ontflag van een vijftigtal onzer makkeren ,
die zich aan ons hadden verbonden en in onze beflcmming
wilden deelen. Ik fchaain mij niet, ti te bekennen , mijn
Vader! dat mijn hart bel.leind werd bij liet fcheiden voor
altoos van een' man, wellen ik niet konde nalaten te beminnen, hoewel ik zijne dwalingen en misdaden betreurde. Wat
xl roeros zoude die mensch behaald hebben, met liet betreden van het pad dor eere ! Maar liet wag te laat om op hetzelve terug te keer ml; aan zijn zwervend, onafhankelijk leven was hij hebbelijk gewoon, en zoude zich aan geenerlci
banden der zamenlevinge hebben kunnen onderwerpen. Bij
,:es fetloiden zwoer hij mij nogmaals , dat Rupclbrozrck noch
„.et nieuw verblijf der nat DENS immer zouden ontrust worden; en ik verlaat mij op zijn woord.
Mijn eerlle werk was, .an u te fchrijven , om u te mm ceken om uwen zegen, zonder welken ik niets konde onderr n _,. Gij felhonkt mij dien zegen. ERNEST bragt mijnen
tl, en ging Let antwoord hal.ai. Vol moed en Loop,
haal,

,
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haaide ik nog een vijftigtal lieden over om ons te volgen;
en , aan liet hoofd dier kleine bende , ging ik, onder den
naaal van Kapitein RAULAVN,mijnen dienst aanbieden aan den
Generaal VAN G * * *, die te velde zoude trekken. E:txEsx
was mijn eerde Lieutenant, en beiden waren wij vast beraden,
te íl.rven , of ons met roem te bedekken. Wij werden aangenomen , en reeds in den eerl'ten veldtogt bekroonde het
geluk onze pogingen ; mijne bende werd de on>>ey faagde bij
menigte dapperen wilde zich daaronder be--genamd;
geven, en in liet tweede jaar verwierf ik tot belooning den
titel van Kolonel , en vrijheid om een Regiment op te rigten ,
hetwelk naar mij zoude genoemd worden.
Mijne onverfaagdheid en die mijner dappere foldaten zijn
u uit de Nieuwstijdingen bekend; en, als gij dezen leest,
;alt gij weten , dat ik nogmaals het geluk heb leeren kennen , door het herwinnen van uwe achting en die voor mijzelven; dit is het Benige, waarop ik durf aanfpraak maken;
dit was liet oenige doel, welk mijuen moed bezielde; en gij
zijt het, mijn Vader! aan wien ik mijn gelukkig (lagen ben
v-erich;uidigd; van grooten dienst zijn mij , in mijne krijgskun dige loopbaan , mijne vorderingen in de wiskunde geweest. Aan die loopbaan wijd ik het overfchot mijns levens
toe , en ik zal mij niet verbeelden mijn voorgaande gedra,
te hebben uitgewischt, dan wanneer ik voor hetzelve boete
z 1 4cdaan hebben op het veld van eer, door te herven vot r
mijn Vaderland , en door ecnigen roem te verfpreiden over
i; n ;naara en over uwen ouden dag.

Lang had de morgenflond liet aardrijk verlicht , en nog
\varen de beide Huisgezinnen onledig met het lezen van dit
Eretfende Verhaal , door hunne tranen dikwijls afgebroken.
Toen het geëindigd was , lieten de twee Leeraars hunne
Echtgenooren eerie rust genieten, en begaven zich op weg
naar de Stad en de Exercitieplaats. In het oogenblik als zij
er kwamen, vroeg een Onderofficier hunne naaren, en , na
dezelve te hebben opgegeven, werden zij op eerie eeni - zins verhevene parts gebra gt voor het front van het Reguincnr. D lieer x.!LOEf had het onuitfprekeiijk vermaak van
zijnen Held te zien aan liet hoofd van zijn korps, dat zeer
vaardig manoeuvreerde , gekommandeerd door den Majoor
r.r.:r,sT scnmrTT te paard, die een zeer bevallig voorkomen
doch die evenwel moest onderdoen voor den Kolonel ,
e n der fraaitle krijgslieden, welke men zich kan verheel !en. Nadat de Exercitie was afgeloopen, vervoegde hij zich
hij zijnen Vader en zijnen Vriend op de hoogte. Naauwe1^;kz was hij aldaar, of alle 7ijue foldaten riepen gelijktijdig:
,
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Leve onze dappere Kolonel FREDERIK BUCHMAN, r;eZegd
Leven zijn Vader en zijne Moeder, die hem ter
wereld hebben gebrast! Leve zijn Vriend, de Predikant
IiALI)EK ! Leve! leve

„ RAULAUN !
„

!"

Kolonel BUCHMAN, zoo als hij had gewensci t, ftierf op
het bed van eer; een kanonskogel verbrijzelde hein liet hoofd
zijn ontroostbare Vriend , de Licntenant- Kolonel s('nnnlT
verzekerde zich van het portret van PAULINA , welk hij op
zijn hart droeg, en bragt het aan den Ileer :i,1 IDEE. Niet
lang overleefde hem zijn Vader; en van zijne Moeder, de
goede 1Fi iRiA, heb ik deze belangrijke narigten bekomen.
,

MULLER,

thans Leeman! te Ropelbronck.

IETS OVER DE TOONEELSPELEN DER JAPANNERS.

(Uit een Fransen R£isve;tcl.)
dan en tooneelfpel zijn de meest geliefkoosde verZaug,
maken van d;t volk. Ilan Godsdienst ondersteunt en wet-

tigt ze. Zelfs maken zij een gedeelte van hunne godsdieniii„e feesten uit. Echter zijn de bedorvene zeden der toonecii'pelers, ook daar, de oorzaak , dat hunne kunst even
2co w ekdg eerwaardig wordt geacht als in andere landen.
IIunne tooneelmuzijk is c„ii zonderling mengelmoes van
ruiten, trommels, cymbalen en groote klokken, welker geluid alleen voor ;j'apanfc;ze ooren aangenaam kan zijn. Zon
dat bij hen de dans zich niet naar de muzijk,-ierlngsht,
snaar integendeel de muzijk naar den dans fchikt.
De machines en dccorr.iicn zijn inderdaad bewonderens
de C«irczrn is er veelligt geen volk. 't welk-wardig.N
ie zon fraai heelt als deze eilanders. onze Opera direcreu skonden met goed gevolg bij hen een lesje gaan halen.
mij zoiid^n leeren , hoe zij vrcesfelijke reuzen , onhei;limi,ate gebereten , bevolkte (leden toet prachtige paleizen,
levendige fpringhronnen en duizend andere voorwerpen konden doen vcrfehijnen, in plaats van ze op het levenloos doek
ce fehilderen.
Echter worden geest en cor bij deze decorctien gansch niet
vergeten. Ten minfle hebben de jtrpr<.nsaecs tooaeelfpelen,
'tvaarmede zij riet minder ingehotncn zijn, dan wij met de
On-
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onze. De tlofi'e tot dezeive levert hun hunne gefchiedenis.
D2 lotgevallen hunner Goden, en nu en dan ook derzelver
ininnariïen , zijn veelal het onderwerp van hunne treur- en
biiiipelen. Het tragieke , komieke , lyrifche en pantomimifche
is doorgaans onregelmatig onder elkander vermengd. De tooneelflukken zijn, even als de onze, in bedrijven en tooneelen verdeeld. Een voorredenaar, bij wijze van den Prologus
der Grieken en Romeinen, ontvouwt het plan; doch wacht
zich zorgvuldig, iets van de ontknooping te melden; want
deze moet altijd verrasfen id zijn. De tusfchenfpelen zijn
ballets of Haysworjlegrappen. De treur- en blijfpelen behelzen echter niets , dan eene ernflige en Matige zedeleer,
en de eerstgenoemde ílellen veelal heldendaden voor.
De a euss zijn jonge lieden, die men onder de inwoners
uitzoekt. De aa`ïr•ices zijn priesteresfen van Venus. De tooreeionkosten worden door de rieden gedragen; zoodat ieder
vierde gedeelte van eene ftad volgens hare beurt dezelve
een- of tweemaal in het jaar betaalt.
Zonderling is de optogt, wanneer de tooneeldireéleur met
zijne tooneelisten en machines , in eene foort van procesfee,
rondgaat. Vooraan wordt, onder een rijk verhemelte, een
breed fchild gedragen , waarop de naam der firaat of wijk
gefchreven flaat, die op dien dag de tooncelonkosten betaalt. Rondom hetzelve doet zich eene luidruchtige muzijk
hoorgin, om liet volk uit de omliggende oorden uit te noodigen. Hierop volgen de decoratien en de verdére tooneeltoellel. Het zwaaruie wordt van ierke karels getorscht , en
het overige van zindelijk gekleede kinderen gedragen. Ver
komen de tooneelfpelers, en na deze de inwoners-volgens
van de wijk, alle in ftaatfiekleederen. De trein wordt eindelijk door eene menigte volks gefloten, die banken en bie
dragen en paar aan paar deftig voortftappen.
-zematn
Dewijl de tooneelfpelen bij gelegenheid van groote feesten gegeven worden en niet zelden een gedeelte van den
Godsdienst uitmaken, plaatfen de Priesters zich bij de ver
eertien rang. Ook is de fchouwburg in de-tonigpde
nabijheid van den tempel, of, zoo die groot genoeg is, in
den tempel zelven. Tegen over de geestelijkheid zitten de
Gouverneur, de officiers en de wachten. Deze laatfte moe
-ten
liet volk in toom houden.
Het feest, dat iedere flad jaarlijks ter eere van haren Befcherraheer viert , is het allermerkwaardigute. Het begint
reeds zeer vroeg met eenen algemeenen optogt der inwoners door de hoofdf}raten naar den tempel en vandaar naar
den fchouwburg. Acht, op onderfcheidene wijzen gekleede,
meisjes, die bloemen en eenen waaijer in de hand dragen,
cpcnen den trein, Twee oude matronen, ouderwets opgeQq5

ra,
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gefchikt, gaan, om een niet onaardig kontrast te maken , aan
bare zijde.
Op zulk eenen feestdag was ik aanfclicuwer van eene
waarlijk prachtige vertooning. Eerst verbeeldde het tooneel
eersen grooten , bloemrijken tuin , in welks midden eerre
boerehut Rond, waaruit acht andere in het wit gekleed e
meisjes ten voorfchijn kwamen en Benen dans begonnen.
Op deze clecoratien volgden acht zegewagens , die door
prachtig gek!eede jongelingen getrokken werden. Deze
wagens droegen, behalve booroen van allerhande foort, ook
Benen met groene 4ruiken bedekten heuvel, een Bigt bewasfelt
bosch, in welks midden een (lapende tijger lag , voorts
tenen half uit het water uitftekenden walvisch en ver
andere figuren, meestendeels levensgrootte.
-fcheidn
Daarop verfeheen een beweegbare berg, eerre met boomen omringde fpringbron , eene ton , en eindelijk een huis , dat
echter weldra voor den dans van twee reuzen plaats maakte.
Uit den berg kwam een derde reus met een geweldig groot
jlagzwaard, en zeven Chinezen, die niet die drie afzigtelijke gedaanten in bataille gingen. — Na het eindigen van
liet gevecht sloeg een der reuzen de ton in (lukken, en nit
dezelve kwam een aardig knaapje, dat met veel uiterlijke
welfprekendheid eene foort van redevoering hield en ver
reuzen eenen dans deed. intusfchen Regen-volgensmtd
drie apen met vischkoppen vit de fpringbron , huppelc'2n om de danfenden, en bootften iedere hunner bewegingen na.
De overige eleuoratien , die er van tijd tot tijd verfchenen, vertoonden Benen Chinefchen zegeboog , een landhuis,
den optogt van eenen Japanner Koning, eenen waterput met
emmer, touw en windas, en ten laatfie eenen met fneeuw
bedekten berg.
Onder dit alles mengden zich onregelmatig tooneelfpelers,
danfers en pantomimisten.

PROEVE* EENEB DICHTERLIJKE VERTALING DER TWEEDE ELEGI$
VAN HET EERSTE BOEK DER TRISTIA VAN P. OVIDIUS NASO.

6 Zee- en Hemel-Goon, op wien w' alleen nog hopen,
Laat af 't gebeukte fchip geheel en a1 te floepen;
En , wat ik bidden mag , fleun Caefars gramfchap niet;
Vaak hielp wel de eene God, waar d'andere verftiet:
Vul-
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Vulcaan befireed, Apol befchermde Priams Oaten,
En Venus minde 't volk, dat Pallas wrok bleef haten;
Saturnus dochter hield baars bloedvriends Turnas zij
En vloekte IEneas, maar zijn moeder fiond hem bij;
De woeste God der Zee mogt fchrandre Ulysfes jagen,
i1MIinerv' ontrukte hem baars ooms geheimfee lagen.
Waarom dan of ook mij , fchoon genen niet gelijk,
Door eenen God vervolgd, geen hemelgunfle blijk?
Ach , vruchtloos zoekt mijn mond onnutte reên te vormen,
'k Gevoel liet bruifend nat haar van mijn lippen flormen,
't Gehuil des fellen winds verdooven haren toon,
En hindren 't minfle woord te flijgen tot de Go$n,
Zoo voert de wind, dat mij geen onheil eenzaam nader',
Ik weet niet werwaarts heen, en. fchip en be te gader.
O Mij , hoe berg bij berg al wentlend zich verheft,
Zoo dat de ranke kiel bijna de ftarren treft
Hoe dan weer 't water wijkt, en, vormend diepe dalen,
Ons doet in Pluto's rijk, in d'afgrond nederdalen!
Waarheen het oog zich wend', 't is niet dan lucht en zee,
Dees woelend in het diep, die dreigend erger wee.
Soms jaagt een felle orkaan het windenheer dooreenen,
En d'ongewisfe baar weet zelve niet waarhenen:
Want nu waait d'Oostewind van 't blozend Morgenoord,
Nu zendt ons 't Avondland de Westerkoelt' aan boord,
Van 's aardrijks aspunt komt de koude Noordvlaag ílingren,
En vindt aan d' andre Pool de fcherpíle mededingfen.
De ftuurman is onwis, op welken boeg hij 't wend',
En 't fehijnt zijn fchrandre kunst vindt in dees nood haar end.
Voorzeker, 't is gedaan, de hoop ligt als vertreden,
IIet overflelpend vocht verfmoort mijn matte reden,
De volle vloed welhaast den levensadem flikt,
De mond, die bidden wil, den natten dood vertikt.
Intusfchen zit mijn Gá den balling te betreuren;
Slechts d:t is haar bekend van't geen l aar hart zou fcheuren;
Niet, hoe 'k langs'tgrensioos diep al vlottend henendrijv',
De wind mij teistrend jaag' en reeds mijn hart verílijv'.
Dank
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Dank Goon, dat ik althans haar bijzijn wilde derven,
En ik ellendige niet dubbel heb te sterven;
ja, fchoon ik nu verga, daar zij toch veilig leeft,
Loo is 't of 't leven mij Hechts voor de helft begeeft.
á Hemel, welk een vlam fchiet ijlings uit den hoogen!
Wat ratelend geluid rolt door des hemels bogen!
't Geweld, dat keer op keer de zwakke bodem lijdt,
Is dat des veegen muurs, die 't fiormtuig kneuzend fplijt.
De golf, die daar genaakt, reikt boven d'andren henen;
Zij vult liet heilloos tal, en jaagt het al dooreenen.
Niet dat ik 't fierven vrees; maar welk een nare dood!
o Neem de fchipbreuk weg, en'k weet geen heil zoo groot.
't Is dragelijk, door ziekt' of door het zwaard te flerven,
En op het vaste land geen vreedzaam graf te derven;
Daar, 't diepbedroefd gezin uw laatfle bede hoort,
En 't rondgedreven lijk geen zeegedrogt bekoort.
Waan, zelf, dat zulk een dood zou op mijn misdrijf pasfen;
Waarom fmoort nevens mij ook d'onfchuld in de plasfen?
Ach Goón, die 't hemelrond en die de zee gebiedt,
Rekt, rekt toch d'een als d'aár uw vreeslijk dreigen niet;
blaar laat mij 't leven, onder 't vonnis niet begrepen,
Naar 't aangewezen oord van mijn ellende liepen!
Of, wilt gij dat ik firaf naar maat van 't misdrijf lijd'?
Mijn Regter zelve fchold mij reeds de doodflraf kwijt.
Had hij mij 't fehimmenrijk verkozen in te zenden,
Hij had , voorwaar, tot u om hulp zich niet te wenden;
Geenszins verhit op bloed, was hij 't, die 't leven gaf;
Indien 't hem nog behaag', hij zelve neem' 't ons af.
Gij Hechts , ó Goón , door mij , naar 'k vaststel , niet beleedigd,
Houdt u met deze ramp, ik bid het, ach! bevredigd.
Want fchoon uw aller gunst mij bij het leven fpaart,
'k Blijf voor het onheil, dat mij trof, geenszins bewaard;
En al bedaart de form, al helpen wind en stroomen,
Zal 'k minder balling 's lands aan d'andren oever komen?
Niet op der winzucht (poor ploeg ik de breede zee,
Vervoere d'eene waar, en brenge d'andre meê;
Noch
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Noch zoek ik, als weleer, uit weetlust, 't oud Athenen,
Of zeil naar Azien's fteén, de welbekende, henen;
Niet om uw heerlijk oord, Egypte's prachtig hoofd,
Zie ik den blanken Nijl door 't fnelle fehip gekloofd.
M'eusch ik om goeden wind, het is (8 vreemde bede!)
Dat ik Sarmatiens kust, 't Barbaarsch gewest, betrede.
Ileet weldaad, floot mijn fchip aan't vreemd en aklig ftrand;
Ik klaag, dat 'k langzaam wijk van 't lieve vaderland.
Om Tomis woest geslacht, ik weet niet waar, te vinden,
Z:et g' aan geloften mij, b GoOn! mijn ziel verbinden.
liet zij ge gunst mij draagt, bedwingt en (lilt den vloed,
En dat niet flieller vaart de klei door 't water fpoed'
liet zij m' uw haat vervolgt, d werpt mij toch daar henen,
Vaar 'i mij is opgelegd mijn noodlot te beweenen!
Vult, fnelle winden, 't zeil! waartoe hier nog vertoefd?
Waartoe met wankle fchrezn Italic's grond beproefd?
Dit's Caefars wille niet; wat durft ge hem weerftreven?
1 een,mogt het Pontisch oord reeds voor mijne oogen zweven !
Dit wil hij, en te regt, daar ik 't niet oorbaar acht,
Dat iemand, 't geen hij doemt, nog te behouden tracht.
Zoo echter 's menfchen doen de Goden nooit misleidde,
Dan weet ik dat van fchuld hij 't misdrijf ziftend fcheidde.
6 Ja ,'t is u bekend, heeft dwaling mij vervoerd, (roerdHeeft dwaasheid 't brein ontfheld, geen fchuld heeft 't hart beZoo waar ik, fchoon gering, des Vorsten huis vereerde,
Zoo waar 'k mij naar zijn wil en wet gehoorzaam keerde,
Zoo waar 'k onze eeuw door hem als hoogstgelukkig prees,
Zoo waar mijn oWervlam heeds van zijn altaar rees;
Zoo zeker, goede GoOn, wilt mij bij 't leven fparen:
Zoo nier, begraaft me vrij in 't peilloos diep der baren!
Bedriegt mij 't fcheemrend oog, cf fcheurt en klaart de lucht,
En haakt 't verbolgen meer zijn ijsfelijk gerucht?
Voorzeker Gij, 6 GoOn ! Gij, die mijne eeden hoorde,
Gij waart liet, geen geval, die deszelfs woeden hoorde.
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ATEXDJTE,

ANEKDOTE VAN PHILIPPUS EN EEN ONDANKBAREN HOVELING.

Koeling van 1lfacedrnie, zond, op zekeren rijd,
F eenen zijner
hovelingen, tot het verrigten van eerre zaak van
HILIPPUS,

eenige aangelegenheid. Door een opkomenden form leed de
lioveling fchipbreuk, en zoude er ongetwijfeld liet leven
bij hebben ingefchoten, ware hij niet gered geworden doer
de herbergzaamheid van eenen boer, die nabij liet zeeflrand
woonde, en in een klein fchuitje zijn leven waagde, om
dat eens ongelukkigen vreemdelings te behouden. Door dezen
boer werd de hoveling naar zijn huis gebragt, gekoesterd,
en met de grootste menschlievendheid behandeld, en , ra
Bene maand vertoevens, bij zijn vertrek, van het noodige
reisgeld voorzien. Bij zijne wederkomst verhaalde hij den
Koning het gevaar, waarin hij zich had bevonden, en de
ellenden, welke hij had geleden, doch niet de minzame behandeling, hem aangedaan. PHILIPPUS , getroffen door c:it
verhaal, zeide, zijner getrouwheid te zullen gedachtig zijn,
en der gevaren, welke hij zijnenthalve had uitgcftaan. De
JIoveling, des Konings belofte zich ten nutte willende maken, zeide, dat hij nabij liet 4rand Gene kleine fraaije boerderij
had gezien , volmaakt naar zijnen fmaak , nabij de plaats , alwaar
Lij fchipbreuk had geleden, en verzocht, dat deze hem mogt
gefchonken worden, als een gedenkteeken zijner behoudenisfe en van zijner Majefleits weldadigheid. Diensvolgenm
beval PHILIPPUS aan PAUSANIAS, Landvoogd van het gewest,
dat hij den hoveling in liet bezit van de verlangde boerderij
zoude (lellen. De arme boer, die het leven diens filoodaards
zoo edelmoedig had gered, van zijnen eigendom heroofd
Zijnde, en over diens ondankbaarheid verontwaardigd, ging
terflond op reis naar het hof van PnILIPPVS, kreeg gehoor bis
den Koning, en verhaalde het geval. PIIILIPPUt> , verbaasd
en vertoornd over de ondankbaarheid des fnooden hove
Iings, liet hem ftraks in verzekering nemen , en aan zijn
voorhoofd met deze woorden brandmerken: DE ONDANRBSRt'
cAsT; gevende voorts de boerderij aan detl regten eigenaar
terug.

KE-
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lnneer de beroemde Graaf DE GRAMMONT het bevel voer.
rr de over het beleg van eene flerke en zeer aangelegcne
Venting, verwierf de verdediger, na eenen zeer korten tijd het
beleg te hebben doorgeilaan, op zeer voordeelige voorwaardei, eene dadiging. — De Bevelhebber, naderhand met den
( =raaf DE GRAMMONT in gefprek, bekende, ., dat gebrek aan
Kruid Lein tot de dadiging had doen befluiten." — „ Sta
iluij toe," antwoordde de Graaf, „ u ook een g eheim te
ovenbaren. Ik zou eene zoo voordeelige dadiging niec
vergund hebben , ware ik niet zeer om Kogels verlegen

i^j

geweest."

LIET MEISJE.
rijk verfierde velden!
ROpoemtdenvrij,
tool,

waarmee gij práalt,
duizenden
van kleuren
3t ,?s op
't Vrolijk licht der zonne ftraalt:
Schooner nog noem ik de maagd,
Die 't gewaad der onfchuld draagt.
Zeg mij , versch ontloken blaadje !
Of uw jeugdig groen zoo frisck
Als, in 't prilst der lentedagen,
't Vlekkelooze meisjen is
Of de zefir, als hij fpeelt,
Immer zulk een bloempje ítreelt?
7nudt gij haar de kroon betwisten,
Roos, die met den dageraad,
Uit den zwangren knop ontwikkeld,
Blozend op uw' stengel Raat?
Neen, geen bloem ,hoe fchoon ze o1

Is der maagden koon gelijk,

a: Mt
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„ Maar her windjen op dijn wiekjes,"
Zegt gij, „ voert mijn geuren rond."
Zwijg, vermetele ! wat haalt er
Bij den adem van haar' mond?
Wie, die ooit die lipjes drukt
Wordt niet door dien geur verrukt?
Snoeren van de fchoonfle parels
Hangt de koele dauw om 't woud,
En het vloerkleed van de dalen
Weeft hij uit fmaragd en goud:
Maar een rijker water gloeit,
Als een traan haar wang befproeit.
Effen blaauw met gouden vonken,
Glanst gij, ruime hemelboog!
Maar uw majefteit gaat onder
Bij haar zacht en vriendlijk oog:
Stralen, á.1s dit oogje fchiet,
Heeft de gloénde dagtoorts niet.
Dan, wat zoek ik ook naar kleuren
Aan den hemel, op het veld,
Schoon mijn oog de fchoonfle bioemeai,
Sterren bij miljoenen telt?
Neen, 'k vind geen gelijkenis
Voor een beeld, dat Godlijk is.
1I. v. L. Jr.
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REDEVOERING
OVE R

DE ZUCHT NAAR RIJKDOM,

door
Mr. H. A. S P A N D A W.
(Uitgefproken in het Departement Groningen der Maat.
fchappij : Tot Nut van 't Algemeen.)

O

nder de dingen, die door de menfchen, in maatfchappij levende, op eenen zeer hoogen prijs worden gefield, en de voorwerpen zijn, naar welke de meesten ijverig haken en hunne begeerten uitftrekken, moeten zonder
twijfel de zoodaiiige worden gerangfchikt, wier verkrijging
niet van de menfchen zelve afhangt, en wier bezit hen niet
zelden ongelukkig maakt.
Hoe wonderfpreukig deze, den redelijken mensch wei
opmerking in den eerflen opllag ook fchij--nigverd,
nen moge , zult Gijl. , mijne Toehoorders! derzelver gegrondheid echter dadelijk erkennen, wanneer ik u zal gezegd hebben, dat hier door mij bedoeld worden die gaven
van het geluk, welke ons een gemakkelijk en aangenaam leven kunnen verfchafFen , onze eerzucht bevredigen, en
ons tevens onderfcheiding, aanzien en vermogen bij onze
medeburgers verleenen. Titels, eereposten en rijkdommen worden toch altijd in de hoogste waarde gehouden,
door velen gezocht en begeerd, door de meesten als benijdenswaardige voorregten befchouwd , en de menigte
vraagt niet, of die titels en eereposten met wezenlijke
verdienflen vergezeld gaan, vraagt niet, op welk eene
WijNENG. z8io. NO. 14.
i
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wijze en door welke middelen die rijkdommen verkregen
zijn , maar ziet alleen op het blinkend uitwendige. Dusdanig is het gefteld geweest in alle tijden en bij alle volken,
welke eenigzins in befchaafdheid waren toegenomen , en
dusdanig zal het wel gefteld blijven, zoo lang onze maat
houden.
-fchapelijknrgt d
Het lijdt intusfchen geene tegenfpraak en blijkt uit gefchiedenis en ondervinding beide , dat deze zucht naar de gaven van de Fortuin zich niet even flerk , riet even algemeen
vertoont bij alle natien en in alle tijden, maar dat zij, onder zekere omilandigheden en in fommige maatschappijen ,
in zulk eene mate plaats heeft, dat zij al fpoedig in eene
onbeperkte en algemeene begeerte ontaardt , die voor
den burgerflaat zelven allerfchadelijkst, allerverderfelijkst
wordt.
Zouden wij te veel zeggen, indien wij beweerden, dat
ook het land onzer inwoning zich eenigcrmate in dezen
ongelukkigen toeftand bevindt, en dat een groot aantal onzer medeburgers , thans meer dan gewoonlijk, bezield
wordt door eene te ver gedrevene zucht naar die gaven
van de Fortuin, welke wij met den naam van rijkdommen
uitdrukken? Wij gelooven, dat het niet moeijelijk zonde
zijn hiervoor daadzaken aan te voeren , zoo wij dezelve
voor ulieder overtuiging noodig oordeelden.
De overweging , dat dusdanig een toefland inderdaad
allernoodlottigst verdient genoemd te worden , en dat het
voor ons allen van bet hoogtic belang is, over den wensch
naar vermogens en fchatten , over deszelfs bronnen en
gevolgen ernflig na te denken , ten einde ons voor begeerten , die, onbeperkt en teugelloos , rampzalig en ver
zijn, zoo veel mogelijk te beveiligen, heeft ons-derflijk
aanleiding gt geven , om ulieden , M. T. tiet eene korte beichouwing van de zucht naar rijkdommen in deze oogenblikken bezig te houden.
In de behandeling van dit , naar het ons toefchijnt,
vooral in dezen tijd niet ongepast, onderwerp, zullen wij
de volgende orde trachten te houden, dat wij
I. De waarde der geluksgoederen , en , tot ons bijzonder
oogmerk , voornamelijk die der rijkdommen, in weinige algemeene trekken doen kennen ;
II. Onderzoeken, voor wie dezelve wenfchelljk, voor
wie dezelve nadeelig moeten geacht worden; waaruit wij
Van zelfs aanleiding zullen verkrijgen, om
III. Het jcbadelijke e11 verderfelijke eener te ver gedreve-

ne
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IIe en algemeen heerfchende zucht naar deze rijkdommen,
tot ons eigen bijzonder nut, te overwegen.
T. Het zal wel onnoodig zijn te bewogen, dat de goederLn van de natuur en het geluk, dat fchoonheid, ge
aanzienlijke geboorte, waardigheden,-zondhei,ftrk
rijkdommen, en wat men meer in dezen rang moge
rlaatfen , op zich zelve geene wezenlijke waarde hebben ,
en hem , die dezelve toevalligerwijze bezit, niet beter,
sliet verftandi ;er, niet edeler maken. In de fchatting van
den wijsgeer, hebbende eigenfchappen van den geest ,met nainc welwillendheid, eerlijkheid, ftandvastigheid,regtvaardiglieid, edelmoedigheid, grootheid van ziel en alles, wat wij
onder de namen van wijsheid, deugd en verdienthen bevat
alleenlijk aanfpraak op onze achting en vereering.-ten,
Desniettemin mogen de rijkdommen als een maattaf worden aangemerkt, naar welken wij fomtijds in that zijn , dé
wijsheid, deugden en verdienften onzer natuurgenooten te
bepalen. Niet zelden toch doen zij de deugden van nederigheid, ingetogenheid, befcheidenheid, vlijt en werk
luisterrijk uitkomen , en dikwerf zijn zij de mid=-zamheid
delen ter verkrijging van nuttige kennis , wvetenfchappeti
en kunílen , die den niensch tot fieraad en den Raat tot
voordeel verftrekken ; terwijl zij tevens de vruchtbare
bronnen openen voor heilzame in'.lellingen , belangrijke
ontdekkingen , uitvindingen , verbeteringen en allerlei
tuaatfchappelijk geluk. Offchoon dus hunne waarde betrekkelijk zij, verre nogtans is liet er af, dat wij hen als
nietswaardige en verachtelijke dingen zouden befchouwen.
In den tegenwoordigen that van zaken, bij onze burgerlijke inftellingen, zijn zij noodzakelijk, onmisbaar en geenszins te verwerpen. Het gaat niet hen, even als niet zoo
vele andere dingen, gelijk fchitterende begaafdheden, ver
geleerdheid, kundigheden, fchoonheid,-VTandsvermog,
bevalligheid en alles, wat men zoo gaarne wenscht te bezitten; zij ontleenen hunne waarde alleenlijk van het gebruik, dat er door den mensch van gemaakt wordt. Op
zichzelve zijn zij fcbuldeloos, en zij verkeeren in de hand
van den Benen tot een' vloek, in die van den anderen tot
een' zegen. Het zoude derhalve de grootfte dwaasheid
en fchandelijkile ondankbaarheid tevens zijn, de rijkdommen te verfmaden, en niet op zulk eepe wijze te gebruiken, als ons, volgens de voorfchriften der rede, geoorloofd is.
Roe vele gelçen en gerijfelijkliedeu des leven, hoe

al
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vele onfchuldige genoegens kunnen zij den braven en edelen niet verfchaffen ! In zijne hand worden zij de middelen , die kommer en ellende verzachten , rampen en onheilen verminderen , nooden en bezorgdheden wegnemen.
Zij helpen, waar geene andere hulp, zij redden, waar
Beene andere redding mogelijk is. Zij ontrukken menige
prooi aan het gebrek en den honger; zij fchenken menigen
eerlijken daglooner de gezondheid en den lust tot het leven weder; beveiligen menige ongelukkige weduwe voor de
armoede en de wanhoop, menigen fchuldeloozen wees voor
de ondeugd en het verderf, en herfcheppen menige tranen
van droefheid en vertwijfeling in tranen van blijdfchap
en liefde. Wie is in (laat de weldaden en zegeningen te
vermelden , die de wijze en gevoelige menfchenvriend
door zijne fchatten kan verrigten en verfpreiden! de heilzame inrigtingen op te tellen , welke overal op den aardbodem , inde befchaafde maatfchappijen, door middel van
dezelfde fchatten, zijn tot fland gebragt! inrigtingen, die
alle eene firekking hebben, nu eens, om de werkzaamheid te bevorderen , het vernuft te fcherpen , het verfland
ie ontwikkelen , de geestvermogens te befchaven , het
Bart te verbeteren, kunften en wetenfchappen aan te moedigen, edele daden te beloonen, weldadige gezindheden
op te wekken, nuttige ontdekkingen uit te lokken, en den
volmaakbaren mensch der volmaaktheid te doen naderen;
dan eens , om den bevenden ouderdom een gerust en
vreedzaam flerfbed te bereiden ; den magteloozen kranken
te laven , te verkwikken, te verierken ; de gevallene onfchuld liefderijk op te beuren, de vrucht van verboden
lusten aan de klaauwen des doods te ontweldigen , en waarlijk ongelukkige voorwerpen, ilagtoffers van der ftervelingen verkeerdheden en driften , verworpene der menschheld, zich met teedere deelneming en hartelijk medelijden
aan te trekken, te helpen, te vertroosten , te befchermen , te
behouden, en den zegen van hun aanzijn te doen gevoelen.
Maar, mijne Geëerden! gelijk de befchouwing van den
xnenfchenvriend, die van zijne fchatten een weldadig en
edel gebruik maakt, onze harten fireelt en bekoort, zoo
zullen wij met verontwaardiging worden aangedaan ,wanneer
wij, íiechts voor een oogenblik , onze aandacht bepalen
bij het onedel en verfoeijelijk misbruik, dat, tot eeuwige
fchande van onze natuurgenooten, in alle tijden en bij alle
volken van dezelfde fchatten gemaakt is.
De gierigaard , de Cchraper,, de woekeraar, aan de
eene
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eeooe -- de verkwister, de fpeler, de brasfer, aan de
andere zijde, vertoonen zich reeds op den voorgrond in
bet verachtelijkst licht; doch wij vergeten hen fchier bij
de menschonteerende bedrijven van den rijken wellusteling , den heerschzuclitigen dwingeland, den fchijnheiligen
verleider, den verharden Havenhandelaar, en van zoo vele andere fchandvlekken des menschdoms. Mijne verbeelding deinst terug bij de herinnering van zoo vele gruwelen en ongeregtigheden, en mijne hand weigert mij den
dienst , om het zwarte register der gefchiedenis en de
fchandelijke kronijk van den dag voor ulieden open te
leggen , en daaruit voorbeelden en feiten , ter verhooging
van mijn tafereel , te ontleenen.
Gijl. M. T. hebt ook deze voorbeelden en feiten tot
nwe overtuiging niet noodig, en zult, na deze korte en algemeene íchets, gaarne met mij erkennen, dat de waarde
van den rijkdom, in het algemeen, van het gebruik afhangt , dat door den mensch van de hem toebedeelde fchatten gemaakt wordt. Wij gaan over, om
11. Meer bepaaldelijk te onderzoeken , voor wie de
rijkdommen wenfchelijk, voor wie dezelve verderfelijk zijn.
Uit het beknopte tafereel, dat wij zoo even van derzelver onderfcheiden gebruik gefchetst hebben , zullen wij
gemakkelijk kunnen opmaken, dat het er verre af is, dat
zij voor alle menfchen, zonder onderfcheid, wenfchelijk
zouden zijn : daar zij Hechts het geluk van enkelen ver
alleen in de hand van den menfchenvriend-merdn,
tot zegen verllrekken ; terwijl zij bij anderen, die van
dezelve geen waardig gebruik maken , in eenen vloek ver
ongeluk voltooijen.
-kcerndzlv
liet is evenwel zeker, dat de laatstgemelden juist den
grootten prijs ílellen op de gunflen van de Fortuin , en
wanen vrij wat waarde van dezelve te ontleenen. Trouwens, dit kan hij ons geene verwondering baren , wanneer wij in aanmerking nemen, dat zij bij deze lieden het
gebrek aan edeler bezittingen en wezenlijke verdieníten
moeten vergoeden. Wat toch zouden velen hunner zijn ,
zoo geboorte, rijkdommen , eeretitels en uitwendige praal
hun niet eenige onderfcheiding verleenden ?-vcrtonig
Ontbloot van verland, begaafdheden, kunde, goede zeden en al hetgeen den redelijken mensch tot fieraad ver
hein de achting der weldenkenden doet verwer--ltre,n
ven , moeten de uitwendige bekleedfelen , waarmede de
grillige Fortuin den dwazen , naar liet fchijnt bij voorii r 3keur,
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keur, omhangt, litinne ellendige naaktheid bedekken. Het
gemeen f{aart zich blind op den uiterlijken glans van
aanzien, pracht en luister, en de tlaaffche hulde, die het
den fchitterenden dwaas toebrengt , is de eenige vrucht,
welke deze van zijne onverdiende voorregten inoogst.
Voor dezulken-, nogtans, die door hun ver[tatid, zoo
tvLl als door de zuiverheid hunner zeden , door hunne
menfchenliefde en zucht ter bevordering van het algemeene
welzi.jii als verdienflclijke leden van den burgerhaat uitblinkcn , die hunne vermogens en bezittingen aanwenden
tot heil van liet algemeen en ter aankweeking van alles,
wat nuttig, {choon en edel verdient genoemd te worden,
die de gaven , welke zij ontvangen hebben, minder als
eigendommen, dan als aan hen, tot zekere bepaalde doeleinden , ter leen geíèhonken goederen befchouwen , waarover zij geenszins naar willekeur mogen befchikken, maar
welke zij verpligt ijn ten algemeenen beste aan te wen.
den, indachtig, dat zij van derzelver betluring eh gebruik
eenmaal rekeníchap zullen moeten doen aan den grooten
Oever van al liet goede, voor wiens alwetend oog niets
verborgen blijft — voor dezen, zeggen wij, zijn de rukdommen, inderdaad, zeer wenfchenswaardige zaken. Ja!
hunne waarde is niet ingebeeld, zij is wezenlijk voor den
verftandigen, wijzen en edelen. Deze wenscht hen te
bezitten , niet om zich op dezelve roekeloos te verheffen ;
niet om er mede te pralen en in den glans van het goud
te schitteren; niet om uit te fpatten door overvloed en
weelderig genot; niet om door dezelve, ter ítreeling van
laatdunkenden hoogmoed en bevrediging van bekrompene
ecrzn.cht, aanzien en vermogen te verwerven: maar om
zijne edele, menschlievende oogmerken te bereiken; om
dat nut te {tichten ; waartoe hij, in minder ruime omllandigheden , niet in slaat zonde zijn ; om dien invloed te erlangen, welken hij zoo zeer noodig heeft, ten einde liet
goede te doen, zegen te verbreiden en heilzame inrigtingen tot (land te brengen ; om den edelen trek van aangebcn•cnc cn niet verbasterde welwillendheid te bevredigen;
om zich eenes ruimen werkkring te openen voor ziine uitgebreide bedoelingen , en om , overeenkomflig niet den
^vil van zijnen Schepper, zijne vermogens en hegaafdheden aan te leggen tot volmaking van zichzelven , tot heil
van ziine natuurg nooten. Wie dus denkt en zoodanig
gezind is, behoeft omtrent het bezit van aardfiche goederen niet onvcrfchillig te zijn, maar mag zelfs alle gcoorloof-
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loofde middelen, ter verkrijging van dezelve, bezigen.
8! Iet gevoel, dat men den wil en de magi heeft ont
wel te doen , moet ftreelend en tali; zijn. Wanneer
men let op de inwendige zelfvoldoening , die ons
de geringfle weldaad reeds verfchaft ; wanneer men
zich voorilelt, welke edele gewaarwordinge ►i, welk eene
verheven zielevrede de menfchenvriend fmaken moet oi,
het aanfchouwen der groote en menigvuldige zegeningen,
die hij overal rondom zich verfpreidt; dan zal men regt
levendig beleffen de waarheid der uitfpraak van Hem • in
wiens mond de waarheid was : het is zaliger te gevers
clan te ontvangen ; dan zal men, aan den eenen kant het
lireelende van liet weldoen gevoelende, en an den anderen kant de bekrompenheid zijner vermogens, waardoor
men met den besten wil zoo weinig kan verrigten, bepeinzende , in oogenblikken van edele geestverrukking
met LAFONTAIIVE kunnen uitroepen: S ! hoe zalig snoet
God niet zijn! Gewisfelijk , 1\I. T. voor de zoodanigen ,
welker natuurlijke geaardheid (om de woorden van TUL
te bezigen) zoo uitnemend is, dat zij zich geboren-t.IUS
achten om menfchen te helpen, te befchermen, te behouden , zijn de rijkdommen de edelfee gaven en zegenrijkfte
middelen , om menfchelijke ellende te verminderen, om
menfchelijk geluk te vermenigvuldigen. Wie brengt zich
niet met een ftreelend genoegen voor den geest die doorluchtige voorbeelden van vroegeren en làteren tijd , welke
hunne fcbatten , hunne vermogens en hunnen invloed tot
zulke verhevene einden hefteed hebben ! wie herinnert
Licit niet met een erkentelijk gevoel de namen van de
F RANKLINS , de RUMFORDS, de HOWARDS, de MALESHERBES, de BERCHTOLDS en zoo vele anderen, die in de
gelèhiedenisfen den glans der overwinnaren en magtigen
verdooven! wie denkt hier niet aan die edelen onder zij
medeburgers , wier daden hij van nabij mag aanfchou--nc
wen , wier roem bij hun leven niet vermelden!
Klaar buiten de opgegevene redenen, waarom de rijk
voor fommigen als wenfchenswaar_lig mogen wor--domen
den aangemerkt, zijn zij , nog uit een ander, minder opgemerkt, oogpunt befchouwd, geenszins onverfchillig.
Immers zijn zij de maattaf, waarnaar men veelal der
flervelingen verdienfcen kan afmeten , en niet zelden de
oenige middelen , waardoor menigeen uit de vergetelheid,
waarin hij zonder hen zoude gebleven zijn, te voorfchijn
treedt en zich met luister op het toonel der wereld verRr4
toont.
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toont. Wie befpeurt niet , bij het gering{l:e nadenken,
dat zij van deze zijde inderdaad voor het menschdomzm belangrijk zijn: daar zij de menichenkennis vermeerderen ,
het nienfcheliik hart meer van nabij doen kennen , en menig
heerlik voorbeeld van bewondering en navolging opleveren? 0 zoude, misfchien, de firenge zederegter aarzelen
te erkennen, dat zij ook hierom voor den bezitter zelven
weníchelijk zijn? Mag dan de mensch , die den wil en de
vermogens heeft, om een weldoener zijner natuurgenooten
te zijn, niet tevens den wensch koesteren, om als zoodanig een weldoener het voorbeeld voor anderen te worden? Het is de vraag niet: of deze neiging het beginfel
zijn kan, waaruit de mensch handelt, de beweegreden,
die hem tot het goede aanfpoort, de bron, waaruit zuivere deugd ontfpringt ? maar of dusdanig eene roemzucht
(indien men het dan zoo noemen wil) in vergelijking van
die , welke menigen held en flaatsman bedwelmt , en tot
.geheel andere , wel meer fchitterende , doch voor het
menschdom helaas! zoo ongelukkige, ondernemingen en
bedrijven voert, niet betamelijk, niet edel zelfs mag genoemd worden? En hoe zeer zijn nu de gaven van de Fortuin , inzonderheid de rijkdommen , in het algemeen niet
gefclhikt , om dien loffelijken trek naar roem te bevredigen ?
Ja, hoe vele, die zich thans op de gunftigile en luister
wijze vertoonen, zouden zonder dezelve onbekend-rijktle
en vergeten ten grave zijn gedaald! Een groot aantal van
inenfclien leert men nimmer kennen, dewijl zij niet in de
gelegenheid zijn gefield om zich te doen kennen en van
eene eenigzins beduidende zijde te vertoonen. Veor
den eenvoudigen handwerksman zegt het niets, dat hij
niet heerschzuchtig ; voor den behoeftigen daglooner,
dat hij niet verkwistend ; voor den verachten flaaf,
dat hij niet hoogmoedig zij. Heerschzucht , verkwisting en trotschheid kunnen zich bij hen niet vertoonen in die mate, dat men deze ondeugden kan opmerken: omdat de omftandigheden , in welke zij verkeeren ,
geenen maatfiaf ter beoordeeling aanbieden. Wil men
hunne wezenlijke geaardheid en karakter leeren kennen,
dan moet men vooraf den handwerksman magt en vermogen, den daglommer goud en goederen, den flaaf vrijheid
en aanzien vcr'cha{fen. Deugd toch is 11rijd, en wie kan
gezegd worden haar te b, zitten, die niet in de gelegenhei i is geweest om zic 1 ✓elven te beproeven? Deze gekgenlieid aju wordt den mensch, die aanleg en neiging tot
braaf
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braafheid heeft, die edel denkt en gevoelt, door de rijk
aangeboden. Door hen wordt hij in Praat gefield out-domen
ook edel te handelen, om zich te doen kennen, van zich
te doen fpreken , en eenen niet onbeduidenden werkkring in
den burgerf'caat voor zich te openen. Door hen toont hij
aan tijdgenooten en nakomelingfchap , dat hij de guntl:en
van het geluk niet onwaardig was, en dat hij de uitfiekende vermogens, waarmede hij bedeeld werd, op eene
navolgenswaardige wijze heeft aangewend. Door hen
blinkt hij in den eerevollen rang der weldoeners van het
menschdom; door hen prijkt zijn naam in de gefchiedenisfen, — leeft hij in de harten der braven. Fraai en gegrond is hetgene hieromtrent door MARCUS TULLIU$
CICERO wordt voorgedragen, die in lofredenen ook over
de goederen van het geluk wil gehandeld hebben. Volgens hein moet de lofredenaar, onder andere, aantoonen,
dat de man, wiens lof hij vermeldt, deze goederen, zoo
hij dezelve bezat , wel gebruikt, zoo ze hem niet ten
deele waren gevallen, wijsfelijk ontbeerd, zoo hij dezelve
verloren had, dit verlies met bedaardheid gedragen hebbe;
terwijl deze voortreffelijke Romein zich elders over hetzelfde onderwerp dus uitlaat : „ Geflacht, uiterlijke gedaante, ffterkte, rijkdommen en de overige uitwendige en
ligchamelijke voordeelen , welke de Fortuin fchenkt, hebben
in zichzelve geenen waren lof, dien men acht alleenlijk
aan de deugd verfchuldigd te zijn. Daar evenwel de
deugd voornamelijk beflaat in het regt gebruik en matig
genot van deze zaken, moeten de goederen van de natuur
en het geluk ook in lofredenen behandeld worden , ten
aanzien van welke de hoogfte lof daarin beftaat, dat men
zich niet te zeer hebbe verheven op zijne magt, dat men
niet laatdunkend geweest zij op zijne goederen , en zich uit
hoofde van de grootheid zijner vermogens en fchatten het
meesterfchap over anderen niet hebbe aangematigd : zoo
dat liet geenszins fchijne, dat rijkdommen en overvloed
tot trotschheid en uitfpattingen , maar tot goedheid en gematigdheid grond en aanleiding hebben gegeven."
Wie onzer, M. T. is thans niet ten volle overtuigd,
dat de rijkdommen veelal de bronnen zijn van meníchelijk
geluk en aardfche zegeningen, en de eerfte oorzaken der
glorie van menigen fterveling , die zonder hen ganfcheli.jlk
onbekend zonde zijn gebleven? Maar wie onzer gevoelt,
na dit alles , tevens niet de groote en aanzienlijke pligten ,
welke op hein rusten , die met deze rijkdommen in ruime
Rr
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mate begunfligd is? Wie is in haat, om die pligten naar
eisch te vervullen? om , niet te karig en niet te milddadig , zijne weldaden op die wijze te beffeden, dat hij
daardoor geenerlei nadeel aan iemand, maar altijd een ge
duurzaam voordeel toebrenge; om, zonder par--wigten
tijdig te zijn in het doen van weldaden, vol zuivere meníchenliefde , altijd algemeen te zegenen; om de weldaden
op de regte wijze te verrigtcn, zonder daarin meest zichzelven te bedoelen, en, ten koste van den beweldadigden, zijne eigene eerzucht te fireelen, heeds indachtig
aan de les van SENECA, dat men zoo moet geven, als men
wenscht te ontvangen? Wie durft zich vermeten, zulk
eenen zwaren last op zich te laden , zonder zijne krachten
te kennen, zonder verzekerd te zijn of hij denzelven torfchen kan ? Wie gevoelt geene huivering bij het denk
dat hij eens rekenfchap zal moeten doen van het-beld,
befleden der aan hem toevertrouwde fchatten , en wie
durft zich reeds vooraf het loon eens eerlijken en getrouwen rentmeesters beloven ? Hoe vele reikhalzen niet naar
deze goederen, zonder te bedenken, of zij zich wel in
41aat gevoelen om dezelve behoorlijk te befturen ? zonder
zichzelve ooit ernflig te hebben afgevraagd, of zij de7elve wel-verdienen? of zij wel gefchikt zijn, om dezclve waardiglijk te gebruiken? zonder zichzelve in zoo ver
te kennen, dat zij, in allen gevalle, daaromtrent ge--re
rust kunnen zijn , dat zij hen waarlijk gelukkig zullen maken? dat zij in het bezit van dezelve nederig, befcheiden ,
gematigd, ingetogen, milddadig, menschlievend, rein en
deugdzaam zullen blijven ? wat zeg ik! dat zij daarover
gerust kunnen zijn , dat diezelfde, zoo vurig begeerde,
fthatten en vermogens hen niet zullen benadeelen , niet
verkwistend of gierig , weelderig of verhard , wellustig, brooddronken , vermetel, opgeblazen , laatdunkend ,
Iieerschzuchtig, onregtvaardig zullen maken? ô! Kortzit
tige en waanwijze ftervelingen, als wij zijn! wat weten,
`vat kennen, wat verlangen, wat begeeren wij? Wij haken niet zelden naar goederen, wier bezit ons misfchien
in liet verderf zoude ftorten ! wij wanen alles te kunnen
berekenen, alles te doorgronden. . . en in onszelve zijn
en blijven wij vreemdelingen!
Na het voorgedragene meenen wij te mogen vertrouwcn , M. H.! dat wij daarin onderling eenfheuunig denken, dat de gaven van het goed geluk, met name de rijkdommen , hoe algemeen ook begeerd , niet wenfchellik
zijn
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zijn voor allen, die er naar reikhalzen, maar alleenlijk voor
diegene, welke in flaat zijn om dezelve wijsfelijk te gebrui ken.
III. En zoo komen wij tot het laatfte ftuk, dat wij ons
ter behandeling hadden voorgeítekl, het hoofddoel onzer
Redevoering, de overweging, namelijk, van het fchadelijke en verderfelijke, dat in eene bovenmatige, algemeen
lieer'èhendle, zucht naar rijkdommen gelegen is.
Wanneer wij langs geoorloofde wegen datgene zoeken
te verkrijgen, hetwelk voor ons en de onzen noodig is,
om gerust en_ kommerloos te leven en onze pligten te betrachten, dan handelen wij, zonder twijfel, pligtmatig ets
betamelijk. Wanneer wij dit met bijzondere infpanning
zoeken te verkrijgen, ja zelfs onze eigene belangen, met
achterdelling van edele en onbaatzuchtige bedrijven, meer
dan gewoonliik behartigen, dan zullen wij zeer ligtelijk
in de omftiandigheden van den tijd , naar den bijzonderen
toeland van een' ieder onzer, eene gereede verfchooning
vinden voor een dusdanig gedrag. Zoo lang wij flechts in
oogcnblikken van ifille bepeinzing, of bij de eene of andere gelegenheid , den wensch naar meerder goederen,
dan wij in onzen kring en in onze betrekking noodig heb
daarbij eene kalme en bedaarde ge--ben,itozm
moedsgefteldheid behouden, zijn deze wenfchen wel on.
gepast en ondoelmatig, doch in tijden, waarin alles zoo
onbef endig is en gedurig verandert, met reden te billijken, en althans van geenen gevaarlijken invloed op onze
rust en ons gemoed. Maar wanneer die wenfchen in een
onophoudelijk ítreven, in een rusteloos verlangen en haken, in eerie brdfende begeerte naar rijkdommen ontaarden, dan zijn zij onbetameliik,nadeelig en verderfelijk ,-en de toef}and van een volk , waarbij deze gefteldheid
plaats heeft, algemeen wordt en tot alle ftanden doordringt, is voorzeker ten hoogfte bedenkelijk: daar hij ons
toefchijnt een der natuurlijke gevolgen en betreurenswaardige kenmerken te zijn van het verval eener natie, die
haren volkomener ondergang met rasfche fchreden te ge.
moet fiielt.
Deze zucht in haren oorfprong, aard en gevolgen wat
nader befchouwende, zullen wij al aanstonds ontdekken,
dat zij bij afgelegene en eenvoudige volken geheel niet,
of in Bene veel geringer mate heerscht, dan bij dezulke,
weie op meerdere befchaafdheid bogen kunnen; minder
bij degene, welke zich niet den akkerbouw en de veeteelt
be-

5$$

REDEVOEP.ING

bezig houden, dan bij hen, voor welke de koophandel
de bron is van algemeene welvaart en de aankweeker van
kunlien en wetenfchappen, — en dat zij dáár bij uitnemend heid moet plaats hebben , waar de weelde ten hoogten
top is geklommen, waar eene zoogenaamde verfijnde levenswijze telkens meerdere en geheel nieuwe behoeften
fchept, en de kunst zich uitput, om middelen ter vervulling van die behoeften uit te vinden; terwijl het tevens
den opmerkzamen niet ontglippen kan , dat zij door de
omílandigheden van den tijd en den bijzonderen toefland
van een volk wordt gewijzigd en toeneemt of vermindert.
Is de weelde eenmaal tot zulk eene hoogte geftegen ,
dat daaruit eene algemeene zucht ter verkrijging van die
middelen, welke men noodig heeft om op hare altaren te
offeren, noodzakelijk moet voortvloeijen, en zijn de omflandigheden van den tijd gefchikt, om der burgeren welvaart en den bloei der maatfchappije te bevorderen , dan
kan men zich daarmede nog troosten, dat de zucht naar
rijkdommen den mensch opwekt en aanvuurt tot oefening
en werkzaamheid; dat zij hem dringt en aanfpoort, oni
zijn vernuft te fcherpen , om zijne begaafdheden, veriiandsvermogens en kundigheden te veredelen, te ontwikkelen en uit te breiden ; dat zij niet zelden de bron is van
onderfcheidene heilzame ontdekkingen en uitvindingen, en
dat dus de weelde, die uit zekere mate van befchaafdheid
ontf'aan is , wederkeerig werkt tot de veredeling en volmaking van kunflen en wetenfchappen , tot de opfcherping van het denkvermogen , de befchaving van den geest
en de verhooging van de waarde der merifchen, die voor
Bene Heeds toenemende ontwikkeling en gedurigen wasdom beflemd en vatbaar zijn. Maar is de weelde tot de
zoo even aangeduide hoogte geklommen, en zijn de omíiandigheden van den tijd tevens zoodanig, dat de bronnen
van welvaart en voorfpoed geflopt zijn , en er geen uitzigt
is , om door oefening, vlijt en nijverheid, door het fcherpen van liet vernuft, door begaafdheden en verftandsvermogens , door heilzame ontdekkingen en uitvindingen,
door de volmaking en uitbreiding van kun[fen en wetenfchappen die voordeelen en middelen te verkrijgen, welke
onontbeerlijk zin, om haar de vereischte hulde en offers
toe te brengen, — dan gewisfelijk wordt de zucht naar
riikdommen een allervcrderfclijkst kwaad voor de maatichappij. liet is cene droevige waarneming , dat deze
zucht, wel verre van te verminderen, wanneer de middelen,
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len, om haar op eene betamelijke en eerlijke wijze, langs
den weg van naarfuigheid en ijver, voldoening te verfchaffen , door de rampen van den tijd en den bijzonderen toeftand van een volk, met geringe hope op eenen gelukkigen
uitlag kunnen worden aangewend , integendeel bij zulk
eene noodlottige geffeldheid allengskens toeneemt en fterker wordt.
Wat men er ook van zeggen moge, hier voorzeker
vertoont zich de weelde in een allerongunftigst licht. De
mensch , eenmaal door allerlei kunstbehoeften verfijnd en
verteederd, zich aan dartelheid en onmatig genot hebbende
overgegeven , en flaaf zijner eigene eerzucht en zinnelijkheid geworden, kan zich niet gemakkelijk herftellen in den
that van ontbering en onafhankelijkheid. De weelde houdt
hem beflendig in haren dienst gekluisterd. Schoon de
oorzaken, die hare heerfchappij vestigden, niet meer beflaan, blijft zij dáár, waar zij eens haren troon heeft opgerigt , de aangebedene Godheid , en hare tooyerftem lokt
en vleit even onwcderflaanbaar als te voren. Onder tusfchen neemt der burgeren welvaart hoe langs hoe t.-leer
af. De maatfchappij kwiint aan ongeneesfelijke wonden.
Zij is als een boom, die, door ftormen geteisterd,
waggelende, ieder oogenblik dreigt neder te fuorten. De
kanker heeft zijne levensfappen aangetast, en zijne vruchten, zoo hij dan nog eene enkele moge voortbrengen,
zijn eerie prooi van de wormen. Ongelukkig inderdaad is
liet land, waarop het gefchetfte beeld met eenig regt kan
worden toegepast : maar bij uitnemendheid ongelukkig
verdient liet genoemd te worden, wanneer liet in zulk
acne mate aan de weelde is verflaafd, dat het, niettegenftaande zijn ondergang nabij is, nog voortgaat haar afgodisch te vereeren. Ja ! welke rampen ook eene natie
mogen treffen, zij is niet geheel verloren, zoo lang haar
nog de moed niet ontzinkt om die rampen te torfchen,
zoo lang zij nog karakter, nog zelfftandigheid, nog volksdeugd, nog zedelijke waarde bezit. Maar als de bronnen
van haar beflaan zijn gef{ opt, en er geene uitzigten zijn,
dat zij immer wederom zullen vloeijen, terwijl de weelde
overal is doorgedrongen en zich in alle Randen een eigen
outer gefticht heeft, neen! dan is er geene hoop op herftel, dan is er geene redding meer mogelijk. En vanwaar
zoude men dezelve ook kunnen verwachten? De burgers
toch , vertroeteld, ontzenuwd en aan zinnelijk genot
verllaafd, ontbreekt liet ten eenemale aan vermogens tot
die
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die edele bedrijven, welke men achten kan een volk waardig te zijn. Moed, ífandvasti ;beid , vaderlandsliefde en
alle die voortreffelijke deugden en eigenfchappen, die weleer wonderen hebben voortgebragt, zijn lleclits bekend in
de tafereelen der redenaars en in der dichteren zangen.
Sedert lang hebben zij geen werkelijk beflaan meer, maar
hebben plaats gemaakt voor zwakheid, verwijfdheid, ligt zinnigheid en eenen , ik weet niet welken , geest van
fchandelijk eigenbelang en bekrompene baatzucht, volgens
welken men alles naar geldswaarde en uitwendig voordeel
berekent, aan de deugd hare fchatting onthoudt, opoflèTingen en blijken van grootmoedigheid in de gefchiedemsfen in twijfel trekt. in ':e verdichte verhalen naauwelijks dulden kan, en in het gewone leven, hoe zei dzaam dan ook voorkomende , als dwaasheden belagcht; in
nietsbeduidende voorvallen van den dag het hoogfte belang fielt, en hij de gewigtigice, hartverbefïènde en hei
onderwerpen geeuwt ; voor volksrampen en tnen--ligíte
fchelijke ellende onverfchillig is , en het gevoel, liet zuiver,
mannelijk gevoel voor dweeperii uitkg lit — een' geest , mi
Geëerden! die alles , wat edel en groot is, verslikt,-ne
en, hoe men het ook verhelen moge, eenigermate de geest
van onzen tijd ma genoemd wo;(ien.
Wendt uwe oogera niet af, 1\I T. ! Ik wil ons niet erger maken , dan wij inderdaa '. zijn. Mijn oogmerk is
geenszins, om een tafereel van onzén toeflard op te hangen, akeliger dan dezely, zich aan eiken bei'chouwer vertoont, om onze natie nog als dieper gezonken voor te hellen, dan zij inderdaad reeds gezonken is. Vreemden en
landgenooten hebben haar in dit opzigt met eene zwarte
kool geteekend. De etrf'cen mogen tegen ons vooringenomen zijn — ach ! dat wij er de laatoen ook van ]zonden
befchuldigen! Men moge eenera RAYNAL als partijdig regter verwerpen; maar kunnen wij eenen OCKERSE ook niet
eenigen fchijn als zoodanig aanmerken? en heeft deze niet
op onwederfprekelijke gronden de nabijheid eener volmaakte ontbinding van ons zedeliilc volkskarakter aangekondigd? (*) Voorzeker! hoe men er ook over denken mo_
ge, — dit, althans , moeten wij erkennen , zoo wij niet
ten eenemale onze oogen voor het licht willen toefluiten,
dat
,

(*) men zie 's Mans Ontwerp tot Bene 41genneene Chara?íe,kuiWe, Derde Stukjen.
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dat de geest, waarover wij zoo even gcfproken hebben,
meer en meer onze natie begint te behecríchen , dat de
zucht naar rijkdommen frerker en algemeener wordt, en dat
deze zucht uit den toeffand, waarin wij ons bevinden,
an zelfs íchijnt voort te vloeijen.
Laat ons dan, mijne Vrienden! deze te ver gedrevene
zucht, die toomelooze begeerte tegenfland biedende, ons
trachten te wapenen tegen eenen, zoo gevaarlijken , vijand,
opdat hij onze harten niet overmeestere ! De omftandighe
den van den tijd zijn nu eenmaal zoodanig, dat de rijkdommen, fchoon nog wel aan enkelen te beurt vallend:,
langs de gewone wegen van vlijt en werkzaamheid niet
ligtelijk kunnen verkregen worden; dat zelfs fommigen,
die dezelve bezaten , zeer aanzienlijke verliezen moeten
ondergaan , en dat velen den ftaat van gelukkigen overvloed met dien van bekrompenheid of behoefte moeren
verwisfelen. Wel nu? Zullen wij daarom dan werkeloos
nederzitten, en onze belangen, waar het vernuft te kort
fchiet , aan het geluk toevertrouwen ? Zullen wij dan
de luimige, de wispelturige, de onregtvaardige Fortuin
aanroepen? haar om bijfland fineeken? van haar redding
verwachten? of, de dwaasheid hiervan inziende, ter ver
dus genoemden onafhankelijken Raat,-krijgnvae
onze toevlugt nemen tot middelen, die ongeoorloofd, die
misdadig zijn? Moeten wij niet veeleer de oorzaken, die
de rijkdommen voor ons noodzakelijk maken , trachten
weg te nemen? De weelde, die ons aan haren zegewagen geboeid heeft , vordert zoo vele en zulke kostbare
offers; de behoeften, aan welke wij ons verfaafd hebben,
zijn zoo groot, zoo menigvuldig ... Wel nu? Zoude het dan
onmogelijk ziin , dat wij ons aan den dienst der eerde
onttrokken en de laatoen verminderden ? Zoude het inderdaad reeds zoo ver met ons gekomen zijn, dat er geene
nuttige bezigheden meer voor ons overig waren , maar dat
wij ons lot, in eene vadzige werkeloosheid, van de gril
luimen der bedriegelijke Fortuin moesten afwachten?-lige
Wee onzer, zoo wij dus denken ! Wee onzer, zoo
wij den moed ganfclieliik verloren hebben ! Waar zal zij
ons heen voeren, die zucht naar de gaven des geluks?
Dat wij ons zelve beproeven, ons zelve onderzoeken en
op de gevolgen letten, die uit deze dwaze begeerte, deze
verderfelijke drift noodwendig moeten voortkomen ! Of
zouden dan deugd, zedelijkheid , reinheid van harte bij
ons reeds ijdele klanken zijn geworden? Zouden wij dan,
ge.
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geheel door het genot der zinnen verdarteld, geenen moed
meer bezitten, om de verleidingen der wereld tegeniland
te bieden? Zoude dan de fchitterende glans en pralende
grootheid van oenigen , die langs vreemde en ongewone
wegen ten top van aanzien en vermogen zijn opgeklom,.
men, ons ten eenemale verbijsterd en betooverd hebben ?
en zouden wij reeds zoo diep gezonken zijn , dat wij ons
fchaamden te bekennen , van liever arm en eerlijk, dan
rijk en misdadig te willen zijn ? Neen , mijne Geerden!
verre zij van mij zulk eene verfchrikkelijke, u en
zelven onteerende , gedachte ! Laat ons met bedacht
ons eigen harte raadplegen , om de buiten -zamheid
zucht naar rijkdommen, bijaldien wij reeds eenig--fporige
zins met dezelve mogten befinet zijn , te bedwingen ,
te onderdrukken. Wij zullen overtuigd zijn , dat zij ,
eenmaal meester geworden , moeijelijl: te beteugelen is ,
niet ongelijk aan eenen geweldigen ítroom, die, buiten
zijne oevers getreden , alles verwoest en in zijne vaart
medelleept. Wij zullen overtuigd zijn , dat zij onze
deugd doet wankelen , onze eer bezwalkt , ons hart
bezoedelt , ons geluk vernielt. Of is niet de man ,
welke zich eenmaal door deze zucht heeft laten overmeesteren , in den allerongelukkigtten toelland ? Zal hij
niet allengskens zijne grondbeginfels laten varen , zijne
pligten vergeten, en alles in het werk (lellen , om haar
voldoening te verfchafl'cn ? Zal hij ten aanzien van de
middelen, die hij daartoe bezigt, altijd dezelfde kieschheid behouden? Zal hij daaromtrent niet van tijd tot tijd
voor zichzelven meer toegevend worden ? Zal hij niet
langzamerhand tot de zulke overgaan , die flechts door de
Itrengfle zedekunde worden afgekeurd , en in de omffandiglieden, waarin hij zich geplaatst vindt, nog al te ver
zijn ? En is dan niet reeds de eerfte , maar te--ichone
vens hechtíle,dam gebroken, en daardoor aan den vloed der
-misdaden een vrije loop gegeven ? Waaraan zal hij zich
verder vasthouden ? De gevaarlijke zucht neemt toe, en
zet hem aan tot nieuwe ondernemingen. De deugd, die
gedurig moet beoefend worden, wordt verwaarloosd. Zij :ne bezigheden laten hem den tijd niet om in zichzelven te
keeren. Het geweten doet hechts nu en dan eene zwak
poging, om te fpreken; zijne fleur wordt langzamer -ke
verdoofd, zij wordt al zachter en flaauwer — zij-hand
fluistert nog -- zij is niet meer hoorbaar — zij zwijgt.
De fchande, aan oneerlijkheid verknocht , verliest hare
ai=
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affchuwelijke gedaante door de algemeenheid van het mis
eigenliefde is gereed, om de bedriegelijk(le-drijf,en
handelingen met een fchoon{chijnend vernis op te fieren,
en de verfoeijelijkfce fchurkenitreken onder zachte namen
te verbergen. Van deze verderfelijke zucht zingt HORATIUS :

Zij doet behendig 't fchip langs hare haren glijden,
Ducht armoede als de grootfte ftraf;
Beveelt het al te doen, te wagen en te lijden ...
En flapt van 't pad der deugden af.
Waar blijft nu die kalmte van liet gemoed, die onwaar
welke ons in de grootfte wederwaar,-derbaczilv,
digheden des levens opbeurt en onderfteunt? Waar blij ven die zachte gevoelens van liefde en mededoogen , teederheid en deelneming , vriendfchap en goedhartigheid ,
die ons de relnl}e genoegens verfchalfen? Waar blijven de
deugden van grootmoedigheid , regtfchapenheid , en zuivere ,
algemeene , uitgebreide menfchenliefde , die den echten
adel onzer ziele uitmaken? Waar blijft de lust, om het
verfland te befchaven, nuttige kunnen en wetenfchappen
aan te kweekgin ? om zich in alles , wat haarachtig,
wat eerlijk , wat regtvaardig, wat rein, wat liefelijk is en wel l u idt, om zich in alle deugden en lofwaardige eigenfchappen te volmaken en voor te bereiden tot eene betere wereld? Helaas! al dat zachte en zalige verdwijnt, al dat
edele en betamelijke gaat verloren, In Bede van rust en
kalmte te finaken , leeft men gedurig in vrees en bekom
gewaarwordingen van het hart wor--inerg.Dtd
den onderdrukt door haat, nijd, wrevel, hardvochtigheid,
en eene zekere bedriegelijke dubbelhartigheid ,die men ge
naam van loosheid te beítempelen.-wonismetd
Grootmoedigheid, regtvaardigheid en menfchenliefde heb
plaats gemaakt voor laaghartigheid, geveinsdheid en-ben
laatzucht, en, in ílede van het verpand te verlichten,
liet hart te veredelen en zichzelven voor eene verhevener
beflemming te volmaken, houdt men zich met niets anders
bezig, dan met bekrompene berekeningen en listige overleggingen, on den onleschbaren gouddorst te Rillen; terwijl men door menigvuldige verítrooijingen de verwarde
geffeldheid van het verfland en den berooiden toeftani
van het hart voor zichzelven zoekt te verbergen, en door
n kfhattingen van onderfcheidenen aard de gedachte aan de
,MENG. 1310. NO. 14.
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toekomst in den roes van liet tegenwoordige te verzwelgen. Men is onbekwaam, om 'ai zijne eigene volma
te arbeiden. De edelfte bezigheden en zaligfle ge--king
waarwordingen hebben hare bekoorlijkheid verloren. Het
huisfelijke leven, de huwelijksmin en de hartelijke verkeering met regtfchapenc vrienden leveren geene aantrekkelijkheid meer op. Het karakter verkrijgt eene andere
plooi. Ilet hart wordt verwilderd en kan geene goede
vruchten meer voortbrengen. De zaden van deugd ,
godsvrucht en menfchenliefde , geftrooid door de liefde
handen van teedere ouders en oprcgtc vrienden, wor--rijke
den reeds bij de eerfee ontkieming verílikt, en ... fchraapzucht is de vergiftige plant, die er welig in tiert.

Treurig, M. H.! is het tafereel, dat wij hebben opgehangen; maar het is waarachtig, en geenszins met te ilerke kleuren gef hilderd. Ja ! wrang en bitter zijn de
vruchten, die door de fchandelijke, bekrompene, al liet
goede, groote en edele vernielende , baatzucht worden
voortgebragt! rampzalig zijn de gevolgen, die uit eene
buitenfporige , algemeen heerfchende, begeerte naar rijk
-domentfa!
Dat wij ons dan — en met deze opwekking zal ik mijne
Redevoering besluiten — dat wij ons dan , zoo veel in
^ms vermogen is — wachten voor den geest van onzen
tijd, opdat wij door denzelven niet bedwelmd, niet behecrscht — opdat wij niet in den algemeenen ftroom
medegetleept wórden ! Laat ons het blinkend goud, de
zoo algemeen begeerde rijkdommen toch niet op Benen te
hoogen prijs ftellen ! Het is waar — de overvloed fchijnt
ons alles te fchenken, wat wij flechts wenfchen kunnen,
alle onze behoeften te vervuilen : doch wat mogen wij
eigenlijk overvloed noemen? nemen onze begeerten niet
toe bij de vermeerdering onzer fchatten? en wanneer kun nen \vij waarliík gezegd worden rijk te zijn? biet, wan^, Er i ij onze bezittingen vermeerderen, snaar wanneer Zrij
onze behoeften verminderen! dit is het antwoord van ZENO.
.De ui jze eileen is rijk! Ons eigen gemoed, niet het oordeel
roer rn a(chen, niet onze /chntten moeten ons rijk verklaren.
tIn behoort iemands rijkdommen af te moeten naar zijn hart,
!riet naar zijne geldkist! dit is het antwoord van ciezro.
Iet is waar -- de rijkdommen kunnen ons veelvuldige
ge-
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genoegens verfchaf en : maar zijn zij niet altijd vergezeld
van ccne menigte zorgen en ongemakken, waaraan de behoeftige nooit is blootgeteld? Het is waar — wij kun
haar velerlei menfchelijk geluk verfpreiden, ve--nedor
lerlei menfehelijke ellende wegnemen: maar kan men ook
zonder haar niet menschlievend zijn en dc deugd der wel
uitoefenen ? De behoeftigfte zelfs kan weldaden-daighe
bewijzen. c ! Denken wij hier aan het voorbeeld van
Trzus, den Goddelijken, die een vriend der armen was,
die het land doorreisde , goeddoende , en nogtans voor
zichzelven niets bezat, waarop hij zijn hoofd konde ne
Laat SENECA ons lceren, dat het in alles,-dcrlegn!
wat men doet en geeft , voornamelijk op het har
aankomt ; dat liet hart aan kleinigheden waarde-te
leent, zaken van gering belang opluistert, en de groot('ce tot nietswaardige dingen verlaagt ! Het is waar —
goederen , die men te voren bezeten heeft , in één
oogenblik te verliezen ... dit is hard — dit is grievend! en er wordt flerkte vain ziel en een mannelijke
Leest gevorderd, om niet in eene morrende ontevreden
uit te baroen : doch bedenken wij, voor zoo verre-heid
wij onder deze ongelukkigen behooren, of wij de verlorene
goederen wel met een zuiver, erkentelijk gemoed lebben
genoten? of wij dezelve te voren wel op zoo hoogen
prijs hebben geleld en niet nu bovenmatig waarderen,
juist omdat wij dezelve misten moeten? Bedenken wij, in
allen gevalle, dat wij ons door jammerklagten en geween
jammerlijk verlagen ; dat wij daardoor bij het verlorene
ligtelijk nog datgene kunnen verliezen , wat kostbaarder is,
dan alle de kostbaarheden der wereld... de rust en den
vrede onzer harten ! en vergeten wij vooral niet, dat wij,
zwakke zonen van fl of, den gang der ondermaanfche zaken en lotgevallen , die hoven de frarren worden geregeld ,
niet kunnen bedwingen of tegenhouden
Zijn wij dan inderdaad behoeftig en ongelukkig geworden, dan nog moeten wij niet in wanhoop en vertwij[eling
vederzitten ; maar dan betaamt het ons, in zulke omflandig,leden en in zulk eersen toeftand, uit te zien naar ver
bemoediging en befl:uring; dan betaamt liet ons,-trosing,
de wezenJijke waarde der rijkdommen te bepalen , en de
zaken met een godsdienflig en wijsgeerig oog te befchouwen. Zulks doende , zullen wij overtuigd worden , dat
armoede, buiten onze fchuld en onverdiend, inderdaad
been kwaad is, en dat liet gebrek van wereldfclie goedeSsa
ren
-
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ren zelfs groote en wezenlijke voordeelen kan opleveren.
Wel verre van lafhartig te klagen; wel verre van in neerílagtigheid en alles ontzenuwende moedeloosheid weg te
zinken, zullen wij in onszelve eenen fchat ontdekken, die
alle aardfche goederen overtreft, dien geene magt ons kan
ontnemen. in (lede van als kinderen te (laren op het
klatergoud der Fortuin, zullen wij ons als mannen verhef fen op zoo vele voortrefl'eliiker gaven, als ons door den
Algoeden niet te vergeefs zijpi gefchonken; terwijl wij, om
ons te verfterken in onze edele gezindheden, onze aandacht zullen vestigen op zoo vele navolgenswaardige voor beelden, als in de geíchiedenisfen uitblinken , die in de
ontbering van aardfiche fchatten en uitwendige goederen de echte vrijheid en onafhankelijkheid nlogten vinden. Wij zullen ons, bij de herinnering hiervan, fterker,
geruster en meer bemoedigd gevoelen, en inzonderheid
uit de lesfen , voorfchriften , vermaningen en befturingen van dien reinen Godsdienst , waarvan JEZUS de
Stichter is , opbeuring , tevredenheid, rust, zielevre.
de ell eenen onwaardeerbaren troost, in alle omflandiglieden des levens, ontvangen, en tevens die zalige gemoedsgefleldheid verkrijgen , welke ons in Praat kelt , om alle onze wenfchen en begeerten te beperken , en , niet een
levendig geloof aan eene liefderijke, wijze, alles verzorgende Voorzienigheid , hoe hoog dan onze rampen ook
mogen ftiigen , te lijden , te verdragen , te zwijgen , te
hopen, te vertrouwen ; terwijl wij nimmermeer in onze
liefde zullen verkoelen. Wij zullen hierbij geenszins ver fnladen die achtbare wijzen , welke, off'choon niet beílraald met het licht , dat door jezus ontíloken is , ons echter eenen fchat van krachtige en eenvoudig-verhevene uitSpraken hebben nagelaten, overwaardig, dat wij er een
dankbaar gebruik van maken. Wij zullen neet CICERO gevotlen , dat dezulke flechts kunnen gezegd worden goede ren te bezitten, welke geene begeerten hebben, .... dat
de grootfle en zekerfie rijkdom in weltevredenheid met
liet zijne beftaat .... en dat zij alleen, die niet de deugd
zijn vcrlierd, den naam van rijk verdienen; met SENECA,
dat wij, volgens de natuur levende, nimmer arm, volgens de meeningen der wereld, nimmer rijk zullen zijn, en
dat de begeerten der nature beperkt, die der meeningen
onbepaald en uitgefirekt zijn ; met SOCRATES , dat het
ware goed geenszins in vermaken, rijkdommen, gezond.!til en eerambten beftaat; dat ziekte, ongunst en armoe-
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moede ons fomtijds voordeeliger zijn, dan gezondheid,
gunst en fchatten, en dat men der Godheid nader komt,
naar mate men minder behoeft; met ZENO, aan het
verlies der goederen de verkrijging an deugd, wijsheid
en onferfelijkheid toefchrijvende, denken, dat de Fortuin
regtmatig en billijk handelt, wanneer zij ons tot de wijs
henen voert; met HORATIUS FLACCUS, eene eerlijke-heid
armoede boven eerlooze fchatten Rellende, befeffen, dat
zelfs de grootfte rijkdommen onze behoeften niet kunnen
bevredigen , en dat ons, midden in den overvloed , altijd
nog iets zal ontbreken; dat het hoogfie vermogen geen
waar geluk aanbrengt, maar dat hij Hechts troon, kroon
en lauweren verdient, die met een onverfchillig oog de
hoogf'e goudflapels aanfchouwen kan ; dat geene magt,
geen aanzien, geen genot den fterveling kan gelukkig maken, maar dat hij, die geleerd heeft met het zijne vergenoegd te zijn, met een gerust gemoed het goede kan genieten en de (lagen van het Noodlot verduren, — en,
overtuigd , dat de dood geene opgehoopte fchatten ontziet, maar den rijken zoo wel als den behoeftigen eenmaal ter neder velt, zullen wij dezen onvergelijkelijken,
hartvertroostenden en geestverheffenden Dichter, in zijnen
toon , nazingen:
Wees rijk en uit den flaw van Inachns gedaald,
Of laag en arm, van elk verlaten;
't Verfcheelt u niets: uw fterfiot is bepaald ...
Niets kan u tegen Orcus baten.
't Dringt al naar 't zelfde doel; de lotbus draaije en keer'.
Trek vroeg, trek laat — het lot is íierven.
Poor deze en zoo vele andere uitfpraken van \Vijsgeeren en Dichters zullen wij opgebeurd, bemoedigd eu
in onze mannelijke voornemens krachtig gefterkt worden.
Wij zullen ons niet meer laten verblinden door den glans,
waarmede fommigen onzer medeburgers, door de guníteu
der Fortuin Rout geworden, zich met laatdunkenden hoogmoed vertoonen. Wij zullen ons wapenen tegen de verderfelijke bovenmatige zucht naar goederen en fchatten, eu
ons met ijver toeleggen op zoodanige bezigheden, als der
maatfchappije tot voordeel kunnen verilrekken , en onszelve
veredelen eh opleiden tot dien trap van volmaaktheid,
waarvoor wij aJ redelijke en zedelijke wezezis betemd
JL
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n liet

hetwelk federt acht jaren te
Parijs maandelijks uitkomt, vindt men , behalve hetgeen
den landbouw en de huishouding op het land betreft ,
eenig Illengelwverk, hetwelk ten doel heeft, bij den landbewoner , in zijne weinige ledige oogenblikken , eenige
wetenswaardige kundigheden over andere zaken te verfpreiden. Op deze wijze bevatten de .Va riétés , in liet
,Stukje voor Oogstmaand i8io, (pag. 163 et f.) ?),a1ginenten van ee17e Reis door Hollanulsch Braband en de Zueu:,'fche Eilanden, in Bloeimaand iSro. Zij behelzen bijzon.
derheden en beoordeelingen, met wier vertaling wij geloo.
ven onzen Lezeren geen ondienst te doen, wijl gemeld
Tijdfchrift niet zeer algemeen gelezen wordt. Wij onthouden ons van aanmerkingen; ze zijn voor onze Landhenootcn te eenemaal onnoodig ; de mededeelin; zelve
brengt tevens hare wederlegging mede.
Van Ri srel vertrekkende, zag de Reiziger met genoegen den uitmuntenden Vlaamfchen landbouw , welken ATB
TiiuR v ouNc boven dien der En elfchen fielt; akkcró,
die nooit braak liggen, omdat, volyens de uitdrukking der
landlieden, de grond te duur is. Te Kortrijk trof hij juist
deli dag der linnen - markt. Ilet is in die onlllreken dat
liet fchoonPte vlas wordt gewonnen. De Schrijver deelt
de wijze mede, op welke eenige landlieden het vlas door
eene Poort van rooster of traliewerk van teener laten heen
om den ílengel beter hefland te doen zijn tegen-groeijn,
regen en wind, en de wortels lucht te geven. Deze behandeling kost nicer, maar geeft de meeste winst.
„ Te Kortrijk," zegt de Reiziger, „hoorden wij voor
liet eerst het onverdragelijk aanhoudend fpelen der klokken, hetwelk ons gedurende de geheele reis moest ver
kwartier - uurs begint het op nieuw ; elfti-volgen.Ek
half -uur wordt het uurtal herhaald. Men moet er zeer
aan gewoon zijn, om de heele en halve uren te kunnen
onderfcheiden, en veel tijds verliezen en geduld over hebben,
-
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ben, om naar het gefuap der Vlaamfche torens teluisteren."
Overal langs den weg ziet men de netíle dorpen, waar
vrouwen, kinderen, mans zelve zich met de vlasteelt be•
zig houden.
Over Gent komt hij te 4ntwetpen aan. Na vermelding
van de oorzaken van 11ntwespen's vroeger verval en liet
verplaatfen van deszelfs handel , door onzen Reiziger daar
onder andere toegefchreven, „ dat de Koning van-an
Spanje haar als te magtig befchouwde en daarom den handel
wilde verdeelen," befchrijft hij den loop der Schelde en
daarmede zich verbindende watertakken, „ die de vaart
tot in liet hart van Holland openen, en waarvan de toesang aan de Engelfchen alle de deuren en verdedigings.
middelen dezer landen zoodanig overlevert, dijken en ílui
zen zoodanig in handen geeft, dat, om twintig dorpen te
doen verdrinken, een ferjant niet tien man genoegzaant
zijn zoude. En om deze reden plagt, ook in Vredestijd,
de Schelde voor de Dngelfchen gefloten te zijn."
Van de verwoestende krijgskunde dezer eeuwige vijanden, die, te zwak voor beflisfende ondernemingen , hunne
tegenwoordige alleen met het in brand fchieten eener Stad
eindigen, waarvan de vreedzame inwoners de flagtoffers
zijn , leverde Viislingen liet ongelukkig gezigt op.
Middelburg is eene zeer fraaije Stad ,met goed gebouwde
huizen , die echter tot geene Orde in de bouwkar:-de behooren. Alles is er zeer net en regelmatig; Poepen, meestal
van zwart marmer, geverfde buiten-blinden aan de ramen,
en glazen in dezelve, zoo helder, dat men zou gelooven dat er geene in zijn. De emmer , glazen - fpuit
en verdere behandeling worden omfchreven, en de han
dienstmaagden, die tot boven toe weten te (puiten,-dige
waar zij willen, bekomen eervolle melding.
De gemakkelijke en fpoedige wagens tusfchen de beide
Steden voldoen niet minder aan den Reiziger. „ Eert
goede Hollander , die geen enkel woord fpreelt , en maar
even zoo veel verfland bezit, dat hij zijne twee beastjes
weet te mennen, brengt u in vollen draf over, zonder
Benig drinkgeld te vragen."
„ Door eene der ílraten van Middelburg gaande ," ver
hij vervolgens, „ zag ik, voor de deur van een-halt
fraai huis, aan de Bene zijde een fchildwachthuisje, ent
aan de andere een ten naasten bij foortgelijk ding van
itroobosí'eu. Meii beaigtte mij dat bet de gewoonte
Sip
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was, dit laatstgemelde voor een huis te zetten, waar een
doode is, regts voor mans, links voor vrouwen. Dit blijft
drie dagen (laan. Of de begrafenis eerst na verloop van
dien tijd plaats heeft, weet ik niet. Zulk een ichilderh uisje kost omtrent ioo franken. Er is een aannemer,
die ze levert. Te Middelburg gelijk te Parijs rekenen de
levenden op de dooden. Te Parijs rijdt men naar zijn graf
in een' meer of minder prachtigen wagen , naar rang,
rijkdom of de praalzucht der erfgenamen ; te Iliidrlelbui
in een kist van fhroo. Overal brengt men u eenmaal daar
1heen."
„ Wij hebben befchrijvingen van .Japan , Ramfchatka ,
Cayenne, en kennen niet een aantal gebruiken bij onze
naaste buren: zoo als die goede Parijzenaars , die van da
tot dag uit[^ellen , om de meesterflukken te gaan zien,
welke vreemdelingen van alle oorden naar hen toelokken,
en die naar de andere wereld gaan , zonder ze gezien te
hebben." Deze aanmerking past de Schrijver toe op de
aanf^irekers of groefbidders met hunne lamfers, en op het
gebruik, dat de nabellaanden eenes overledenen gedurende
drie dagen uitgaan noch bezoek afwachten.
De Reiziger weder te Vlisfrngena gekomen, bleef er alleen , zonder gezelíchap en zonder tolk ; en , de verveling zoo zeer vreezende als de Zeeuwíche koorts, trachtte
hij bij een' of anderen boekverkooper een Fransch of Engelsch boek te vinden. „ Helaas, niet een enkel! Ik vond
niets dan Hollandfche boeken. Men heeft er zelfs , die
zeer fi aai van druk zijn , en met overheerli.ike platen.
Bone Dens! Even als of het een taal was , w aar i n het geoorloofd is te fchrijven. Eiilieve ! wat hebben die goede
luidjes ons toch te zeggen, die van niets weten dan van
cijferen , optellen , rekenen en rookco ; terwijl de vrouwen
den vloer fchrobben , de muren afvegen en de trappen
boenen. Ik was in liet denkbeeld, dat men in Holland de
boeken alleen vond van andere natien, die zij uit 1peculatie
nadrukken ,bij wijze van fmokkelhandel; want al wat daartoe behoort, is van de gading van den Bataaf. Aan hem
is men alle de nadrukken verfchuldigd , die Europa overfroomd hebben."
Vervolgens, niemand hebbende, met wien hij Ileclits
téne gedachte kon wisfelen, niets van liet gekwaak (*)
der

(*) „ 5'argoa du pays." In onze arme, nuttelooze, gefchien goed genoeg om er
€ékaudvlekte til, uaauwelijks
koor
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der inboorlingen verflaande, hield onze Reiziger zich eenigeni tijd met liet flatelijke zeegezigt bezig, en met de verhevene denkbeelden, die, van opklimming tot opklimming,
tot den Oneindigen Maker van het Heelal opleiden.
Zierikzee, met de trapjes-gevels der huizen, Schouwen,
de meekrapteelt en handel, worden vermeld. Het is niet
COLBERT, die dit gewas in Frankrijk invoerde; hij moe
alleen de teelt aan; reeds in een Charter van het jaar-dige
1275 vindt men dezelve vermeld onder de tienden. „ Een
deel van 't Eiland bewonen zeevogels en kieviten , de
konijnen de duinen. Het een en ander werd door het oud
Hollandsch Beftuur voor f 12000 verpacht."
De Reiziger bezoekt Bergen op Zoom en de Steedjes
langs de flroomen. Het loten van de veerlieden te Workun; , om te betlisfen wie hem zoude overbrengen , Relde
zijn geduld op de proef. Te Grave en elders vond hij
deze gewoonte weder. Op Loeeelein waren 86 Engelfche
krijgsgevangenen.
Langs de Waaldijke gaat onze Schrijver naar Nijmegen.
Onderweegs heeft hij gelegenheid van te weten te komen,
waarom de landlieden zoo gaarne de Ooijevaars op de daken laten nestelen. „ Deze vogel is een gelukkig voorteeken, een zinnebeeld van getrouwe kinderliefde. Ook
neemt hij deel aan de fpelen der kinderen, die al vroeg
leeren hem geen kwaad te doen en als een' befchermheiligen
koopmans - boeken in te houden, en waarin het befpottelijke
onzinnigheid is, dat een HooFT Of HUYGENS, die in Italie de
lierbefpeelden, werken fchreven, ofnoMERus vertaald wordt,
weet ik geen woord voor argon, dat nog veel beneden Patois is. Doch RICFIELET, dien ik op dit oogenblik alleen bij
de hand heb, leert mij, dat .7argon (Plebejus fermo) is: une

forte de langage particulier et fait ït plat/ir; forte de langage
gros/ier, qui ne pent dire appellé un véritable langage; of, nog
erger: expresfrons qu'affectent des gees d'une méme cabale, afrij
que d'autres ne les entendent pas. Le Yargon des Bohémiens.
Misfchien zou hij thans fchrijven: des Paysbas! En hij zegt
tevens, dat het woord zou afulammen van ?ar, een mannetjes

gans; het geluid, dat dergelijke vogels maken, en dus eene
beesten- eerder dan menfchen-taal. Trouwens het is reeds
eene aardigheid van VOLTAIRE, van wien de Schrijver d.en
bovenilaanden uitval over het nadrukken fchijnt geleend te
hebben , dat hij in Holland had gezien vél? canaux, canards,

sanarlles. VERT.
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gen te befchouwen. De waarheid is, dat hij een aantal
ongedierte verllindt; maar de wet alleen, tegen het horen
der Ooijevaars, zou, zonder het bijkomen van bijgeioo•
vige denkbeelden , hen niet genoeg beveiligen."
Te Nijmegen heeft men tweederlei brood. „ De eerfte
foort is wit en luchtig; de tweede zwart, zwaar, vol
zemelen , Hecht gerezen , en gelijk aan hetgene men op het
platte land in Frankrijk voor de honden bakt. Echter,"
zegt de Schrijver, „ uit bezuiniging verkoopen, zelfs de
rijkfte lieden, de eerfee foort aan de vreemdelingen , en
voeden zich met de laat{le. Waartoe dienen Middelen ,
als men er zulk gebruik van maakt!"
Over Grave, het rijke 's Hertogenbosch en het zeer nette
Breda, keert de Schrijver langs den ftraatweg, die thans
met ijver wordt voortgezet, naar Antwerpen, onderweegs
een rijtuig met vier Hollanders ontmoetende, „ die met
hunne pijpen, kruifelings, vreesfelijk dampten, en waarvan de paarden er veel te weelderig uitzagen voor deze
berookte Zwaarheden."
Het volgende zijn eenige trekken uit het Volkskarakter,
„ hetwelk overal uit duizende kleine bijzonderheden zamen geheid zijnde, alleen uit het opzamelen van dezelve
kan gekend worden."
„ In 's Hertogenbosch nam een voorbijganger den hoed
af, niet een welbekome , omdat de Reiziger niesde! —
Aan tafel fpreekt men niet. Men eet, drinkt, zonder een
woord te zeggen ; men slokt het eten binnen en herkaauwt. Van die geestige gefprckken, vrolijke invallen,
die de beste geregten eerst fmakelijk maken, zonder welke de beste wijnen maar half zoo goed zijn, weet men
niet. In vele landen is de fpijsvertering eene zaak van
gewigt; in het gelukkig Frankrijk fchier alleen gaat zij haar
gang, zonder dat men er aan denkt."
Over de verregaande zindelijkheid van den Hollander zegt de Schrijver nog het volgende : „ De groote
vochtigheid van het land maakt haar gebiedend noodzakelijk; zonder haar zouden huis , linnen , meubelen, de
eigenaar fchier• zelf, verrotten. Men kan letterlijk zeggen, dat men in Holland zich in het water (leekt uit
vrees van nat te worden. Daarom bevochtigt men er muren , zolders , vloeren , venfters , deuren , trappen,
wrijft en herwrijft ze dan, en ílrooit er vervolgens luchtig zand overheen. En dit alles gebeurt alle dagen van
nieuws af."

;,Als
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„ Als men het maar wil, doet men geen flap op deze
wereld, zonder eene gelegenheid te vinden om het een
of ander op te merken," zegt te regt onze Schrijver.
„ De natuur en de menfchen bieden dagelijks aan den reiziger eene leerzame bladzijde aan , maar men moet er zich
op verflaan om er in te lezen , en hoe velen zien er niets
anders dan onleesbaar fchrift of wit papier! hoe vele anderen zien llechts de verkeerde zijde!" — Ja, hoe velen
lezen niet, zonder te verftaan; hoe velen oordeelen nit,
met de belagchelijkfte vermetelheid, zonder te lezen , zon.
der gelegenheid gehad te hebben van de bladzijden te
zien! had hij er kunnen bijvoegen.
„ Om echter het door mij gedane verwijt te ontgaan en mijn
geweten te zuiveren ," vervolgt onze naauwgezette Reiziger,
„ en vreezende , dat ik met eene ligtvaardigheid , die mij leed
zou doen , zoo ik haar niet ten deele kon regtvaardigen, van
het Hollandsch karakter mogt gefproken hebben, zal ik,
ter liefde der waarheid, het weer trachten goed te maken.
Er is geen volkje (peuplade) op den aardbodem , hetwelk
zijnen goeden kant niet heeft. Het is een flechthoofd, die
alleen de .tegenzijde van den penning weet te befchouwen.
„ De Bataaf (aangezien dit kleine volkje dan ook iets
goeds heeft) is altijd bezig en ijverig. Zijne dijkwerken,
die dit bewijzen, zijn meesterftukken. Zij vorderen oneindig veel zorg; maar ook de geduldigheid is de uitifekende deugd der Hollanders. De nabuurfchap met de zee
maakte lien visfchers, zeelieden, kooplieden, in één woord,
tot een volk, dat, met de eene hand ontvangende, met
de andere uitgevende , en op het naauwkeurigst berekenende, nooit zijn belang uit het oog verliest. lVat valt er
te winnen bij hetgene ik ga doen ? vraagt de Hollander
zich op het oogenblik dat hij opflaat, en vraagt het zich
alle oogenblikken van den dag. Ik zeg, dat eene dusdanige verzameling van menfchen (aan welke men misfchien
den naam van een Raat, nation, geheel iets anders dan
een volk, people, vele waarvan fomtijds maar eene natie
maken, zou kunnen betwisten, omdat de individus in zekere opzigten als afgefcheiden en op zichzelven (taan) natuurlijkerwijze een bijzonder gelaat moet hebben. Ik voeg
er bij, en de Gefchiedenis bewijst het , dat die menfchen
buiten Raat zijn, om het land, dat zij bewonen, alleen
te verdedigen." De flotfom van des Schrijvers overvee'
gingen is : dat de Hollander eerlijk is, nijverig en geduldig.
^Vi^
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VERSLAG VAN EEN TOLTJE

Wij vernemen hier nog Bene nieuwe , diep wiisgeerige
aanmerking: „ dat het misfchien wel mogelijk zou zijn ,
(de Schrijver is zelfs niet vreemd van liet te gelooven) in
de geíleldheid van een land, en in de omflandigheden van
het volk dat liet bewoont, redenen te vinden, die de uit
karakter geven. Die deugd, welke ,-leginvadszf
zoo als reeds gezegd is, de Hollanders in der. hoogífen
graad bezitten, misfen wij in den hoogsen graad. Die
deugd, welke eene noodzakelijkheid voor hen is, omdat
zij anders niet zouden beftaan, is onaffcheidbaar van eenige gebreken, als: overdrevene zelfliefde (egoisinus) , baat
en geest van berekenen. Meestal is de Hol-zuchtiged
zijne berekeningen gelukkig, omdat hij zich niet-landeri
overhaast. Het goud, dat hij opzamelt, dient hem om
nog meer op te zamelen, nooit om zich de genietingen des
levens te verfchaffen. Hij heeft er geene kennis aan.
Alle zijne oogenblikken van uitfpanning beileedt hij om te
rooken; de vermaken der letteroefeningen, de genoegens
van een gemeenzaam gefprek, een leerzaam onderhoud
die hartelijke en befchaafde verkeering, welke het verhand verlicht en het hart bekoort, — dit alles is hem
onbekend. Hij telt op , nuttigt zijn maal met ftilzwijgen ,
verzadigt zich van thee, rookt, flaapt : zie daar zijn leven! De pijp is hem bijna nooit uit den mond. Dit ge
te ver gedreven wordende, verlamt de zielsver--bruik,
mogens; in den aanvang verílrooit en eindelijk verftompt
liet dezelve." (Ilfinit par hébdter.)
De reden , waarom men in Holland zoo veel lieden
vond, die een kolosfaal fortuin hadden , en in Frankrijk
zoo weinig, wordt opgegeven, „ omdat de vreemdelingen
aldaar verzamelden zonder veel te verteren. De Franschman alleen wist te leven; gelijk aan die groote bloeijende
vruchtdragende gewasfen, die aan den dampkring, waarin
zij balfemend uitwafemen , wedergeven hetgeen zij van
den grond en de natuur genoten hebben."
„ De Hollanders" (en hiermede zullen wij dit te lang
uittrekfel belluiten) „ hebben den grond gefchapen , dien
zij bewonen; maar om dien te behouden, hadden zij Reeds
een' magtigen bondgenoot noodig, en, al ware- het niet
liet belang van geheel Europa , de noodzakelijkheid is
vo6r hen des te gebiedender, omdat eene natie, die onder
de befchaafde geteld wordt, Holland niet liet dooríteken
van deszelfs dijken en met verdrinken bedreigd heeft.
De Engelfche dagbigden van dien tiici" (zegt eene noot
tot
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tot opheldering) „ hebben die bedreiging geboekt. Er zijn
misdaden, die het genoeg is enkel aan te wijzen , en over
welke, door aanmerkingen , Hechts de afkeer en verontwaardiging zou verzwakt worden."
Deze laatfte opmerking vindt volle toepasfing op de medegedeelde oordeelvellingen. — De Schrijver dezer Reize wordt niet genoemd; doch uit den Bijl, waarin men
echter zeer kan mistasten , zouden wij hem bijna voor
denzelfden man houden , met wien de Heer VAN DER,
WILLIGEN eens kerfen gegeten heeft.

DE VESUVIUS.
(Vervolg en /lot van bl. 557•)

V

erflag gedaan hebbende van de tegenftrijdigheden ijl
de onderfcheidgne befchrijvingen van den Vefuvius,
zal ik dezelve thans trachten overeen te brengen.
De grond der eerfle dwaling is, dat de naam Vefuvius
beurtelings algemeen en bijzonder wordt gebezigd ; nu
eens beteekent dezelve den volkanifchen of vuurbrakenden kegel, met uitzondering van de andere toppen,
welke dien omringen; dan wederom kondigt hij het gebede ftelfel van den berg aan.
Deze Vuurberg ligt ten oost-zuid-oosten van de lad
Napels. Zijne gedaante is die van een kegel , die meer
of minder geknot, meer of minder verheven is geweest
in de onderfcheidene tijdperken zijner uitbarilingen. De
tegenwoordige hoogte van zijnen top is 600 Toifes , en,
volgens HAMILTON, 3639 Franfche voeten. Zijne naburen zijn de bergen Somma en Ottaïano; doch dewijl deze
drie bergen een gemeenen grondslag hebben, worden zij
alle drie onder den gemeenfchappelijken naam van ke/cvius
bevat. Somma en Ottaïano liggen ten noorden van den
Volkaan , en zijn er alleen van afgefcheiden door eene
vallei, of liever Bene engte van 2000 voeten breed eu
i600 voeten diep. Deze maten zijn verfchillende, even
gelijk alle de overige kenmerken van dien berg. De Lava, die meestal in de vallei firoomt, de fleenen, door de
tritbarlfiingen omhoog geworpen , en die wederom nederval-
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vallen, verhoogen den grond, en verminderen de breedte~
Somma en Ottaiano zijn geene twee onderfcheidene bergen, snaar de toppen van een zelfden berg, wiens gedaante die van de helft van een Amphitheater is , welk
een halven cirkel tegen den kegel des Volkaans vertoont:
hunne binnenfle gedaante is regtilandig, en geheel onvruchtbaar; hunne buiteníle kruin is rondachtig, bebouwbaar,
en met het fraaille groen verfierd. Aan den kant van den
heiuviusneemt deze halve cirkel van rotfen de zwartachtige
kleur van den Volkaan aan; aan de overzijde vertoont hij
geen blijk van branding.
De grondflap dezer drie bergen, of liever dezer drie
toppen, beflaat eenen omtrek van dertig mijlen. Bene
aan den voet van dezen grondlag liggen de fle--denof
den , vlekken en dorpen St. an , St. Iorio , Portie?,
Re'ina , Torre del Fico, le Iblarine , Torre del Greco,
Ripa Sretta, Tórre l'-4ncino, Torre dell',lnnonciate, Bos
-cots'eCaf,S.Anglt-1ari,Onoz
en cenige andere.
De waarnemer, flaande te Napels, ziet onderfcheiden1 i;k aan den Veftivius twee toppen. Indien men regt in
het westen van den berg gaat flaan, ziet men er drie toppen, omdat de punt van den Ottaiano, zijnde de oostelijhoe , zich vertoont in de tusfchenruinrte , welke de
Somma van den hefuvius fcheidt. Ten zuiden en ten noorden
ziet men flechts één top, omdat zij elkander bedekken; en
wanneer men bovenop den Volkaan is gekomen, bemerkt
enen, dat de toppunten van den Ottaiano, de Somma en
vele andere niets anders zijn dan liet tandachtige der
rotfen , die den T/cfi«'ius aan de noordzijde inf uiten , en
denzelven als eenen halven cirkel vertoonen. Eindelijk,
in het klein kan men zich een denkbeeld vary dezen berg
maken, door te onderilellen, dat men op een rond ver
een Romeinsch Amphitheater heeft ge--lievnotuk
bo;iwd, waarvan de helft, door den tijd verwoest, ver
angen werd van een gebouw, in de gedaante van een-v
hegel, welks hoogte al het ongelegene overtreft.
Wanneer men de dorpen, tuinen en woningen voorbij
is, die het voetftuk van den J"efuvius verfieren, komt men
bij eene effene oppervlakte , Atrio del cavallo genaamd.
111cr fcheiden zich de kegels van elkander; hier vertoont
zich de Volkaan als op zichzelven flaande, en verdwijnt
ai;e vertoon van, alle hoop op groeijing. De kegel is
over
-
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over zijne geheele oppervlakte bedekt met grof bruin zand,
de ,frail van den berg geheeten , beflaande uit kleine
onregelmatige dobbelftéenen , en die het overfchot zijn
van de fcorien, de lava en de puimfteenen, door de uit
Deze verzameling van fleen--barftingevowp.
tjcs, lrpilli, is te gelijk ongemakkelijk en nuttig voor den
reiziger: ongemakkelijk, ,omdat zij, onder de voeten wij
klimmen moeijelijk maakt en vertraagt; nuttig,-kend,ht
omdat men er in wegzinkt, en zonder dit fteunpunt, om
de al te groote ftieilte, het beklimmen zoo goed als ondoenlijk zoude zijn.
Op eene zekere hoogte ontmoet men eene zitplaats,
eenc effene, horizontale en ronde ftreek, die den geheelen kegel omvangt; een weinig hooger ontmoet men eene
dergelijke, en eindelijk eene derde , eer men bij den krater
komt. Hieruit blijkt , dat de zijden des kegels niet
eene aaneengefchakelde lijn zijn , en dat de Vuurberg is
zamengefteld uit verfcheiden deelen van kegels, achter
boven de andere gelegen ; een bewijs -war,tsden
dat hij verfchillende hoogten op onderfcheidene tijden heeft
gehad, en dat deze achtervolgende toevoegfels uit nieuwe uitbarflingen zijn ontdaan.
Als men den top heeft bereikt, ziet men verbrande rotfen , of blokken lava , die den krater omzoomen , en hare
holle zijde naar het algemeen middelpunt gekeerd hebben;
dit noemt men de boorden van den ouden krater. Dit
woord oud beteekent niet eene hooge oudheid , en het
wordt alleen gebruikt om den krater van den mond te onderfcheiden , zoo als ik reeds gezegd heb. Men loopt
eenigen tijd in deze niet zeer holle kom, voordat men
aan den mond des Volkaans komt. Deze korte reis is
fchromelijk, en fbmtijds gevaarlijk. De korst, die den rei
draagt, is dikmaals zeer dun (*), vol fpleten, uit-ziger
welke rook voortkomt, en met verfcheiden gaten doorboord, in de gedaante van putten, die, van tijd tot tijd,
fteenen en vuur uitwerpen.
De mond, welke gemeenlijk in het middelpunt diens
kraters ligt, is nu eens uitpuilend, dan ingezonken, wanneer, in het eerfte oogenblik eener uitbarftinge, al wat
de
() Vader nrr.r,e TORRE • die veertig iaren op den Vefusies heeft vertoefd, zer, da: dikmaals deze korst niet meer
an tien duinen dik i-.
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de opening verftopte, in de lucht is geworpen; uitpui.
lend, wanneer, in gevolge dier zelfde uitbarllinge, nieuwe Itolfen, door den afgrond uitgebraakt , eene nieuwe
wrong geformeerd hebben. Om deze aanhoudende zanten
verwoesting te begrijpen, moet men weten,-íleing
dat van het ontelbaar getal tleenen, door den Vuurberg
uitgeworpen, vele in den krater zelven nedervallen; audere , verder voortgeworpen , van tijd tot tijd den omtrek des kegels vergrooten. Die rondom den mond nedervallen, flapelen zich aldaar op elkander in de gedaante
van eene wrong; deze groeit onophoudelijk aan, verheft zich kegelswijze ter hoogte van iSo en meer voeten, en fleekt welhaast boven de buitenfile randen des
kraters uit. Zoodanig is de oorfprong des bergs, van
welken ik heb gefproken, en welken iedereen niet heeft
kunnen zien , omdat hij niet altijd aanwezig is. Wanneer
deze holle en kegelachtige berg, die den mond als een
dekfel overdekt, tot zoo verre is aangegroeid, dat hij de
uitzetting der dampen belet , zucht en Reent de Vuur
welhaast ligt hij den klomp op, die den mond fluit,-berg;
iehudt, verdelgt en werpt wijd en zijd de floifen, die den
ki_inen berg zamenilelden , en de groote ketel, geheel
open , braakt nieuwe brandende ftoflen. Deze mond
wordt tut wijder, ten koste van den krater; zijn omtrek
koelt onophoudelijk nader aan de rotfen , die den kegel
des Vuurbergs omringen , en fomtijds worden mond
en krater niets anders dan eene en dezelfde opening.
In het vervolg wordt , door nieuwe toevoegfels van
tiitgeworpene Plof en, de opening allengskens naauwer;
de korst des kraters wordt verbeterd; eerre nieuwe
wrong omgeeft den mond; deze wrong wordt kegel en
berg, en hij gaat voort met aangroeijen en oprijzen
tot dat hij van nieuws gefchokt en verdelgd worde. Indien deze kleine berg in 't vervolg eenen grondflap ver
genoeg om eerre uitbariling te wederliaan,-kreg,vast
zoude de volflrek`e hoogte van den Pefuu'iiis aangroeijen
tot of ,co voeten; en, in ílede van drie rustplaatfen,
welke men op zijne fleilte ontmoet, zou de reiziger vier
aantreffen, voordat hij aan den krater kwam.
Indien wij nu tot de berigten der Schrijveren teuakeeren , zullen wij ons herinneren , dat DIODORus den top diens bergs voor het groot(le gedeelte
iicel vlak heeft gevonden ; dat STItABO er geeneu
uit -
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tutfpringenden top heeft gezien, en dat hij de overblijf
aloude brandinge behield. Dit bewijst , dat-ièlsenr
in de tijden , welke alle landbefchrijving zijn voorafgegaan , het Campus Phlegrceus liet tooneel van volkaniíche verwoestingen geweest was. Toen vertoonde de
hef'uvius in zijn middelpunt eene groote ronde en effene
oppervlakte, omringd van eenen cirkel van even hooge
rotfen , zoodat het geheel het beeld vertoonde van een
zeer groot Amphitheater. De krater befloeg toen in de
breedte de geheele middellijn des bergs, en de zuid- ent
westzijde hadden hare halve cirkels van rotfen , even als de
oost- en noordzijde. De Vefuvius had in het groot de
gedaante, welke tegenwoordig de Solfatare vertoont; een
Vuurberg, voor het groot/le gedeelte vlak, en zonder toppunt. De uitbaríling van liet jaar 79, onder de regering
van TITUS, zal de aardkorst opgetild hebben, welke de
regens van verfcheiden eeuwen in den krater badden doen
afloopen, en die denzelven van holrond, als hij voormaals
was, vlak en effen gemaakt hadden. De verfchrikkelijke
flag dezer uitbarflinge heeft het zuidelijke en westelijke
gedeelte des Amphitheaters verwoest , vier fteden onder
een vloed van aarde en iteenen begraven, en de onder
topeen der Somma en Ottaïano geformeerd , wel--fcheidn
ke voormaals niet voor afzonderlijke bergtoppen waren ge
dewijl zij toen een gedeelte van een gemeeneis-houden,
cirkel uitmaakten. Met regt kon derhalve STRABO Zeg
dat vroeger tijdperk doelende: zonder top; en.-gen,op
D1ODORUS met even veel regts, ten aanzien van het tijd
na de uitbarfling : rondom zi/n toppen. Indien mein-perk
nu aanmerke , dat het gedeelte der cirkelronde rotfen ,
hetwelk verdelgd is , het zuidwestelijke is, en dat de
lieden flerculanum en Pompeji in het zuidwest van den
Volkaan liggen, zal de verklaring, welke ik heb gegeven ,
zoo veel te minder twijfel overlaten, omdat zij overeenflemt met de latere waarnemingen, en met de verfchillende befchrijvingen der- Ouden.
Sedert het jaar 79 hebben eenëndertig groote uitbarflingen , zonder de kleinere te rekenen , eene verbazende hoeveelheid sloffen uitgebraakt, die, op de randen des kraters nedervallende, van tijd tot tijd gedeelten van kegels
geformeerd hebben, naar uitwijzen van de vlakke flrooken ,
welke men in de fleilte des Volkaans ontmoet. Nieuwe
uitwerpingen, op de eerften volgende, hebben eindelijk
den kegel tot zijne tegenwoordige hoogte doen cii1IEn,
en
Tt
MENG. 1Sá0. Ne. Ill.
-
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en in de zamenftelling der andere deden gewerkt , even

als zij werken in het formeren van den kleinen berg,
welken men heden ten dage ziet inílorten in den krater en
van nieuws ontftaan.
Ik zal dit Stukje befluiten met de aanmerking, dat PLINius een vrij naauwl eu ig denkbeeld had van de theorie
der brandende bergen , als hij zegt, dat het brandpunt der
uitbarflinge niet in den berg geplaatst was, maar verre
daar beneden : Sed in aliqud infernd valle conceptus exestuat, et alibi pascitur. Hij voegt er bij, dat de vol
kegel niets anders is dan de doortogt, en geens--kanifche
zins de bron van den brand: In ipfo monte ignis non alianentum habet, fed viam. Indien BUFFON deze waar
gekend , toen hij zijne Befchouwing der darde-heida
fchreef, zoude hij zich de moeite van het bouwen van een
f:elfel befpaard hebben , welk hij zelf verpligt geweest
is omverre te ílooten in zijne Tijdperken der Natuur. Het
voorregt, welk ik heb genoten, van den Vefurius voor,
gedurende en na eene uitbaríling te bezoeken, heeft mij
de naauwkeurigheid der verfchillende berigten doen begrijpen en erkennen, welke ik tot dien tijd toe voor tegen
gehouden.
-i.rjdgha

TIJZONDI^RHEDEN, ONTLEEND UIT DE MENGEL WERKEN VAN E. GIBBON, Esq.

varen voort met het afdoen van onze fchnld,
„ \y7ij ten aanzien van Ontleeningen uit het boven e„ melde Werk, en bepalen ons thans tot zijne Reizen
„ door Zwitferland en naar Rome."

* * #
Twee jaren lang hield ik mij bepaald op te Laufanne.
Van eenige jongelingstogtjes van een dag of week iprcck
Ik niet; maar bij het afloopen van den derden Zomer ver
Vader mij, dat ik de Reis door Zwitferlancl-gundemij
zou doen met PAVILLARD ; en onze korte afwezigheid van
Laufanne, an den rfen van Herfstmaand tot den .ofteiz
van Wijmxaand 1755, was eene belooning en verpoozin^;
van mijne geltaag voortgezette Letteroefeningen.

De gewoente, om de Gebergten te beddi amen en de
Ijs-

BIJZONDERHEDEN UIT GIBBONS BIENGELWERREN. GII
Ijsvalleijen te bezoeken , was bij de vreemde Reizigers
nog niet ingevoerd, om dus de verhevene tchoonheden der
Nature te bezigrigen. Maar de Staatkundige toefland is
niet min vol verfcheidenheden , door den verfchillendeli
vorm en den geest der veelvuldige Republieken, van liet
Staatsbefluur vol jaloezijen van weinigen, tot de losbandige vrijheid der menigte.
ll: zag met groot vermaak de mij nieuw voorkomende
gezigten van Men Ichen en Zeden; fchoon mijne verkeering met de Inwonergin vrijer en leerzamer zou geweest
zijn., hadde ik de Hoogduitfche taal zoo goed gekend als
de Fs anféhe.
Wij togen door de voornaamlle Steden van Zwit/erIa,nd , Neufchatel, Biel, Solothurn fƒrau , Baden, Zurich, Bazel en Bern. Op alle plaatfen bezochten wij de
Kerken, de \/Vapenverzamelplaa*_fen, de Boekerijen en de
meest nitfiekende Mannen. Na mijn wederkeeren brags
ik mijne gemaakte aanteekeningen in orde, en fchreef er
een vrij breed Fr•ansch Dagverhaal van, 't welk ik mijnen
Vader toefchikte , tot een blijk , dat ik mijn tijd en zijn
geld niet verkwist hat!. — Indien ik dit Dagverhaal onder mijns Vaders papieren gevonden had, ik zou gewis in
verzoeking gekomen zijn, om er hier het een en ander nit
te ontleenen. Maar ik wil de gedrukte Reisverhalen niet
affchrijven. Genoeg moge liet wezen, hier te gewageie
van eene zeer opmerkenswaardige plek gronds , welke eelt
diepen en bijblijvenden indruk op mijne geheugenisfe gemaakt heeft.
Van Zurich gingen wij naar de Benediêtijner Abdij vale
Enfdlen, doorgaans genoemd Onze Lieve Vrouwe der Her•eznieten. Ik fond verbaasd over de gansch rijke en overvloedige ten toonfpreiding van fchatten in den arml'c.r.
hoek van europa, te midden van een woest tooneel valt
bergen en bosfchen. Door eene tooverroede fchijnt aldaar
een Paleis opgerigt; en die oprigting gefchiedde door de
veelvermogende tooverroede van den Godsdienst (*) --Een hoop Pelgrimmen en Bedevaartgangers eii Geloftendoe,

(*) Dit is een dier zetten van GIBBON , welke hij niet
Achterwege laat , wanneer zich de gelegenheid aanbiedt.
Ongevergder doet hij zulks dikwerf. Geen wonder, dat hij,
te dezer gelegenheid, zijne pen dit woord liet ontvloeijenr
een ander woord had hier gevoegd, -•• Biijtl©of.
Ttn
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doeners lag voor het Altaar geknield. De Naam en de
Dienst Ivan de Moerier Gods maakten mijne verontwaardiging ten volle gaande; en bet geheele ontbloote beeld des
I3i.igeloofs deed bij mij, als in dezelfde plaats, waar het
op zwJNGLIUS wrocht, liet fterkst bewijs voor de Kerk
opkomen.
-hervoming
Omtrent twee jaren na dit reisje bragt ik te Geneve eene
aangename maand door; dan, en miin verblijf aldaar, en
ecuige korte uitflappen in Pais de Vaud, bragten geene
wezenlijke opfchortingen te vege in mijn letteroefenend
en zittend leven te Laufanne.

Ik zal zeer kortelijk verflag doen van mline Reis naar
waartoe ik iets meer dan één jaar befleedde, (van
Grasmaand des jaars 1764 tot Bloeimaand van 1765.) Ik
vergenoeg mij, niet den weg, dien ik op deze hoogstaangename Reis nam, aan te wijzen, en teffens eenige
mijner aandoeningen te vermelden. Ik fchuif ter zijde de
inaauwkenrige opgave van de tooneelen , die duizenden
belèhouwd, en honderden onzer hedendaagfclle Reizigers
befchreven hebben.
Rome is liet groote doel onzes uittogts, en zal ik —
i'oorecrst de Reis — ten tweede het Verblijf — ten derde
den Tcrugtogt vermelden. Dit maakt eene allereigenaardigf?e en duideli,kfle verdeeling nit.
i. Ik beklom liet gebergte Cenis, en daalde neder in de
vlakte van Piedmont, niet op den rug van een Olifant,
snaar in een ligt van teersen gevlochten rijtuig, beítuurd
door de bekwame hand van een onverfchrokken voerman
in de Aprfche gebergten.
De bouwtrant en het befluur van Turin leverden dezelfde vertooning op van eene vervelende eenzelvigheid ;
maar bet Hof werd beftuurd door eene voegelijke en icbitterende huishouding. Ik werd ingeleid bij zijne Sardinifche Majefleit CARE L EMMANUEL , die , na den onvergelijkelijken FREDERIK, in den tweeden rang Plaat (Proxisnus Longo tamer intes•i'a7 o) onder de Koningen van
Rome,

Europa.

De grootte en volkrijkheid van luilaan kan eersen Inwoner van Londen geene verwondering baren ; dan de verbeelding vindt zich gef'creeld door een bezoek op de Borromeifche Eilanden; een betooverend Kasteel aldaar is het
werk
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werk der Toovergodinnen , te midden van een meer ,
omgeven door bergen, en verre verwijderd van de woningen der menfchen.
Te Genun fchiep ik tuinder genoegen in de marmeren
paleizen, dan in de nog nieuwe gedenkf}ïukken van hare
bevrijding uit de Oostenrijkfche Dwingelandij (ten jare
van elk tooneel
1 746). Ik nam een krijgskundig overzegt
des krijgsbedfijfs in den omtrek der dubbele wallen van die
Stad.
Mijne fchreden werden te Parma en Itiodena vertraagd
door de kostbare overblijff'els der verzamelingen van Firse en EJte. Maar, helaas! verre het grootfle gedeelte
was reeds , door erfenisfa of aankoop , naar Napels of
Dresden vervoerd.
Langs den weg van Rologne en liet Ipenijnfche gebergte
bereikte ik eindelijk Florence , waar ik mij van Zomer
Herfstmaand ophield, en das de heete Zomer -mandto
galerij, en bovenal in de tribune,-mandeflt.I
erkende ik eerst aan den voet van de Venus de JIedicis,
dat 's beeldhouwers beitel den voorrang aan liet penfeel
mag betwisten : eene waarheid in het vak der fchooue
kun[}en , welke aan deze zijde van de dlpen niet gevoeld
of verflaan kan worden. Voorheen had ik eenige lesten
in liet Italiaansch genomen. Ilicr las ik niet eenen geleerden Inboorling de klasfieke Schrijvers in de Toscaanfébe
lan:_ 1prake; doch de korte tijd mijns verblijfs , en het gebruik der Frranfche tale, verhinderde mij eene vaardigheid
in liet fpreken der Italiaanfcbe te verkrijgen. Ik was een
fiilzwijgend Toehoorder in de gefjnekl en bij onzen Gezant HORACE DIANN, wiens hoofdbezigheid beftond in de
Engelf hen aan zijne gastvrije tafel te ontvangen en te outhalen.
Na Florence verlaten te hebben, vergeleek ik de ftille
eenzaamheid van Pi/h niet liet woelig vlijtbetoon vair
Lucca en Livorno, en zette mijne reis van Sienna naar
Rome voort, waar ik met het begin van Wijnmaand aan
-kwam.
2. Mijne gefteltenis is niet zeer vatbaar voor de vervoeringen van geestdrift; en heb ik altoos eenen afkeer gehad, eene geestdrift , welke ik niet gevoelde, voor te
wenden. Maar, na een tijdsverloop van vijf -en -twintig
jaren , kan ik noch vergeten noch uitdrukken de fterke
aandoeningen , welke mijnen geest beroerden , toen ik
die hoogoude Stad naderde en er binnen trok. Na eenen
Tt ¢
ha-
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flapeloozen nacht, betrad ik , met een vluggen flap,
de ruïnen van liet Forum ; elke gedenkwaardige plek
gronds, waar ROMULUS Rond, CICERO redevoerde, of
CESAR viel , was op eenmaal voor nlijn oog tegenwoordig, en verfcheidene dagen van bedwelming waren verloren, of genoten, eer ik mij kon zetten tot cone bedaar
Mijn Gids was de-denauwkrigbfchon.
Heer BECCtts, een Schoiscb Oudheidkenner vol kunde en
Thiaak. In de dagelijkfche bezigheid van achttien weken
Iezigtigings vond ik mijne vermogens van aandachtige nalpeuring bij wijlen geheel en al vermoeid, zoo niet uitgeuut, tot dat ik in het einde mij in haat bevond om de
voornaamfte werkítukken van oude of hedendaagfche kunst
te fchiften en niet een kunstminnend oog te beoefenen.
Zes weken zonderde ik af voor mijne reis naar Napels,
de voll rijkfte Stad naar gelange van haren omtrek, wier
weelderige bewoners zich fehijnen te onthouden op de
grenzen van liet Paradijs en van liet I-Ielfche Vuur. Onz e rneuwe Afgezant, Sir WILLIAM HAMILTON, bood mij
den nog zeer jongen Koning aan: HAMILTON, die zoo
veel toegebragt leeft, om ons een Land te doen kennen,
van zulk eerre onfchatbare waarde voor dc liefhebbers der
Natuur- en Oudheidkunde (*).
Bij mijne wederkomst omhelsde ik, als 't ware , voor de
laatfile keer , de wpnderen van Rome; "och ik vertrok , zon der den voet gekust te hebben van den Paus REZZONICO ,
(CLEMENS DE XIII) die noch het vernuft zijns voorgangers in de Paufelijke waardigheid, LAMBERTINI, noch de
deugden van zijnen Opvolger, GANGANELLI, bezat.
,. Op mijne reize van Rome naar Loretto trok ik weder
over liet Apenijnfclle gebergte. Van de kust der JIdrigi/-he Zee doorreisde ik een vruchtbaar en volkrijk land;
't geen alleen tot wederlegging kon firekken van nrotiTES«t;rru's wonderfprerk, dat liet iiedendaagsch Italie eerre
'kl„ocstcnij is. Zonder het uitlluiteud vooroordeel der In1 or,;] ngen te omhelzen , bewonderde ik ten hoogfee de
cl ildeiIihl:en van de Bologre;che Sc,`;ool. Ik haastte mij
cite de vervelende eenzaamheid van F°rra; a te ontkomen,
wel-

-

('F ) De IÏ%edcrd P folie Lczer , welken de toegang tot de

trcore oor{jgronkc1ijr.e Werken van den Ileere E► na1IT.'roN niet
penlaat, kan er eerre proeve van vinden in diens vertaalde

i6 er, e Bingen orcr de l;rau; bergeïa in Italic en Sicilie , te

%:ti . lij J. IJ\TE1; 9, I784.
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welke ten tijde van CESAR: nog ellendiger was. Het vera
toon van Venstie hield mij Benige uren opgetogen. De
Univerfiteit van Padua mag met eene uitgaande kaars ver
worden ; maar Verona is nog grootsch op haar-gelkn
Amphitheater. Vicenza is verfierd door den klasteken
bouwtrant van PALLADIO , haren Inboorling. De weg
van Lombardijs en Piedmont (hoe kon rzoNTESQuIF•u dien
zonder Inboorlingen vinden ?) bragt mij weder te Milaan en
Turin. Langs den weg over den Berg Cenistrokikde4lpetz
weder over, naar L1 ons reizende.
Het nut van bui.teuslands reizen is dikwijls behandeld
als een algemeen vraagíluk; doch het belluit moet eindelijk opgemaakt worden uit het karakter en de omftandib
heden van elk Reiziger op zichzelven befchouwd. Met
de opvoedingsftelfels van jongelingen, of en hoe zij eenige
van hunne jongelingsjaren met het minile nadeel voor zichzelven of anderen kunnen doorbrengen, heb ik hier niets
te maken. Maar, behalve de voorafgaande noodige, onmisbaar noodige vereischten van jaren, oordeel, eene genoegzame kennis van menfchen en boeken, en Bene onthevenheid van volks- en huisfelijkervooroordeelen, zal ik
met weinige woorden opgeven, welke hoedanigheden ik
idl eengin Reiziger allernoodzakelijkst keur (*). Hij moet
een'
,

(*) Wij mogen hierbij vermelden, als een fprekend voor
te dezen opzigte, de handelwijze van CICERO, vol--beld

gens dc opmerking van den geleerden MIDDLETON: „ De
manier en wijze, volgens welke ciczRo zijne reis naar Griekenland en flziY , achtëntwintig jaren bereikt hebbende ,
aanvaardde, is fchier de eenige, waarvan een Reiziger eenig
nut kan verwachten. I3ij ging niet buitenslands , voordat
hij zijne opvoeding te huis voltooid had: er kan toch niets
verderfelijker voor eene Natie zijn, dan de noodzakelijkheid
eener vreemde opvoedinge. Nadat hij in zijn eigen land had
verkregen al wat gefehikt was um hem tot een waardig Burger en Befuurder van Rome te vormen, vertrok hij, door
rijpheid van jaren en rede tegen de indrukfels der ondeugd
gewapend, niet zoo zeer om te leeren, als wel om 't geen
hij geleerd had te befchaven, door het bezoeken van die
plaatfen, waar de kunflen en wetenfchappen in hare hoogfie
volmaaktheid bloeiden. Op dezen toer, die de voornaamile
in dc wereld is, zag hij alles, wat eenen nieuwsgierigen
Reiziger kon onderhouden ; maar bleef nergens langer, dan zijn
mrt, niet zijn vermaak, hein ophield. Door zijne reeds opgedane kennis der wetten van Rome was hij in staat dezelve
Tt 4
te
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een werkzamen aard, eene onvermoeide kracht van lig.
chaam en geest bezitten, zich naar alle wijzen van het
voortzetten der reize weten te fchikken , en , met een
lach op het gelaat, alle vermoeijenisfen op den weg ver
allerlei weer verduren, en genoegen in alle her--dragen,
bergen weten te nemen. De voordeelen van buitenslands
reizen zullen gecvenredigd zijn aan de mate dezer hoedanigheden. De zoodanigen, die mij kennen, zullen niet
zeggen, dat ik, in dit geval, mijn eigen lofredenaar ben.
't Was te Rome, op den i5den van Wijnmaand des
jaars 1764, wanneer ik denkend zat op de ruïnen van het
Kapitool , terwijl de barrevoeter Monniken de Vesper
tspites zongen , (vervolgens de
in den Tempel van
Berk der Zoccolanten of Franciscaner Monniken) dat liet
denkbeeld, om het Verval en den Ondergang van Rome te
%hrijven , het eerst in mijnen geest opkwam. Mijn oor
bepaalde zich nicer tot de Stad , dan-ijronkelpa
iot liet Rijk. Dan , fchoon mijn lezen en denken
van dien tijd af tot dat punt waren ingerigt, verliepen er
eenige jaren, en kwamen er verhinderingen van velerlei
aard tusfclienbeiden, eer ik mij niet ernst zette to_ de
volvoering van dat omílagtig Werk.
-

te vergelijken met die van andere lieden , eel al datgene niet
zich terug te brengen, wat hij nuttig vond, zoo voor zijn
Vaderland, als voor hemzelven. Overal , waar hij kwam,
huisvestte hij bij groote en uitiiekende lieden, niet zoo zeer
wegens hunne geboorte en rijkdom , als wegens hunne
deugd, kennis en geleerdheid ; bij mannen, die in hunne Reden
geacht en geëerd werden, als de voornaanille Redenaars en
Wijsgeeren van hunnen tijd, en de welmeenendite beminnaars
van het Vaderland ; (lezen nam hij tot beílendige medgezellen van zijne reis , opdat hij zelfs op den weg de gele
niet zou misfen om nut te trekken uit hunnen raad en-genhid
ondervinding. Wij behoeven ons dan niet te verwonderen,
dat hij van zoodanig eene reis alle vruchten plukte , die tot
volmaking en vertering van een verftandig man kunnen die- De Gefchiedenis van het Levcn vara M. T. CICERO,
door RI{DDLETON, vertaald door w. J. ZILLESEN, Iiie Deel,
_i. 57,

ZELD
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Adel van Irmenie was, in de vijfde Eeuw, over de
D euitfpattingen
van zijn Opperhoofd , toen ter tijd den
zoodanig

gebelgd,
Christelijken Godsdienst nog toegedaan,
dat tij befloot, zich aan de Perzifche heerfchappij te onder
Edellieden zochten ook de goedkeuring van den-werpn.D
Armenifchen Aartsbisfchop IZAAK voor hun hefluit te winnen.
Deze echter (zoo als de Gefchiedfchrijver MOZES VAN CHORENE , B. 3. K. 63 , vermeldt) antwoordde , vol van heiligen
ijver: „ Het is waar, onze Koning is verfaafd aan de zin
vreugden dezer wereld; maar — hij is door het hei -nelijk
gereinigd. Het is zoQ, hij bemint de-ligewatrdsDop
Vrouwen al te zeer; maar — hij aanbidt echter niet het
Vuur en de andere hoofdtoWen. Hij verdient uwe berisping en de verwijting van een Hecht gedrag; nlaar — hij is
een getrouw en geloovig Roomsch Christen, en, mogen zijne Zeden fchandelijk zijn, zijn Geloof is vlekkeloos. Nimmer zal ik toe temmen, dat mijne fchapen aan de woede van
verfcheurende wolven worden overgelaten. Gij zelve zoudt
maar al te vroeg de ligtzinnige ruiling betreuren , van aan
de blinkende deugden van eenen Heiden de voorkeur gegeven te hebben boven de zwakheden van een' Gelooviger."

95
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p zekeren avond, terwijl de lucht helder Rond en door
geene dampen beneveld was, nam een Starrekundige
die gelegenheid te baat, om, door middel van eenen Teles.
koop, de Volle Maan te befchouwen; hij maakte eene tee,, kering van de uitgebreidheid harer zeeën, de hoogte der
„ bergen , en het getal der bewoonbare landen en koningrijken.
Een Boer, dit ziende, zeide tot iemand, die naast hem
„ fond: ,,, Laat hem kijken, zoo veel als hij wil; hij is
,,, toch niet digter bij de Maan dan wij."
Dit verhaal deed , op zekeren dag, ARISTUS aan zijnest
Zoon ALEXIS, in eene dier zamenkomfien, in welke hij zoo
wel deszelfs hart trachtte te vormen, als zijn verfland met
nutte kundigheden te verrijken. „ Gaat gij uwe wedgezellen
in geleerdheid te boven, en blijft, nogtans, in braafheid
van hart, met het ongeoefende gemeen op dezelfde hoog
gij op d¢n tempel der deugd zoo lang geftaroogd,-te?Ilb
en, echter, om dien te naderen , gecnen enkelen flap gedaan
'f t ;
Be-
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Befchouwt gij met verrukking zedelijke fclhoonheid, en fp.nt
xiict uwe krachten in , om met dat edel fieraad getooid te
1,ordcn ? Zijt gij een wijsgeer in befpiegeling , maar een
nieuweling in de praktijk? Mijne vaderlijke vooringenomen
doet mij hopen, dat het tegenovergeflelde waarheid is.-kcid
Ik kreel mijzelven met liet denkbeeld, (lat ik u hebbende
Jeeren denken, gij u in ítaat bevindt om te kunnen werken,
en dat de braafheid van uw gedrag aan uwe vordering in nutte
kundigheden evenredig zijn zal. Mogt de wijsheid des AtBIAGTIGEN, welke in de werken der fchepping zoo zigtbaar
coorflraalt , uw leidsman op het pad des levens zijn! En
3nogt gij al het geluk genieten, welk de eigenaardige uit
een geoefend verffand, geregelde neigingen,-iIoedsvan
,uitgebreide goedwilligheid en een beminnelijk gedrag! Hieriii beflaat het hoogfle goed, hetwelk de aloude Wijzen zoo
toog roemden, hetwelk de Rede aanprijst, de Godsdienst wettigt, en waaraan de Godheid zelve hare goedkeuring geeft."

DE BOER IN DE AIIADEMIE•

cdurende mijn verblijf aan de Hoogefchool (zoo verhaalde
mij onlangs een mijner vrienden) was ik, op zekeren
dag, bij een openbaar Letterkundig Twistgeding tegenwoordig, waarin eerre Regtsgeleerde Verhandeling openlijk ver
werd. Onder de toegevloeide menigte viel mijn oog-deig
op Benen Boer. IIoewel hij , zoo als van zelf f'prcekt , zoo min
'iet onderwerp, waarover geredetwist werd, als de Latd,fnfchc taal
verflood, fcheen hij, echter, zeer aandachtig te luisteren, en
geen gering vermaak te genieten. Een Student, die naast heat
Jlond , en die gemoedsaandoeningen opmerkte , vraagde 1,em ,
boe hij eenig vermaak koncle vinden in zulke twistgedingen, als
zinde hij , om van onderwerp en taal niet te fpreken, onbekwaam om te befisfen , voor welken kant de overwin.
Ding zich verklaarde. „ Mijnheer !" antwoordde de Boer,
„ ik ben zoo groot een lomperd niet, als waarvoor gij mi;
„ aanziet: want ik kan, duidelijk bemerken, wie eerst boos
worde ; en die boos wordt, verliest het." IIet dageliikfche menfcbenveritand deed den Landman gevoelen , dat hij ,
die de kracht zijner bewijzen gevoelde , bedaard zonde blij
terwijl zijn tegenfpreker boos zonde worden, omdat-ve,
}i:i zijner minderheid bewust vas, en zich onbekwaam vond,
and zijne tegenwerpingen te kunnen volhouden.
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lakher,! zouden we ons vervelen,
Ali de kleine kindren fpelen?
Schoon het ons belagchlijk fchijn',
ja, hoc effen we ons ook houcn,
Nat kasteelen wij ook bouwen,
Dikwijls mogen wij vertrouwen
Dat wij zelf niet wijzer zijn.
Durven wij, zoo f rong in 't wikken,
Knaapjen op zijn vingers tikken,
Als het naar iets fchaadlijks tast;
Durven tvij de hindergrillen
met een flrocven ernst bedillen,
Daar wij zelf zoo dikwijls willen.
Wat alleen aan kindren past?
Kunnen wij ons niet, mijn Vrinden,
in de fchool der wereld vinden;
Lecren wij er daaglijks niet?
Waarom zouden wij 't verhelen,
Dat we er ons fomtijds vervelen,
En wij wel eens gaarne fpelen,
Als liet leeren ons verdriet?
ja, zoo lang we op aard verkeeren,
is het (pelen en liet leeren
Eigen aan ons doen, o ja!
En , zeo wij ter zijde gluren,
Lagchend op de kindren turen .,
Apen flechts lion kleine kuren
( n, c groote grillen na,

EIk
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Elk zoekt uit de kramerijen,
Wat zijn zinnen best kan vleijen,
En wat hij het reedlle ziet.
Die, met rijden ingenomen,
't Hobbelpaard niet kan bekomen ,
Poogt daarvoor den fok te toomen;
Maar het rijden laat hij niet.
Laten we ons dan niet vervelen,
Makkers! laat ons lustig fpelen;
Schamen wij er ons niet voor.
Neen, wij hoeven niet te blozen,
Als wij onze zorgen poozen;
Maar voor alles goed gekozen,
Opdat niets de vreugd verftoot'.
Laten we ook, als brave kindren,
Bovenal geen ander hindren;
Hebben wij flechts kleinigheên,
Laat ons fpelen in een hoekje,
Met een prentje of met een boekje;
Ja, al waar' 't ook flechts een koekje,
Houden wij ons wel te vreên.
Hebben andren fraaijer zaken,
Grooter fpeelgoed, meer vermaken,
Pruilen wij om 't onze niet.
Hij, die veel bijeen mogt garen,
Heeft de zorg ook van 't bewarên;
En, moet hij het laten varen,
Denk eens hoe 't hem dan verdriet!

Laat
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Laat ons fomtijds zamen deelen,
Vreedzaam met elkander fpelen;

Ieder breng' het zijne bij;
Elk geev', wat hij uit kan kramen;
Brengen we al liet fpeelgoed zamen;
^Visling zal 't veraangenamen;
Maar vooral geen kibblarij!
Elk moet zijn genoegen vinden;
Niemand moet iets onderwinden,

Wat aan andren hinder doet;
Geen van allen moet iets fpijten;
Laat ons niemand iets verwijten:
tiW'ant, wie andren wil doen krijten,
Maakt het ook zichzelv' onzoer.
Ach! het flaat er slecht gefchapen,

Als de twist van groote knapen
Al de vreugd van 't fpel verfloon;
Als zij , door 't baldadig woelen,
Aan elkaar hun moedwil koelen,
Gretig op het fpeelgoed doelen,
Dat hun makkers toebehoort.
Laat de fterkfle ook alles winnen, —
Wat kan hij er meé beginnen?
Zie , hoe ras hij zich verveelt!
Hij heeft al de kramerijen;
Maar zijn makkers ziet hij fchreijen,
En hij kan zich niet verblijén ,
Omdat niemand met hein (peelt.

i1jak.
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Makkers ! laat ons Callen tijdeis
Zulke woeste knapen ni jden;
Spelen we altijd zoet en fi:l.
Dat wij 't onze goed beuleden;
Stellen wij niet kleinigheden
Altijd onzen wensch te vreden,
.Hoe de fpotzuciht ons bedilt'.
Moeten wij ook, in een hoekje,
Wet een prentje of niet een boekje
Ons vervoegen; "t baar' geen leed.
Waartoe naar iets meer te haken?
1 lij , die zich met kleine zaken,
In zijn fpelen, kan vermaken,
Is veel rijker dan hij weet.
-

M. WV.
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E en Speld, die lang

't genoegen had
Dat haar een fchoone vrouw bezat,
Kende alle pligten van 't toilt,
Zoo als men fpreekt, van A tot Z.
Er was geene enkle modeplooi,
Die zij niet gaf aan 's Jufers tooi
Geen Thee-, geen Bruids- of Kraambezoek,
Of zij ging mede aan d'omilagdoek,
Aan 't boezemlirikje of lintje in 't Tiaar,
Al naar de Dame luimig waar'.

Nooit wa., beheerscht door grilligheid,
Mijn Spelde een vaste plaats bereid.
Geplaatst bij 't hart , de plats der eer.
Zonk zij weldra in 't lof ter neer
No
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Nog eer ons oog haar volgen kon,
Stak ze in den (leep van een japon.
Schoon nu mijn Speld haar lot betreurt,
Door dik en dun werd rondgeileurd,
Nog altijd vond zij, hoe befpot,
Decz' troost in haar vernederd lot,
Dat ieder Minnaar juist als zij
Een fpcelbal was van zotternij.
In 't eind dan van alle eer ontdaan,
Was •zij het leven doorgegaan.
Nu eens blonk ze op des fnijders arm;
Dan hield zij 't kind des beediaars warm;
Soms werd zij door een gierigaard
Angstvallig als een fchat bewaard.
Doch eindlijk fchonk haar 't lot wat gpeds:
Haar voerende in eens Doltors koets,
Reed zij met dien geleerden Heer
Door heel de flad, ftraat op (haat neer;
Bezocht met hem de Phyfica
En Felix en Concordia;
Wel eens, doch fchaars, de Maatfchappij
Van Taal en Dicht; d' aan Poëzij
Gewijden Vriendenkring: en 't Nut,
(Er was toen nog geen Inflitut...)
Tot zij , te midden van 't gedruisch,
Verloren werd in 't Koffijhuis.
(lier, hoorend' met verwondering,
IIoe flout men fprak van ieder ding,
Somtijds van 't geen men niet verbond ,
Ontfloot mijn Speld haar' kopren mond:
Want vaak rees in haar flarend oog
Een niet — een beusling hemelhoog;
Terwijl zij dikwerf, dwaas genoeg,
Naar iets, wat niemand kende, vroeg.
Geen wonder, dat haar fchranderheid,
Dus onbedacht ten toon gefprcid,

De ea
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Deez proeve van verbeelding gaf;
(Zij Ramde van de Muzen af:)
„ Zie eens," zegt zij , „ wat 's dit, Mijnheer ?"
Een Naald, antwoordt haar de andre weer.
(Die zot ! zij wist den naam wel, maar
Sprak of 't de naald eens fnijders waar'.)
„ Een Naald ," hervatze , „ (foei ! 't is fchand')
,, Geeft als vriendin den Kei de hand!
„ Den draad te leiden, is uw zaak;
„ Her roesten is geenszins uw taak.
„ Waar toch voerde u de vriendfchap heen
Met deez' verachten, vuilen fleen?"
Vriendin! dus antwoordt haar de Naald,
Veracht mij niet. In ernst, gij dwaalt,
Of kent, zoo 't fchijnt, den Zeilfteen niet,
Wiens deugd der deugden bijfland biedt.
Ik volg, en 81 dit zegt veel meer,
Niets dan verdienien, roem en eer;
Belluur en rigt der lootfen hand;
Doe hun vermijden klip en Grand;
Terwijl ik iedre landfireek ken,
Alsof ik daar geboren ben.
Waar' ik door naaifters opgevoed
Bij wollen- of bij linnengoed,
Wat zonde ik zijn? de hoogste graad
Waar' leidsvrouw van een' fijnen draad!
Die taak had nimmer veel om 't lijf,
Dient meer tot weelde dan gerijf,
En, trotfche Spelde! al naaide ik zij',
'k Deed waarlijk geen meer nut dan gij.
CAMP AGNL

MENGELWERK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, KUNSTEN EN WETEN

SCHAPPEN, BETREKKELIJK.

DEN STAAT DER ZEDEKUNDE BIJ
DE HEIDENEN, VóóR DE VERKONDIGING VAN
DEN CHRISTELIJKEN GODSDIENST.

VERTOOG, OVER

—

Naardemaal in de Wisheid GODS de Wereld GO
niet heeft gekend door de l 'jsheid , zoo heeft het GODS
behaagd door de Dwaasheid der Prcdikinge zalig te maken die gelooven.
PAULUS.

n een vorig Vertoog (*) een vlugtig overzigt gegeven
1. hebbende van den Raat der Heidenfche Wereld vóór de
Verkondiging der Christelijke Leere, 't welk uitwees de
lage en vernederende denkbeelden, in dezelve wegens de
Godheid gevormd en gekoesterd, zet ik mij thans ter overweging van ecnige hunner algemeene grondregelen over
de Zedekunde, en wel bijzonder de zoodanige, als werden voorgeftaan door de Wijsgeeren, welke op de proeve
zullen blijken verre van guntfig te zijn voor de Deugd,
in derzelver volle en regtmatige uitgelbektheid genomen.
Velen der Heidenfche Wijsgeeren beweerden , dat er
van nature niets regt of onregt was , maar zulks door
ftellige wetten of gewoonte als zoodanig aangemerkt.
Dit was het gevoelen van THEODORUS, ARCHELAUS en
ARISTIPPUS, Wijsgeeren uit de Alexandrijnfche School,
en het meest heeríchend begrip, korten tijd vóór de komst
van CHRISTUS. — Alle de vroegere Wijsgeeren kenden te
veel toe aan de verpligting van tiellige Wetten. SocRATES zelf houdt het voor iets, wezenlijk tot het karakter
van een braaf man behoorende, dat hij, zonder bepaling,
aan
(`) Zie het i1lengelwerk onzer Letteroef hier boven,
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aan de Landswetten gehoorzaamt. — EPICURUS , in tegendeel , boezemde het beginfel van Zelfliefde ten f'cerki"e
in; leerarende, dat de mensch alles moet doen om zijns
zelfs wil; dat eigen geluksbevordering ten grooten grond
Eirekken.
-regldsvnamogt
Het meest uitftekend flelfel van Zedekunde bij dc Grieken was dat der Stoicijnen; en heeft men vrij algemeen
geoordeeld, dat het zeer gefchikt was om Deugd te' kweeken. Dit ftelfel treedt, in de daad, met eerre houding
van grootheid en verhevenheid te vooríchiju ; doch , van
nabij bezien , ontdekt men, dat het niet bevorderlijk is
voor menfchelijke en behagelijke deugden. hij de Steicitven was het eene hoofdgrondilelling , dat 's Menfciien
Ziel, niet GOD van dezelfde natuur zijnde, zelfgenoegzaam is voor deugd en gelukzaligheid; zoo verre, dat het
zelfs in der Goden magt niet ware, een deugdzaam man
ongelukkig te maken. Met zulk een versvaten trots
fpraken fommigen hunner, dat zij den Mensch als boven
de Goden f'elden; dewijl de Goden wijs waren door de
noodzakelijkheid hunner Nature, maar de Meníchen doter
eigen keuze. Gevoelens van dezen aard konden niet misfen den grondflag te leggen van een' zeer gevaarlijken en
ondragelijken hoogmoed.
Om dit wondervreemde leerbegrip of veronderPcelling.,
ten opzigte van eene wereld, waarin de wijsile en beste
meníchen aan pijn en dood onderworpen zijn, te fcihragen, vonden zij zich genoodzaakt te beweren (en dit deden zij volmondig) dat pijn geen kwaad is , en dat lengte
'van tijd geen toevoegfel tot geluksgenot oplevert. Om
eerre gevoelloosheid voor pijn te bevorderen, beweerden
zij , dat de mensch alle driften , van welk eenen aard ook ,
moest onderdrukken. Wegens onregt en ondeugd wilden
zij dat men zich niet vertoornde. Om de gevoeligheid
bij zoodanige gelegenheden te verflompen, fchilderdcn zij
rnenigwerf alle misdaden als onvrijwillige bedrijven af, en
dat dus niemand reden had om des verwonderd te fan
of gefloord te zijn , inzonderheid dewijl nierrand kon lijden dan de pleger des onregts : want het was de groote
grondregel van EPICTETUS, dat het natuurlijk onmogelijk
is , dat de eerre mensch onregt doe en dc ander daar
valt zeker zeer bezwaarlijk te begri -vorlijde.Ht
pen , welke wezenlijke Deugd uit grondregels als de
opgemelde kan hervoortkomen; grondregels, welke, integendeel, eerre zeer nadeelige itekl ng hebben. De
,
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De gezellige Deugden zijn de meest in 't oog loopende
en van de algemeenst erkende verpligting. Wanneer een
der gezellige Pligten verwaarloosd wordt, lijden er eenige
onzer Natuur enooten door, en kunnen niet nalaten des
te klagen, of op deze of gene wijze herdel te zoeken.
In de daad, zender ecne dragelijke waarneming der gezellige Pli ;ten , kan de Maatfchappij niet beflaan. Openbare verongelijkin en loopels altoos dermate in het oog,
dat de mentchcn niet kunnen nalaten clezelve op te merken ,
en overtuigd te zijn van derzelver booze en verdervende
natuur. Onder alle Volken grijpt deswege een vrij juist
begrip plaats w egens het onderfcheid tusfehen regt en
onregt, en de pligten der zamenlevinge zijn altoos het
allermeest betracht. Maar zelfs deze tak van het itellèl
der Zedekunde was zeer onvolkomen bij Grieken en Romeinen , en verre van gunilig te zijn voor de gevoelens
van die edelaardige , verfijnde en uitgebreide Menfchenliefde , welke geheel liet Menschdom aanmerkt als Broeders, de algemeene afftammelingen van één' grooten en
goeden Vader , en ons zoo krachtdadig leert , anderen te
doen , gelijk wij wenfchen dat zij te onzen opzigte zullen
handelen.
De Grieken fchiinen, in 't algemeen, geen hooger doel
t chad te hebben, dan liet welzijn hunner onderfcheidene
Staten, of, ten uiterfiEe, dat van liet Gr•iekCehe l;ondgenootichap. SOCRATES zelfs preekt, zijne Toehoorders
aanmanende om alle Griel.°en als 1,rneders aan te merken,
Iran de Be:; baren (door wellen hij alle andere Volken verflaat) als hunne natuurlijke vijanden , en fchrijft, te hunnen
opzigte, zoodanige regels van gedrag voor, als niet zin
overeen te brengen niet de algemeens voorfchriiten der
menichelijkheid. — Bekend is cie Staatsregel, te Sparta
Omhelsd, dat braaflieid en alles, wat verder in aanmer
king mag !;omen, aan het welzijn van den Staat moet worden opgeollerd. — De Spartanen, een naburig Volk , de
lIeloicn te ondergebra ;t hebbende , hielden dezelve ecnirc honderd jaren in den haat der dieptte ffaverni.j, en , ten
einde zij niet al te talrijk zouden worden, doodden zij er
gymwijlen in koelen bloede ; niet alleen gedoogde men ,maar
juichte het toe , wanneer jongelingen een Heloot bij ver
gedood hadden, ten einde hen daardoor te verhar--risf
den in den Moedigen , met list gevoerden krijg: want men
hoezelnde der Spartt;anfche jeugd in, dat Gene overwinZ

-

hing , dooi list behaald, eerie dubbele waarde laad,
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In de meeste Heidenrfclie Staten ontmoeten wij (; wonrlten, volflrekt niet overeen te brengen met nien`.lielijkheid
en deugd. Men denke aan het nederleggen van zickeliike
kinderen, om door de wilde dieren veríclieurd te worden.
Tij de SpartuneI2 werd ieder kind door openbaar aangetlelde fchouwers bezigtigd , die beflisten , of liet opgebragt
dan verworpen zou worden. PLUTA CIIUS prijst hen
deswege. PLATO lchrijft in ziin Bock der Wetten voor,
dat , wanneer de lieden over den tijd zijn van Ilerke kinderen te verwekken, zij middelen moeten gebruiken om
voor te komen dat zij niet levende ter wereld komen , of
dezelve na de geboorte dooden. AI usTOTELEs Wil desgelijks, (lat er wetten zouden worden vastgefl..ld tegen
het opbrengen van zwakke kinderen. Bij verlkheide Ileidenfche Volken van ouden tijd liet men de ouden en zwak
aan zichzelven en aal, gebrek over. De i'erzin=,enmaak--ken
ten in dusdanig Acne verlating der hulpbehoevenden geene
zwarigheid in 't ininfte.
Eene algemeen heerichende gewoonte was het te Ronc,
de oude en zieke Slaven op zeker eiland in den Tiber te
voeren en daar te laten fterven. Eeuwen lang was het
een geliefd vermaak bij het Romeinjche VVolk, de gevechten bij te wonen van de zwaardvechtc rs , van welken cen
den niet elkander, en anderen met wilde beesten vorhre1.
tip deze wijze zijn vele honderden slaven, zorgvuldig tot
die kunst opgevoed, op eenmaal opgeofferd. --- Dit was
eene der schrikkelijke gewoonten , welker uitmessing enen
vericinddligd is aan den zachten aard des Christendons.
Men zou zich ligteliilc verbeelden, dat het betoon van
medelijden niet ongelukkigen zoo diep in 's menichen boezem geprent was , en zoo veel krachts ontving van de
infpraken des gewetens , dat liet niet in de ma gt der Wijs
hetzelve uit het flelfel der Zedekunde te-begrtwa,
verbannen; en nogtans werd liet door de Stoicijnen, die
groote Zedekundigen, verboden. }Iun wi ze Man moest
geene driften , en gevolgelijk geen medeliiden hebben.
EPICTETus, 't is waar, flaat liet den Wijsgeer toe, zi nen
vriend in 3'oorden Benig medelijden te betoonen , indien
dit diens leed kan verzachten; dan hij verzoekt hem tevens ernftig, zorg te dragen, dat hij bij dit betoon niet;
irczenlijks geroele!
Eenige Wijsgeeren prezen het vergeven van ongelijken
aan: doch anderen fpraken tot lof van den wraaklust; hier in flak DLáIQC ITU bovenal Uit. Wanneer PLATO SOCRA,
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invoert als de Vergeeflijkheid aanprijzende, (preekt
hij daarvan als een gevoelen, ftrijdig met het algemeen begrip , bij de Wijsgeeren aangenomen.
De verpligting, om waarheid te fpreken, fchijnt even
zeer als Mensch liefde en Medelijden een pligt der Nature,
op de gezelligheid gegrond, en van het hoogfte belang voor
de zamenleving. Nogtans ítrekten de grondregels van
eenige Wijsgeeren , om dien grond van het geluk der maat
te onlermijnen. De Stoicijnen hielden de Leugen-frhapije
voor geoorloofd , als dezelve baat aanbragt; en PLATO
leeraart , dat liet een' mensch vrijftaat eene leugen te
fpreken , als hij weet, hoe zulks ten bekwamen tijde te doen.
Daar wij de Griekfche Wijsgeeren zoo veel ruimte zagen
geven ten aanzien der gezellige Pligten, kunnen wij van hen
geene ítrikte Zedekuncle verwachten ten opzigte van de ver
beide Sekfen. Geen der Wijsgeeren befchreef de-keringd
H-Ioereriyj als eene ondeugd; fchoon de flrekking daarvan
zoo verderfelijk is voor de Maatfchappij , en het bedrijven liet hart bederft. CATO zelfs prees een' jongeling
wegens het bezoeken van huizen der ontucht. Te Sparta
vertoonden zich jonge vrouwsperfonen naakt bij de openbare (pelen; en wanneer getrouwde vrouwen geene kinder
ren kregen, werden hunne echtgenooten aangemaand om
ze aan andere mannen te leenen: eene gewoonte , door
PLUTARCHUS verdedigd. Zulks Remde ook overeen met
cie leer der Stoicijnen. CATO van Utica leende zijn-. echt
aan zijnen vriend HORTENSIUS. PL&TO prijst in-genot
zijn Vetboek de gemeenfchap der Vrouwen aan; en hij
raadt , dat de Soldaten niet zullen wederhouden worden
ten aanzien van het botvieren aan eenige Poort van wel
genot , zelfs de onnatuurlijkfte , als zij op een-lustig
krijgstogt zijn.
Bloedfchendige Echtverbindtenisfen waren algemeen bij
eenige Heidenfche Volken, bovenal in Egypte en Pep-zie;
doch Griekenland en Rome vaardigden daartegen een ver
uit.
-bod
Indien de menfchen de verpligting tot gezellige Deugden
niet voelen en erkennen, kan men niet verwachten, dat
zij zich gehouden zullen achten eenig bedwang te erken
waar de regten van anderen niet in aanmerking ko--ne,
men. Wanneer het gezag van GOD en van de Overheid
niet in aanmerking genomen wordt, zullen de redenen
voor zuiverheid van gedrag, van de Natuur alleen ontleend, niet vermogen veel op te wegen tegen de overhelVv3
ling
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ling om zinnelijken lust op te volgen. — Voor 's menfchen geluk in dit leven te zorgen, was het groote doel
van de \Vijsgeeren der oudheid ; en , fchoon fonmmigen
hunner beweerden, dat het Geluk alleen in Deud befond, en anderen 't zelve Relden in bedaardheid van geest
en gezondheid van ligchaam , verhief AR Is TIrnus , en de A4/e:candsijn,'che School, eene der laatst opgerigte , zinnelijk
genot tot liet lioogile goed.
1)e Stoicijnen veroorloofden eerre ruime botviering aan
de genietingen der zinnen, en waren over het algemeen
flerke drinkers. CATO was zeer aan den drank verflaatd ; dit
was mede het geval van ZENO, Glen Stichter van dien aan
['tiert aan de gevolgen van bo--hang;ecltzvsIPo
venmatig drinken , ter gelegenheid van het doen ecner
ófizrande.
De ondeugd, die met Let hoogfte regt den fchandnaam
van onnatuurlijk draagt, verkreeg, 't geen naauwelijks te
l;elooven is, al te zeer dc goedkeuring van eenige Wetgevers en Wijsgeeren ; en velen hunner ílaafden zulks met
hun voorbeeld. — Xn ontloN onderrigt ons, dat dit mis
openbare Wetten van verGeheide Statèn in-drijfoe
Gri.'kenland werd aangemoedigd. Dit had lij uitílek plaats
bij de Cretenzen, ten einde het krijgen van een te groot aan tal kinderen te voorkomen. SOLOLA , een der zeven Griek
Wijzen en de beroemde \Vetgever te Athene, ver-fche
dit bedrijf aan de Slaven; 't geen noodwendig het-bod
denkbeeld influit, dat hij zulks oordeelde alleen geoorloofd
te zijn aan Vrijen. Volgens cicur o , pleegden de
Gied the Wijsgeeren niet alleen dit kwaad, eiaar roemden
zelfs op deze ondeugd. pLIJ AR CIJUS vermeldt ons , dat
vele Ouders niet wilden, dat hunne Zonen zouden ver
voorgaven veel van hen te-!:ernmktWijsg,de
bonden. DIOGENEs Ptak uit door het openlijk bedrijven
van die íchanddaad, zonder des Benige fchaamte te gevoelen; het daarvoor houdende, dat hij , naar den grond
Tegel der Cyni/Che Wijsgeeren , volgens dc Natuur ledde. — Deze onnatnuriijl:e onder'igd was ten tijde van de
verkondiging des Christelijken Godsdiensts ten hoogoen
top geklommen. SENECA vermeldt, dat dezelve , in zijne
dagen, openlijke, en zonder zich des te fchamen, te Rome
gepleegd werd.
Wanneer zinnelijk genot als het groote doel des levens
wordt aangemerkt, en wanneer teffens het gezag van GOD
en van het Geweten niet gelclt, nebbe men zich in geenen
dec-
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dccle te verwonderen, dat, wanneer dit einde niet kon
bereikt worden , of men des wanhoopte , het leven zelfs
niets gerekend werd. Te dezer oorzake is het eigenaar
te verwachten, dat Zelfmoord zou aangeprezen wor--dig
den door de Epicuristen en de overige Wijsgeeren, wier
begrippen met de hunne ftrookten, bij alle gelegenheden,
als het leven ten last werd. In deze onze verwachtin g
vinden wij ons niet bedrogen. — Dan de Zelfmoord werf
bijzonder aangeprezen niet alleen, maar dadelijk te werk
geíl:eld , door dc Stoicijnen, die voorgaven het Vermaak te
verloochenen, en als een bedrijf van heldenmoed en groot
algemeen zeggen van hunne deftigl e-^,oedigh.Ht
Wijsgeeren was: „ Indien het binnenshuis te íterk rookt,
., de deur Praat open, en gij kunt naar buiten gaan." De
Gefchiedenis leeraart ons tevens niet fprekende voor
dat velen der uitllekendíie Stoicijnen door eigen-beldn,
hand om 't leven kwamen, inzonderheid CATO van Utic.! , en ZEno , de Grondvester van den Aanhang der Stoie•,7nen welke laatstgemelde de hand aan zichzelven foeg,
i en hij reeds hoog in jaren was, en, een vinger gebroken zijnde, veel pijns leed.
Somtijds , 't is waar , fpraken de Wijsgeeren van
I; atstgenielden Aanhang op een' geheel anderen trant ,
en raadden anderen aan , het leven niet te verlaten , vóór dat GOD , die hen in 't zelve geplaatst had,
iet teeken ten aftogt zou gegeven hebben. — Dan het is
te vergeefs, eene volkomene eenftemmigheid te verg*actlten in een eenig der ftelfels van Wijsgeeren. Zij befchuld i ;en elkander onderling (en waarlijk zeer regtiinatig')
an onbeilaanbaar- en ongerijwdheden. — Mbar, wat ook
de Wijsgeeren mogten denken of dadelijk uitoefenen , heb
Wetgevers der Oudheid, op het fink van-benogtasd
den Zelfmoord, dezelfde grondbeginfels als dezen niet
Enuhelsd: want bij verfcheide oude Staatsgelleltenisfen en
\Vetten vinden wij den Zelfmoord met eene finadelijke
behandeling van het ligchaam des daders en andere onteeringen gefiraft.
Naardemaal de Praat der Heidenfche Wereld , inde thans
befchouwde opzigten, zoodanig geweest is, zien wij duidelijkhet eigenaardige van de befchrijvin;en der Zeden op
^ ertsheide plaatfen in de Schriften des N. Verbonds (*) ;
plaat;

(*) Tem. I: —3a. Lpli. IV: 17-19. i PST. IV: 3.
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plaatfen, welke door velen, die geene genoegzame kennis
van de gefciliedenis dier tijden bezitten, voor vergroot aan
worden. Want, fchoon alle bederf en verbaste--rezin
ring des waren Christendons ge{lrekt hebbe om den echten geest van 't zelve te verzwakken en het groot oob
merk dier Godsdienst -bedeelinge te verijdelen, welk geen
ander was dan de zuiverheid der Zeden te bevorderen,
was liet bederf, zelfs in de duister(le eeuwen van waai.en bijgeloof, nimmer zoo groot, of de erkentenis van liet
Christendons was gunftiger voor de Deugd,. dan het oinhelzen van de heerfchende begrippen der Heidenen , te i t
tilde van de verkondiging der Evangelieleere.
. Dikwijls klagen wij , en met reden , over dc bedorvenheid
der tijden; en dusdanige klagten waren nimmer luider en
tefens gegronder, dan in het tijdperk, 't geen de Rerkhervorming voorging. Maar het Zedebederf klom tot geen
zoo hoogeg trap, als 't geen in de I-Ieidenfche wereld algemeen de overhand had, en 't well, cie IIeidenfche Schri;vers zelve opgeven, de ergerlijkíle tafereelen van Zedeverbastering ophangende. — Dit alles dient, onder andere bewijzen van dit Ituk, om niet alleen de voegelijkheid
en het nut, maar de volftrekte noodzakelijkheid van een
zuiverder Stelfel van Godsdienst en Zedeleere, of, niet
andere woorden , de noodzakelijkheid eener Goddelijke
Openbaringe , aan te wijzen.

AANMERKINGEN, OVER DE BESTE GENEESWIJZE
VAN DEN KINKIIOEST. Door J. G. KNEBEL,

Geneesheer te Görlitz.
choon de Opiaten door vele Geneesheeren in den Kinkhoest nadeelig worden geoordeeld, heb ik mij hij dezelve toch Heeds uitmuntend wel bevonden, gelijk ik nog
onlangs in eene zware Epidemie deer ziekte, in onzen
omtrek (in 1804) , gelegenheid had waar te nemen. Alle
verfcl:ijnfelen dier kwaal overreedden mij, dat dezelve eigenlijk is eene asthenifche ontsteking van den llrot , die
meestal in drie tijdperken afloopt. Het eerfile tijdperk,
dat der befinetting , was zeer kort, en leverde niets
aanmerkelijks op , dan eene onwederltaanbare neiging tot
hoesten, zonder koorts. In het tweede tijdperk was er
vr`_j wat asthenifche koorts aanwezig, die fomwijlen zelfs
tot
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tit den graad van een ligten Typhus opklom. In het
derde tijdperk hield die koorts wel op , doch de hoest ver
zonder dezelve zijnen loop.
-volgde
Zoo ras ik in den beginne bij de kinderen werd geroepen, gaf ik hun Opium, naar mate der jaren en krach
Bij voorbeeld , aan een kind van een jaar , het vier--ten.
d, vijrde of zesde gedeelte van een grein, tegen den
nacht. Op den volgenden morgen werd de helft daarvan
herhaald; na zes uren nogmaals dezelfde hoeveelheid; na
verloop van zes uren dus wederom, en tegen den nacht
e p nieuws de volle gifte. Ook werden er wel eens Mostaardpappen om den hals gelegd.
In het tweede of koortfig tijdperk was ik in dery beginne zeer fpaarzaam met het Opium; doch ras ziende, dat
alle andere middelen verkeerd werkten , keerde ik , met het
beste gevolg , tot het gebruik van het Heulíàp terug. Onder
deze behandeling liep het tweede tijdperk dikwijls reeds
met drie of vier dagen ten einde. Zelden liep hetzelve
over veertien dagen.
In het derde tijdperk hield de hoest aan, zonder koorts
van aanbelang; fchoon fommige voorwerpen met een zenuwachtig fluipkoortsje bezet bleven , en ook andere,
do )r zich aan de koude enz. bloot te hellen, eene vernieuwing van koorts ondervonden. Ook in dit derde tijdstip
was het Opium nog een tijdlang liet hoofdmiddel; doch de
giften werden verminderd en de tusfchenruimten vergroot.
Het voornaamtle nadeel, 't geen men door het Opium ondervond, was de groote bedwelming, waarin de zieken
zich in het begin van den flaap bevonden, waardoor men
genoodzaakt werd de kinderen zeer fpoedig in het begin
der aanvallen uit het bed te nemen en dezelve ter degen
te fchudden, om dus het flikken voor te komen. Voorts
bragten de groote giften van het Opium geenerlei nadeel
toe aan de verflandelijke vermogens der kinderen of der
andere lijders.
Schoon het Opium , naar mijne bevinding, liet beste
middel in den Kinkhoest is, zoo moet zijne werking fomwijlen door andere dingen geholpen worden. Vooral moet
men er op bedacht zijn, of er ook een natuurlijke aanleg
tot Longtering, of eene fcrophuleuzekwaadfappigheid, bij
de lijdende kinderen plaats griipe; in welke beide omhanhedeu men de beste hulp bil Kwikmiddelen en bij Spiesgiasbereidingen l.an vinden. Wanneer er zich verder zenuw
openbaarden, die hulpe vorderden,-n=Euevrlchijf
dan
Vv 5
,
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dan was de verbinding van liet Valeriaan-extract met het
Opium het beste middel.
Het gevaarlijkst toeval , 't welk bij den Kinkhoest komen kan, is eene aanhoudende ílijrnbezetting op de longen,
Elie eene fpoedige verftikking dreigt. Braakmiddelen zijn
)Frier niet onwerkzaam , doch helpen niet op den duur.
Voor hen, die het betalen kunnen, is hier niets beter,
dan eenige herhaalde giften van Mofchus; doch voor de
minvermogenden fchrijft men het best eene Emulfie voor
uit Arabifche Gom met wat Koperammoniak en Hoffmans
-tlropes.
Best geeft men het Opium in deze ziekte in poeders , of
in pillen. Doch wanneer de Lijders zulks niet kunnen innemen, kan men met een zeer groot nut van de volgende
Tinctuur gebruik maken: Neem Opium poeder acht oncen ,
jiappen Brandewijn achtënveertig oncen; laat het mengel,
in een wei eiloten glas, veertien dagen lang, in de koude
trekken; fchud het dikwijls o'n , en filtreer eindelijk het vocht.
Tien droppels van dit vocht bevatten een grein Opium.

OVER DE SEBASTIANISTEN IN PORTUGAL.

(Medegedeeld door den Heer lMIr. w. BILDEnDIJK.)
en heeft federt ruim derdhalve eeuw onder de Europilche Volken zich vrolijk gemaakt met het wonder1 jk-bljgeloof der Portugeezen , die, eenige leeftijden achteren , hunnen verflagen' Koning Scbastiaan bleven verwachten, en van hein voor hun Rijk en Landaard een herflel
hopen, hetgeen weinig minder, dan de oprigting eener algemeene Monarchy in hun midden, behelzen noest. Het
ontbrak nooit aan fpotters , die deze ingewortelde volks nieening der gelleele Natie als eene haar befchimpende
vlek in het aangezigt wierpen, en niets is bekender dan
Voltaires verachtelijke en honende uitdrukking: „ Que
„ ferez-vous d'un peuple, dont la moitié attend encor le
„ M7esfie , et l'autre moitié Don Sebastien ?" Even of er
een parallel ware te maken tusfchen de verwachting der
joden, op Goddelijke en als Goddelijk erkende voorfpellingen íteunende, en die toch al wie Christen is met hun
als de zekerheid-zelve aanneemt, en een jammerlijk volks praat-
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pra^itjen, dat, eenmaal in tijden van verflagenheid en beroering een blind gemeen in de hand geflopt, tegen al wat
men zich redelijkerwijze mogt vooricellen, in kracht is ge-

bleven.
IIoe bekend echter dit fabeltjen en 't geloof, dat het it
Portugal heeft gevonden , alomme in de Letterkundige
wereld geweest is en nog werkelijk zijn mag , en hoe zeer
het ook bij ons tot de meest algemeen verfpreide Historifclie kennisfen behoort; het is, voor zoo veel mij gebleken is, verre van daar, dat men vermoeden zou, dat het
in onze dagen , in plaats van een oud afgefleten grolletjert
te zijn, 't geen niet meer dan bij 't flekeblinde gemeen iaa
de minde aanmerking komen kan, door geheel het Rijk,
onder alle standen en rangen van menfchen , grooten en
kl einen, geleerden en ongeleerden, kerkelijken en wereld
een allervurigtlen ijver en drift omhelsd, aange--lijken,mt
nomen, en voortgeplant wordt; en dat welligt nimmer te
voren die aanhang der Sebastianisten zoo zeer eene wezen
Staat en de Kerk van Portugal is ge--lijkeS&nd
weest, dan nu heden; ja op de verdediging der Portugee
, hun hoop, hunne uitzigten, hun gedrag daarin, en-zen
allerwaarfi pijnlijkst op het lot, dat den tegenwoordigen
hachelijken laat van dat Land moet befisfen, van eenen
onbegrijpelijken invloed is. De algemeenheid en 't belang
van zoodanig een bijgeloof in het tegenwoordig oogenblik
heeft nu korteling oorfprong aan een Porttigeesch werkje
gegeven: Os Sebastianistas , in dit loopende jaar bij den
Drukker van den Raad van Oorlog en met openbare ver
gedrukt onder den naam van ;jozef 4ugustijn de-guni
1lMacedo. Een boekje van 114 bladzijden in 8vo, dar zeer
wel gefchreven is, en ingerigt zoo om de dwaasheid als
om het gevaar van die vaste verwachting op Sebastiaan,
als redder zijns lands, aan te toonen. En welligt zal de
vreemdheid van zoodanig een zonderling verfchijnfel des
hardnekkigften bijgeloofs een kort verlag van die Scéte,
hare gronden, uitzigten, en gefchiedenis, niet ongevallig
maken.
Ik behoef hier den oorfprong van de zaak niet wijdloo.
pig op te halen. Men weet, dat, in 1578, Koning Sebastiaan , zelf van een' oorlogzuchtigen aard, en daarbij aangezet door zulken als belang haddeti-zijne ftaat-en roemzucht
te voeden, een' ongelukkigen togt naar Afrika ondernam,
kvaar hij, niet ongelijke magt flrijdende , inden flag bij Alecar icn de Portti eczen dw i flag van flóbacezgs:il is noemen)
het
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het leven verloor. Zijn dood en de gevolgen, die zij
me@fleepte, dompelden Portugal in eersen wanhopigen toe4land, en het Volk verhief zich luidkeels, en niet zonder
fchromelijke bewegingen, tegen hen, die voorfianders en
oorzaken geweest waren van die jammerlijke en tegen den
raad van alle krijgskundigen doorgedrevene onderneming.
Om het neder te zetten, verfpreidde men ,dat de lioning,
wiens flerven getuigen gehad had, en wiens lijk ook op 't
1lagveld gevonden , herkend , en ter aarde befteld , ja
daarna naar Ceuta , en van Ceuta naar Evora gevoerd
werd, alwaar het in liet klooster van Belèm (of Bethlehem)
werkelijk ligt ; dat (zeg ik) de Koning nog leefde , zijn
dood flechts om bestwil verzierd was, en dat hij gereed
hond met eerie nieuw verzamelde raagt eensklaps weder
op te dagen. Men omkleedde dit met omftandigheden: hij
was naar Jeruzalem vertrokken, om boete te doen van
den roekeloozeii flap, dien hij tot verderf van zijn Rijk en
Volk had begaan. Men voegde daar weldra bij, dat hij
abfolutie van die zonde verkregen had , op weg was
benden bijeenbragt, en al dergelijke. Het gemeen geeft
zeer gaarne geloof aan het wonderbaarlijke: alle tijden bewezen dit, en om mijne eigen ondervinding bij die van zoo
vele eeuwen te voegen, het is nu vier jaren geleden dat
ik in Hamburg een aantal Vriefche en Hollandfche fchippers vond, die zeer overtuigd waren, ons Holland welhaast in zijn vorigen en grooteren blociffand herfleld te
zien ; en dat wel , door den toen reeds zoo lang overleden
Prins Frederik van Oranje ; en die met dc hardnekkigfte
drift tegen al de wereld beweerden en vasthielden , dat
de Keizer der Franfchen geen ander dan deze zelfde Prins
Frederik was, wiens dood uit f}aatkundige oogmerken verdicht was geworden, en die zich, na Europa door het
zwaard bevredigd te hebben , openbaren zou , en tot zoo
lang onder den naam van Buonaparte verborgen moest blijven, zijnde naar hunne meening Buonaparte in Italic of
Egypte gebleven. Zijn zulke begrippen in onzen tijd ender Hollanders neogelijk, hoe veel minder mag men dan
Vreemd vinden, dat in Portugal, in de 16de Eeuw, aan
den dood van Sebastiaan getwijfeld wierd! Welke aanleiding dit uitftrooifel aan bedrog en geestdrijverij heeft gegeven , om kort daarna een en anderen valfchen Sebastiaan te doen verfchiinen, zal ik hier niet aanroeren.
Dc verfpreide twijfel aan 's Konings omkomen belette
echter niet, dat uien ter vervulling van den door hem ontle-
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ledigden throen overging. Zijn oudoom Henrik volgde heui
in de Koninklijke waardigheid op, en regeerde twee jaren.
hilip de II van Spanje, zijn zusters zoon, veroverde haar
op den natuurlijken zoon van deszelfden broeder, die bij
de Portugeezen reeds in IIenriks plaats uitgeroepen was.
Zestig jaar daarna be{Ieeg in Jan den IV het Huis van Braganca den zetel, en werd er door de gebeurtenisfen op
bevestigd.
lntusichen bleef de hoop op Sebastiaans wederkomst in
ililte den indruk behouden, dien zij eens in het hart of
in 't zwakke hoofd der Natie gemaakt had, en geen tijd.
verloop wischte dien uit. Meer dan één menfchenleeftijd
ging om , en de dood van Sebastiaan (al ware er ook
niets van bekend geworden) moest naar den vasten loop
der Natuur zeker, zijn voortdurend leven onmogelijk zijn;
maar men gaf daarom geene inbeelding op, die der Natie
eenmaal dierbaar geworden was , en van ouders tot kinderen overging. Men herinnerde zich nog altijd (hoe ver
dan ook) aan den vroegeren bloeilland van Por-wardelijk
onder Alfons den V, Jan den II, en Emanuel deli-tugal,
Gelukkige, toen het zijne verwinnende wapenen door onbezochte zen naar de beide Indien voerde , Afrika tot
het tooneel van de blinkendíle veroveringen maakte, en het
hatelijk, liet erfvijandelijk Spanje fidderen deed. Sebastiaan had geschenen de verliezen van Jan den III te zullen
vergoeden , en zijn Rijk den ouden luister teruggeven.
Zijne perfoonlijke dapperheid en onverfaagbare moed maakten
de verwachting en wellust des Volks uit. Hem had mea
zich gewend, als den Herfteller aan te zien. Dit was ia
de dieper vernedering, die er volgde, de troost geworden, en het bleef die bij liet verlies van de autonomie onder een vreemd Vorst, wien men als natuurlijken vijand des
Lands en tevens als overweldiger aanmerkte. En dus,
verre van uit te flijten, werd het een meer en meer geliefkoosd denkbeeld, en vices acquirebat eundo. Eene oude overlevering kwant hierbij, dat aan Koning Alfons voorzegd was, dat zijne nakomelinglchap in het i6de lid of ijl
de i6de geboorte (geracao) een' geweldigen flag lijden,
maar dat zij echter in die vernedering behouden zou worden. Men vond die vernedering in den rampzaligen toeltand van 1578, en zag geen behoud, dan in den perfoott
des verdwenen Konings. 't Was volgens die overlevering
de Zaligmaker-zelf, die Alfonfus verfcheilen was , en hem
dit verzekerd had; en het wapen door Alfons aangenomnens
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men, en den verkoopprijs van Jezus vertoonende , was er
't blijvend gedenl teeken van. Had de Zaligmaker deze

verzekering gegeven, hij kon ze vervullen, waarom niet?
dus dacht men, dus bleef men denken, en het werd tot
een punt van gemoedelijkheid, aan de mogelijkheid, en
zoo ook aan de waarheid, geen twijfel te hechten.
Bij een Volk, dat eerbied voor de H. Schrift heeft, vindt
men alles, waarin men belang ftelt, in de Joodfche profecyen. Men leest er de Nationale gebeurtenisfen in voor
nadat zij daar zijn; maar men zoekt er ook het-fpeld,
^toekomf{ige in. Het IV Boek van Esdras (4 Hoofdituk)
dat men eerst op Alfonfus den I, den eerften Koning van
Portugal, na zijne blinkende overwinning op vijf Moorfehe
Koningen in de iade Eeuw, toepaste , werd nu op de
wederkomst van Sebastiaan geduid. „ Ecce dies veniunt,
„ et exfurget regnum fuper terram', et erit timor acrior
„ (ejus, quam) omnium regnorum que fuerunt ante
„ eum." Dat Rijk (zeide men) is dat van D. Sebastiaan
na zijne wederverfchijning. Esdras verklaart dat Rijk nader: „ Aquilam quam vidisti adfcendentem de magi, hoc
„ est regnum." Die Arend is (meent men) het leger van
Sebastiaan, een magtig leger , dat van over zee komen
zal, en nu federt 300 jaren op een onbekend Eiland in
Breedheid ligt, om den flandaard op te heffen en naar
Lisfabola te voeren.
Men weet , dat deze voorfpelling van ouds van het
Romeinfche Rijk is verflaan. Zij werd ook in 1640 door
de J ezlliten in Portugal, vijanden van het Huis van Braganca, doch die zich toen aangenaam trachtten te maken,
door het nieuwe IIof te vleien, algemeen door de troonbeklimming van Jan den IV vervuld gerekend. Doch zekerlijk was die vervulling vrij mager, en men kan hun ,
die dé oprigting van een zoo ontzachlijk Rijk onder zich
verwachteden , niet wel kwalijk nemen , dat zij op iets
meerders , dan de zwakke regeering van het Huis van Braganca, uitzagen.
Doch het is bij de Heilige Profeten (onder wier fchri L
ten de Portugeezen met het gros der ,Katholijke Kerk ook
het 3 en Ode Boek van Esdras gewoon zijn te frellen) ,liet
is bij den eengen Esdras niet, dat men than blijft. Daar
zijn Benige voorfpellingen in de volkstaal , waarmee' enen
veel op -heeft, en die ook den tijd van Sebastiaans weder
bepalen. Onder deze Profeten is Gonzalo-verfchijng
Ines Bandarra een der voornaamtten. En bij is de grocte
ftellll
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(leun der verwachters van deze herfchijning huns Konings,
in wiens handen alle Oppermagten der Aarde, Christenen,
Nooren, Turken en Heidenen, hunne scepters zullen
overgeven, en die (wil men) op klaren lichten dag uit de
wolken zal neêrdalen op het kasteel van Lisfabon, en zich
daar voor dien langgenisten Sebastiaan bekend maken.
lime voorfpellingen zijn in Portugeefche verzen vervat.
Naar zij (laan op zich-zelven niet. Zij worden onderfchraagd
van veel ouderen , als van een ongenoemden Herwiet
van Montferrat, door anderen Donato geheeten, van een
Ill oor van Grenada, van fint Ifidorus (in de 6de Eeuw
Bisfchop van Sevilla), van een Japanfchen Priester, genaamd Pater Clemente Gomes, enz. en , wat niet vergeten
moet worden, van Kasfandra-zelve, de Trojaanfche, Priani us dochter ; aan welke het ongelijk, dat hare ligtzinnige
tijd- en lad-genooten haar door de ongeloovigheid aan hare
voorzeggingen aandeden , na zoo vele eeuwen door de
fchranderer bedachtzaamheid van de Portugeezen ver
wordt.
-goed
Ik zal in de bijzonderheden dezer voorfpellingen niet
treden , noch in de verfcheidenerlei uitleggingen en toepasfingen, die zij van tijd tot tijd, naar aanleiding der ge
gevonden hebben. Ik zal alleen opmerken,-beurtnisf,
dat men onder de Sebastianisten twee verfchillende hoofdbegrippen naar de tijdorde onderfeheiden moet. De eer
verwachtten , dat die Koning bij zijne verfchijning eerst-ften
geheel Afrika overmeesteren en van zijne daar geleden
nederlaag wraak nemen moest. Dan moest hij naar Palestina gaan en de Heilige find uit de handen der ongeloovi
gijn fcheuren, en het Rijk der Turken vernietigen, immers uit Europa verdrijven en verzwakken. Dan met een
talrijk leger naar Portugal trekken, 't geen hij uit velerlei
landen zou zamentrekken, en Filip den II op 't lijf vallen,
die zich na de Cortez i'an Thomas• in Lisfabon onthield,
hem tot Evora en in 't veld van St. Bras vervolgen, ver
eigen hand in 't gevecht afmaken, op een-wine,mt
wit paard in Madrid zijne intrede doen, en zich heer vara
de Kastiljaanfche Monarchy maken. Dit moest hij doen na
tilt zijn onbekend eiland gekomen te zijn , waar twee Kapuciincn hem gel`proken hadden, in den tijd dat hij nog on.
der de boete lag, hem door andere Kapucijnen, ter zake
van zijn rockeloozen togt, opgelegd. Het blijkt, dat deze bijzonderheden van na de aanmatiging der Portugeefche
kroon door Filip II dagteekenen.
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Lateren van dien aanhang, dezelfde voorfpellingen aannemende, verklaarden ze als flaande op Jan den IV, aan
't hoofd van welken de Jezuit Manoel de Escobar flaat,
die in zijn werk Restaurafo de Portugal prodigiofa in 1643
zich onder den naam van Dodo• Greoorio de ,llineicla verborg, en daarin betoogde, dat die boning-alleen de waar
beloofde Vorst der profecyen is, die van Esdras niet-lijk
uitgezonderd. Eenige der profecyeti, die men thans leest,
zijn ook zigtbaar na of ten tijde van Jan den IV gefineed,
en doelen hoogstkennelijk op de drie Spaanlche Filippen,
de II, II[ en IV, als voorgangers van hem. Doch zoo
zeer dit denkbeeld alstoen met veel warante omhelsd en
gekoesterd wierd , natuurlijkerwijze ging het ongevoelig
voorbij. De herftelling van een Nationaal Vorst op den
throon van Portugal was aanmerkelijk genoeg om een tijd
Geschiedenis te maken , maar de daarmee-perkind
verbonden gebeurtenisfen waren zoo verre beneden de
verwachting , van het Rijk van Sebastiaan opgevat , dat
uien de voorfpellingen, waar zij op rustte, moest opgeven, of weldra tot het oude terugkeeren.
De oude Sebastianisten d.-rhalve bleven in wezen , en
nieuwere verdichtfels, bij de ouden gemengd, maakten de
zaak wel meer verward, maar verdrongen het oude gevoelen niet, dat het ongelukkig ílagtoffer van den flag van
Alcafar perfoonlijk tot voorwerp had, en, hem tot het
Hoofd van eene vijfde algemeene Monarchy makende , iets
met de verwachting der Chiliasten gemeen had, hetgeen,veelligt bij eene domme en onwetende Natie het een met liet
ander doende verwarren, een middelding voortbragt, dat
zich - zelf niet gelijk was. Immers de Sebastianisten tellen onder zich Antonio Vieiro, die een fleutel der profeten
en gefchiedenis van de toekomst gefchreven heeft; dien
men niet zeggen kan Sebastiaan te prediken , maar op
zijne wijze een uitlegger van Joannes openbaring te zijn.
't Is ook mogelijk, dat een overblijffel van Jodendom,
waarvan velen in Spanje en Portugal niet geheel en al vrij
zijn, hetgeen de Rabbijnen van de verfchijning van hunnen Mesfias opteekenden, aan Don Sebastiaan heeft doen
toefchrijven , of in dezen den Mesfias verwachten. Hoe liet
zij , de Sete hield zich ftaande, fchoon zonder geruisch of
opzien te verwekken, ten zij nu en dan bij de Inquititie,
die haar mede onder de ketteryen , uit het Chiliasmus gefproten en aan het Jodendom grenzende, fcheen te rangfehikken. Doctor Joa Manoel , Benediktijner ,deed in 1736 ,
ter
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ter gelegenheid der geboorte van de tegenwoordige Koningin van Portugal, bij de Univerfiteit te Coïmbra eene
predikaatlie, daar ook gedrukt, waarin hij voornamelijk
uit de profecyen van hasfandra en fint Ifidorus betoogt,
dat de tegenwoordige Prins Regent, toen nog ongeboren
en die het onzeker was of ooit bet'aan zou, (en niemand
anders) die flichter van de vijfde Monarchy worden moest.
Dit ítuk echter vond weinig ingang: men bleef het oog op
den ouden Sebastiaan gevest houden.
Maar zoo zeer als in tijden van rust dergelijke uitzigten
in liet toekomende veelal intapen , zoo onstuimig wekken
algemeene rampen , oorlogen en Ilaatsomwentelingen dezelve
tellens met de meest vermogende driften weer op, en men
heeft de komst van Sebastiaan veelligt nooit niet meer vuur
en ijver te gemoet gezien dan in deze dagen. En in het
bijzonder werd 't jaar í8o8 als het perk der vervulling
beschouwd.
Fen oud versjen , namelijk , duidde daar niet onkennelik
Op in de volgende regels:
Poe doss os hung fobre outro,
E poe -1%re o::tro la dir eitra ;
Poe outro corns o pri;:leiro,

lllzi terns a costa f^ita.

Stel twee nullen op ellcacr:
Stel een andere daar neven:
De eerde daar weer naast gefchreven,
Eu de rekening is klaar.

Men ziet met den eertien opfag, dat dit het getal 8o3
ibeteekent of aanwijst. ]:n dit versjen veroorzaakte dan
cool, , dat men dit getal door de vreemdt}e berekeningen ,
zeli:, uit de 70 weken van Daniel, heeft gemeend te beVc,tigen.

1hj deze tijdbepaling komt eene uitdrukking van den
evcngenoemden l,andarra : dat hij zijne banier zal opheffen
tegen eene Grifa (woord in het oud Portugeesch eetsen
Arend beteekenende) , 't geen men thans op den Keizer
der Frariichen toepast, als den Arend in zijneveldteekenen
voerende. Men behoeft het verband der woorden van
deze plaats alleen in te zien , om dadelijk overtuigd te
worden , dat de zoogenoemde Profeet van niemand dan
Jan den IV 1preekt ; en het is voorlang reeds uit meer
Portugeefche Schrijvers op-enlerkt, dat men ill Portugal
Xfint s
t tvG.
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fiats de Adelaars van Karel den V als I:oomsch Leizer,
in Spanje gevoerd, dit Veldteeken niet liet Spaaníche ver
indien zij al niet (gelijk fommigen willen bij de-warde,
Koningen zijne nazaten behouden zijn. De Sebastianisten ,
zoo verre niet ziende, vinden in de Franfche Adelaars
hunne profecyen onderf'eund; en neen zon mogen denken ,
dat zij dus, deze Grifas, het voorwerp van de voorljjelde
overwinning buns verlosfenden Monarchs , ziende zege
daarbij het jaar í8o8 verloopen ziende, of den-pralen,
moed moesten opgeven , of niet eene wanhopige drift en
woede te weer fitellcn. Maar neen : weer eene andere profecy zendt die Arenden nogmaal in Spanje; en dan eerst,
als dit t'ondergebragt zal zijn , en de vijand dan Portugal
zal meenen te onderwerpen, zal Sebastiaan hen ontmueten , verftaan en verdrijven, en van dien tijd af tot in
13sí regeeres, om dan de geheele wereld onder zijn gebied te vereenigen. Hier komt ter verlierking dier gevoelens nog bij, dat, volgens dezell'de proí'ecyen, vóór
de komst van Sebastiaan cene geweldige fclieuring in de
kerk moet voorvallen, door liet kiezen van een' tegen
dat ook de jonglte gebeurtenislèn deze ícheu--paus;en
ring als hoogst nabij aankondigen.
1vIaar echter, zal men zeggen, het'jaar iSoS is verloopen en D. Sebastiaan heelt de verwachting te loor gefield. — Dit verergert de kwaal, maar geneest haar niet.
De Franfche benden zijn in dat ja,^r onder den Generaal
Junot in Portugal getrcokken, en het ontbreekt nn niet
aan zulken, die in zijn leger D. Sebastiaan verborgen acll.
ten , en hem uit dat leger-zelven te voorfciiijn willen
doen kopmen. blij is verschenen, zeggen zij, maar nog
niet bekend geworden, en dit zal hij, wanneer hij openlijke zijne banieren opfleeltt en in Spatje den grooten vijand
bekri^gt, die dan door zijne land vallen zal.
En wat is 't gevolg van dat alles ? Dit, dat, terwijl een
zoo magtig aantal, als de Sebastianisten uitmaken , in alle
de gc;beurtenisfèn, die thans en hun Vaderland en geheel
dit werelddeel overkomen , niets anders dan de toebcreidfelen tot den heerlijken dag der herfchiinin; van Don Scbastiaan aanmerken, aan wien ook alleen de roem van het
redden des lands en het verllaaii van den vijand moet
overgelaten worden, zij 's vijands overwinningen en hunnen
eigenen nood en gevaar niet de groots e laauwheid en onbewegelijkheid , en (zoo het de Schrijver van het door
mij aangehaald werkje uitdrukt) met de handen over
maI-
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ma''„^mder, aanzien; zonder dat iets in (laat is, lien tot
wederiland, voorzorg, of eenige infpanning op te wek
Bij alle voorvallen , dag aan dag (zegt die Schrijver)-ken.
laten zij niet na openlijk te fchreeuwen , „ dat het Volk
„ zich niet heeft te ontrusten, dat D. Sebastiaan toe„ schieten zal, en de geheele wereld onderwerpen." Zij
laten de Engelfchen, van wie in de profecyen nooit gemeld is, voor zich vechten, als ging hun de zaak zelfs
niet aan, en gelooven hun opregt geloof en onwrikbare
Vaderlandsliefde niet beter te kunnen doen uitfchitteren,
dan met lijdelijk te zijn in al wat er voorvalt, en de Voor
voor eerre uitkomst te laten zorgen , die zij-zienghd
toch van voor eeuwen beílemd en geopenbaard heeft, en,
zeker door Sebastiaan nu tot Eland zal brengen, en waar
wonderdadige alles moet afdoen. Waarom dan ook-in't
't oogmerk van zijn boekje is , hen , als kwade Christenen, kwade Onderdanen, kwade Burgers, en tevens als
de grootfte aller zotten , aan zichzelven ten toon te (lellen.
Hoe zeer deze zelfde Schrijver niet nalaat te erkennen , dat
het onder deze dweepers aan Beene vertlandige, geleerde
en godvruchtige mannen ontbreekt , die voor 't overige alle
achting verdienen, maar die op dit eenige punt in de herfens gekrenkt en voor reden onvatbaar zijn.
Doch dit is 't alleen niet: Het fchijnt zelfs als of men
in Portugal begint te vermoeden, dat men in de voorgewende profecyen van Sebastiaan aan{pelingen op den Kei
zoekt, en dien als de onder zijn' naam-zerdFanfch
beloofde perfoon tracht te doen aanmerken; waartoe ook
weder de Arend der hranfche veldteekenen met de op het
risk van Sebastiaan toegepaste Arend van Esdras in verband
wordt gebragt. Die de kronkelingen van 't bijgeloof en
de doolhoven der Plaatkunde kent, met de wonderbaarlijke
wijze, waarop zij zich in het duister ontmoeten, kan zich
niet verwonderen , dat ook dit gevoelen , het zij dan in liet
openbaar, het zij in het geheim , voorpanders en apostelen vindt, en niet ongeschikt wordt geacht, om, wel beilierd , met het geweld der wapenen meê te werken tot de
groote ontwerpen eens Overwinnaars, wiens uitzigten door
niemand zijn af te meten. — Intusfchen is dit overmerkwaardig, dat zoo vele oude en verfchillende Volksvoor
zich vereenigen, om aan de Eeuw, die wij be--tpeling
leven , eene geheele onmkeering van het aardfche FIeelal , en
eene nieuwe algemeene Heerfchappij over de Wereld toe
te zeggen. VoorfpeUingen , die bij Turken en Chris.
Xx 2
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tenen , van 't Noorden tot het Zuiden , verfpreid, en van
de eene Eeuw tot de andere overgegaan , ondanks alle
verfcheidenheid in bijzonderheden, in het wezen der zaak
volmaakt zamenvloeijen , en den zetel dier nieuwe Monarchy in het westelijk Europa beftelnmen.

OVER DE ACHTERDOCHTIGIHEID.

(Uit liet Eransch.)

fcdert lang hebben de Zedeleeraars de ondeugden
bellreden ; eindelijk heeft hunne welfprekendheid ge
benamingen , door welke-zegvird.Donfche
zij gekenmerkt werden, zijn niet meer aanwezig dan in cle
herinnering des gewetens ; en deze verfoeide henamingen ,
uit de taal verbannen , bezoedelen niemands goeden naam
meer. Gelukkige uitwerkfels der befchavinge en der vorderingen van het menfchelijk"verfland, hetwelk dervolmaaktheid fleeds nader komt! Men is niet meer valsch, men is
befchaaf(l; men f heldt niet meer, melt belagcht; men
Ziteelt niet neer, men maakt zijn fortuin; men is niet meer
een fchurk, men is los. De ondeugden worden afgekeurd
en zijn verbannen; de zamenleving duldt niets anders dans
gebreken.
Deze kunnen in verfcheiden klasfen verdeeld worden.
Er zijn beminnelike gebreken, als de k^vaadfprekendheid,
het hoofdvoedfel der verkeeringc; de onbeichcidcnheid,
Bene liefelijke uitftorting der ziele, die aan deonverfchillib
heid alle de bekoorlijkheid der vriendl^hap bijzet. N,3y
andere gebreken zijn er, die, ongemakkelijk in zichzelven, riet dan met zekere bepalingen en' zeer fpaarzaam in
het gebruik worden toegelaten : onder deze behoort de
nieuwsgierigheid. Andere, eindelijk, deugen nergens toe :
van dien aard is de flchterdochtigheid.
De Achterdochtigheid neemt haren oorfprong niet in die
ondeugden, welke , als bergen van de ecrite grootte,
den waarnemer van verre in liet oog vallen. Ilet is een
mikroskopisch gebrek, hetwelk in de verkeering des icvcns
onrust verwekt en mishaagt.
De achterdochtige mensch wendt het oog overal en
ziet kwalijk, hoort alles en verflaat nooit goed. Even
veel folie tot kwvellivg vindt hij in de woorden als in dca
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gedachten van zijnen naasten, zoo wel in hetgene hij doet
als niet doet. Hij bemint de vleijerij, en de vleijerij zelve
is bij hem verdacht. IIet valsch beginfel , welk hem
(,el ,idt, doet hem gefI-adig eene flang, onder de bloemen
verborgen, zien; en wanneer hij op het punt ftaat, om eene
loIipraak, hem toegezwaaid, zich aan te trekken, op het
punt van over eenen kwinkflag te lagchen, welke uit de
vrolijkheid alleen opwelt, blijft hij immer twijfelmoedig,
cn verbeeldt zich welhaast Bene befchimping in die lof
een boosaardig oogmerk in dien kwinkflag ontdekt-fprak,
te hebben. Indien twee perfonen in zijne tegenwoordig
zacht (preken , twijfelt hij niet of zij van hem fpre--heid
ken ; en wanneer hij van liet tegendeel overtuigd wordt,
neemt hij het kwalijk, dat zij niet over hem gefpruken
hebben.
Eindelijk, bijkans altijd is hij onvoldaan over anderen,
zonder daarom altijd over ziclizelven voldaan te zijn , hoewel hij daarvan hooge gedachten heeft en alles tot zich
een betrekkelijk maakt.
-zel
1)e Achterdochtigheid is een geheelenal hedendaagsc!i
gebrek; onze voorouders waren er niet mede bevlekt. Iii
den tusfchentijd tusfchen hen en ons zijn de karakterkleuren verfchoten; de befchaving , naar gelange zij de ophervlakte heeft gepolijst, heeft liet binnent'e doen flijten.
(1 een volk is er , misíchien , welks doorgaand karakter
hetzelve tegen de Achterdochtigheid krachtdadiger behoorde te beveiligen, dan het Fran f he volk; en evenwel
is de Achterdochtigheid een dier gemengde gebreken, die
de mannelijke deugden onzer voorvaderen hebben vervai:gen. Lang na hen zeide BOILEAU , dat hij blaauw
laaznv noemde :
-

. j'appelle un chat un c/-it-it, et Rollet un fripon."
Eene lijn van affcheidinge was er getrokken tusfehen
het goede en het kwade, tusfchen de ondeugd en de deugd ;
men was achtenswaardig en werd geacht, verachtelijk
en werd veracht. Indien iemand door zijns gelijken,
zelfs door zijnen meerderen, beleedigd was, vorderde
hij hem daarover tot rekenfchap; indiende hoon door eene
*e zwakke hand was aangedaan , fchold men dien kwijt ;
loch van hetgene men achterdochtig noemt, had men geen
denkbeeld.
Wat hiervan zij , de Achterdochtigheid , van welke
1 x 3Wij
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wij fpreken, fchijnt, naar gelange van het temperament,
betrekkelijk te zijn tot de gevoeligheid , de behoefte ,
het wantrouwen van zichzelven , den hoogmoed, de eigen
Bekrompenheid van geest is-liefd,ohtgsmu.
haar onaffcheidbare medgezellin, 'hoedanig ook hare eerlire
oorzaak zij. Het is eene zedelijke kwaal, welke de aloude zielsartfen (lechts van verre hebben kunnen kennen
en niet dan gebrekkig befchrijven. THEOPITRASTos geeft
haar den naam van netelige ;: geest. Er zijn trekken van overeenkomst tusfchen den achterdochtigen mensch van onze
el i een , en den man , welken deze Schrijver vertoont, al -,
ci itijd onrustig , altijd op zijne hoede , onbekwaam om
zonder een inmengfel van bitterheid de zoetigheden
der liefde te fmaken, van vrienden omringd , die zich ver
om hem in een dringenden nood bij te ípringen -enig ,
en evenwel nog ongelukkig, omdat hij voorziet, dat hij,
zelfs na de opgefchotere fomme voldaan te hebben, met
de erkentenis van de ontvangene weldaad zich van zijnen
pligt niet zal gekweten hebben. Doch deze laatfile gemoedszwatygheid kan ook ontftaan uit eene overmate van
kieschheid, die, kwalijk begrepen zijnde , in zwakhei 1
kan ontaarden; en de achterdochtige mensch, uit dit oog.
punt befthouwd, zoude flechts verdienen beklaagd te worden. Ten allen tijde had de fchroomvfalii c deugd aan
medelijden, en mag zich zelfs achting aanma--ipralzo
tigen, hoe belemmerende zij ook dikmaals in de dagelijkfclle verkeering zij. D waarlijk hatelijke achterdochtige
measch is hij, bij wien het gebrek, daar wij van fpreken ,
het gevolg der eigenliefde en der behoefte tevens is. Bemoeijing met hem neemt bij hem de gedaante aan van
beleediging; onoplettendheid befchouwt hij als eene mis
-da.
Het ongelukkig fchepfel, voor hetwelk het bewaard was,
alle de verfpreide trekken der Achterdochtigheid in zich
alleen op de trefendtte wijze te vereenigen , was zekerlijk
een der fraaitle vernuften, een der weliprekendite mannen
der jonnastverloopene ecuwe, de ongelukkige JEAN-JACgu£s. Wilt gij de geheele gefchiedenis der Achter
weten ? Doorlees dan zijn boek de Confes--dochtige
/.ns. Allen , die met hem eenige verkeering hebben
gehad, kunnen getuigen, dat Achterdocbtigheidl liet eenige zedelijke punt is, waaromtrent hij niet onbeffaanbaar
was met ziclhzclven. Ter ftavinge van dit zeggen , zal ik
àe vrijheid ebruiikcn, uit vele andere eerre anekdote uit
den
-
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den levensloop van dezen zonderlingen man te verhalen. Het
is bekend, dat hij eenigen tijd in de vlakte van Montmoe; icy woonde. Hoewel hij zich hield alsof hij de wereld
niet beminde, hij ontliep dezelve even min als DIOGErE s , wiens zedigheid hij naar het leven vertoonde. Op
zekeren dag kwam hij ongenoodigd in zeker naburig landhuis , welks vermogende en beminnelijke bezitters het
uitgelezenf'e gezelfchap te hunnent toefden. Niemand is
er, die zich 'het vermakelijke der bijeenkomften van dit
luisterrijk tiidftip niet herinnert, waarin het dus genoemde
gebruik der wereld aan de zeden de bevalligheid en gemeen
bijzette , die thans verfmaad worden; waarin liet-zamheid
die kiefche gedienfligheden inboezemde , die, altoos met een
lijn gevoel bewezen, alle de waarde van voorkeuze bezaten. De Einile lag op alle de Toiletten: RoussEAU
was in de mode. Naauwelijks is hij in de zaal getreden,
of een kring fluit zich rondom hem henen; men begroet,
innen overlaadt hem met beleefdheden ; zelfs de lieve
vrouwtjes doen haar best om hein te behagen. Eene van
haar, in de muzijk wel bedreven, laat zich overhalen om
te zingen; en het bclangrijkfte der apropo's bleek iii het
einde het minst gelukkige te zijn; er volgde de belagcheliikffe ontknooping. Het gezang was uit de Opera Tancredlo. Op dat pas had JEAN- JACQUES een werk over de
Muzijk ter drukperfe gegeven, waarin hij zich opzettelijk
tegen RAMEAU verklaarde. Zijn boekverkooper en hij
lccn wisten dit geheim ; maar het zingen in zijne tegenwoordigheid van Bene Aria uit Tancredo, eene Aria, door
dien zelfden RAMEAU gemaakt, werd daarom niet te minder in zijne ooggin een onvergeeflijke hoon. Hij fteekt liet
hoofd omhoog, ziet rondom zich henen, en denkt zich in
het midden dier vijanden te bevinden , van welke hij waande altijd omringd te zijn; bij herkent eene voorshands
beraamde zamenfpanning. Woedend fiaat hij op , en
roept : Pframus ! Piramus ! Piramus 1 Pia Aszus , de
Lenige vriend, welken hij konde houden, was de hond ,
die hem verzeld had. De fchoone zangtter verftomt; allen
fliaan vcrbaasd ti en ondervragen elkander. De Wijsgeer
was vertrokken zonder affeheid te nemen, en zonder zich
to verwaardigen, met Benig voorwendfel zijn vreemd ge
te verdedigen. Welhaast ontdekte men de oorzaak,-drag
door zijne hevige klagten over dezen ingebeeld€n hoon,
en de uitgave van zijn werk, hetwelk eene Oorlogsver1 .Haring was tegen den Muzikant RAMEAU.
Xx4
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De Lacederoniers vertoonden aan de jonge lieden eenen
Bronkenen Heloot, om hun tegen overmatig wijudrinken
tenen afkeer in te prenten. I-Joe jammer is het, dat Dr.
SWIFT, na niet zijn lchitterend vernuft de landen van Li/liput, fJrorlignac en der Taboos te hebben gefchapen, uit den
íchoot der wateren niet een betooverd eiland heeft doen
opkomen , hetwelk Bene onzigtbare magt bij ult[luiting niet
achterdochtige bewoners zou bevolkt hebben. Aan den
ingang van een ruim kasteel , hetwelk hun ter woninge
zonde gediend hebben, zonde men, bij manier van wapen , eerie groote hieroglyphifche 4ek gezien hebben , ge
om in hare fchelp te kruipen , op den ;,eriiigflen in--red
druk van den zuidenwind, of bij de nadering van een levend
wezen. Aldaar zoude men arme liervelingen hebben kun
vrij van misdaad, en echter eene prooi-nebfchouw,
van liraffen, zelfs in de hel onbekend. Nimmer zouden
aldaar verfcheiden perfonep een half uur achtereen te zam en kunnen flireken , zonder in het einde elkander den
rug toe te keeren en met een verscheurd hart van elkander te gaan. Men zou gevreesd hebben , elkander in het aan
te zien. Zwervende in liet veld, zoude ieder inwo--gezit
ver de eenzame dreven gezocht hebben, allen met liet verlangen bezield om elkander te ontvlugten ; de beste vrienden , elkander voorbijgaande , zouden geveinsd hebben,
elkander niet te kennen. Eindelijk in dit verblijf zoude',
wij de vrouwen hare minnaars hebben zien mijden, met
hetzelfde afgrijzen, als de woeste nrno, ill de Elifeeféhe
velden, van den vromen ENEAS zich verwijderde.
Zoodanig ongetwijfeld zou de benevelde horizon dezer
heillooze plaatfe geweest zijn, welke de miltzucht, eer
er een jaar ten einde was, in eerre woestijn zou veranderd
hebben : alles omdat tusfchen achterdochtige lieden de
vriendfchap niet aangaat zonder liet mistrouwen, noch de
liefde zonder de vermoedens; omdat er de openhartigheid
altijd gevaarlijk is, en de achterhoudendheid altijd beweegredenen doet'vermoeden , de verftrooijingen van gedachten
verdacht zijn , en het zwijgen zelfs dezer lieden niets
anders is dan eene gewapende onzijdigheid.
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PROEVR EENER DICHTMATIGE VERTALING DER DERDE ELEGIE VAN
HET EERSTE BOEI: DER TRISTIA VAN P. OVIDIUS NASO.

K omt mij het aklig beeld diens naren nachts voor oogen,
De laatfie, dien ik heb in Rome flijten mogen,
Daar 'k op een oogenblik zoo veel beminds verliet,
Dan voel ik nog een' traan , die aan mijn oog ontfchiet.
Reeds kwam liet licht des dags op vlugge pennen ítrijken,
Die mij , naar Caefar's woord, Italic heette ontwijken.
't Ontbrak aan tijd, aan zin , op 't noodige acht te haan;
Door 't marren was de geest van lust en kracht ontdaan.
Bediende, reisgezel noch kleeding was voorhanden,
Gctchikt voor zulken togt naar afgelegen landen.
Ik ítond geheel veríteend, als wien de blikfem treft,
Die levend niet gevoelt, en voelend niet befeft.
Dan, toen de fmarte zelv' dien nevel kwam verfcheuren,
En 'k, als uit diepen flaap, het hoofd weêr op kon beuren,
Bood ik den affcheidsgroet de droeve vrienden aan,
Die 'k, weinig in getal, nog zag rondom mij ilaan.
T.t'id fchreij end drukt mijn ga den fchreijenden aan 't harte,
EEn flort een' tranenvloed van onverdiende fmarte.
Mijn dochter trok voorheen tot nabij Lybiens kust,
En bleef van 's vaders ramp noodwendig onbewust.
Waarheen g' u keeren mogt, weergalmde zuchten, fchreijen,
Alsof van 't waarde lijk een teêr gezin moest fcheiên
't Zij man of vrouw of kind ,'t weende alles op mijn zerk;
Geen hoekje in 't ganfche huis, of't droeg der droefheid merk;
Ja , zoo ik 't kleine mag bij 't groote vergelijken,
Dus zag er Trojen uit in 't doodelijk bezwijken.
Reeds werd de Rille rust door mensch noch dier gefloord,
I?n Luna's nachtgefpan reed langs het luchtruim voort.
Vin daar op 't Kapitool doeg ik de tranende oogen ,
\\' iks buurfehap mij de ramp zoo luttel had onttogen.
N' 5
„6! Co;
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„ 3! Goden, was mijn taal, die hier uw' zetel vest;
ó! Tempels, die 'k, helaas befchouwe voor het lest;
Befehermers van de (lad, zoo hoog in top gerezen;
Voor altijd zij uw naam door mijnen mond geprezen !
Et r fchoon ik, reeds gewond, te laat het fchild aanvaard',
Laat mijne vlugt voor 't minst niet• geenen haat bezwaard,
ïiI ar meldt den Hemelvorst, die mij dit wee bereidde,
Wat dwaling 't fuffend brein te jammerlijk misleidde
Dat Hij, door u verlicht, geen feil als misdrijf doem',
D? 'k , met den God verzoend, geen lijden duldloos noem."
Dis naderde ik de Goon; mijn vrouw met meer gebeden,
Schoon (nikkende gefluit in 't midden van haar reien;
Ook wierp z' in demoed zich ter neér voor 't huisaltaar,
En kuste 't bevende , met nederhangend haar;
En over de ongenaê der Huisgoón bleef ze kermen,
Pjiaar vond voor d'echtgenoot in 't onheil geen ontfermen.
Reeds duldt de vlugge nacht voltIrekt geen talmen meer;
Reeds vliedt de Noorder As 't geflernte van den Beer;
Hier houdt mij 't vaderland door dwang der liefde tegen,
Daar dringt mij's Keizers woord ; wat moet er zwaarder wegen?
Hoe vaak, om snij te fpoên door iemand aangefp'oord,
Werd hitfe tegenfpfaak uit mijnen mond gehoord !
HQe vaak, ach, zocht mijn geest zichzelven te misleiden,
Alsof 't nog verre was van 't bange uur van fcheiden!
Tot driemaal flier mijn voet, wen 'k reeds net huis verliet
Tot driemaal keerde ik weêr, en 't fchcen ik gaarne flier.
Vaak uitte ik 't laatst vaarwel en bleef op nieuw aan 't prated,
herhaalde d'affcheidskus en kon nog niet verlaten,
Gaf telkens 't oud bevel, daar 'k zigtbaar uitvlugt zocht,
Dewijl 'k den lieven kring nob om mij fchouwen mogt.
Ten laatíle borst ik uit : „ Waartoe ons te overijlen?
Van Rome naar den Sciet, wat floffe te verwijlen!
jXog levend wordt mijn vrouw mij levenden ontfcheurd,
En , nevens 't gansch gezin, door mij als dood betreurd,
Ja , nevens 't vriendental , dat heel mijn hart kon winnen.
t) Zieleu mij zoo trouw, en eeuwig te beminnen !
Zoe
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Zoo lang liet wezen kan, omhelzen we ons voor 't minst:
't Gebeurt ligt nimmer weér; elk oogenblik is winst."
En, vóór ik deze reên ten volle nog kon uiten
Voelt elk bemindl e pand zich reeds in de armen fluiten.
Terwijl ik fpreek en ween, en ieder klaaglijk zucht,
Praait, droeve morgenfier, ubv glans reeds aan de lucht.
1\u word ik losgerukt, alsof men 't ligchaam fcheurde,
En 'k bloedende een deel der eigen leên betreurde.
J1, zoo was Priam's fmart , toen't uur der wraak verfeheen,
En rukte den verraêr met paarden dwars vaneen.
Na eerst doet 't angsrgefchrei zich overluide hooren ,
En 't kloppen op de borst klinkt vreesfelijk in de oorera
Mijne echtvriendin vooral houdt m' onopldslijk vast,
En leeft haar volle borst, al fnikkend , dus ontlast:
„Men fcheur' u van mij niet, men will' geen hartenfcheiden
Indien gij vlugten moet, welaan, wij vlugten beiden.
Ook mij is 't pad gebaand, ook mij berg' 't verre oord;
'k Ben flechts een ligte last aan 's droeven ballings boord.
U heette Caefar's toorn het vaderland te ontvlieden;
1\lij zal de teederheid , in Caefar's plaats , gebieden!"
Dit poogt ze ; reeds voorheen drong ze op hetzelfde aan
En 't onderlinge nut kon naauw haar drift weêrftaan.
'k Vertrek (indien 't niet eer eenc uitvaart is te heeten),
De haren langs 't Bezigt, de wangen nat bekreten.
Door droefheid overmand (zoo heeft men mij verteld)
Lag zij den ganfchen dag als door den dood geveld;
En, toen ze van den grond ten lastfte was verrezen,
Veriiijfd, het haar bemorst, en gansch ontdaan van wezen,
Was nu 't verlaten huis de ftof van haar geween,
Dan weder klonk mijn naam door 't fel gejammer heen.
liet minder fcl:een haar rouw ,bij 't onbedwongen klagen,
Dan of ze man of kroost zag naar de houtmijt dragen.
De dood flechts was laar weusch, de dood, die ruste geeft,
Ei 't is om mij alleen, dat zij tot heden leeft.
Zij leve , en, duldt ons 't lot ook nimmer weêr vereenigd,
Zd bijive 't evea:iwel, die 't ftnartliik afzijn lenigt!
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De Hoeder der Beerin duikt in den Oceaan,
En zet he fchuimend zout tot feller woeden aan.
Men wijte ons niet, dat wij 't Ionisch meer bevaren:
Door vreeze, niet door moed, tart ik deszelfs gevaren.
8! Hoe het windenheer de pekelvelden roert,
En 't opgewroete zand geflaag naar boven voert
Als bergen fort het nat op voor- en achter-4even ,
En geefelt 't Godendom, door 't ruw -penfeel gedreven;
Het houten weefrel kraakt, en fchudt van flag op flag,
En Taakt, als om ons leed, een mededoogend ach
Des fchippers bleek- gelaat doet angst en zorge lezen;
Reeds volgt hij 't drijvend vlot, wel ver van's heer te wezen.
Ja, gven als, wen 't ros vervaard aan 't hollen !laat ,
D'ontf}elde ruiter• vaak de teugels glippen laat,
Zoo zie 'k den ftuurman ook, niet volgens zijn begeeren,
Maar naar den loop des winds , 't geflingerd vaartuig keer: n.
Ten zij dus dat IEool haast andre winden geev',
Is 't ligt verboden grond, waarheen'k, mijns ondanks, zweef:
Want, van Illyriens kust 'ter linker afgeweken,
Zie 'k an de regterl^and reeds Italiaanfche flreken.
Streef, íireef niet meer, 6 wind!. naar't wreed geweigerd oord!
Gehoorzaam, nevens mij, der groote Godheid woord!
Terwijl 'k verhoord te zijn en vreezen moet en hopen,
Dreigt 6 wat nieuw geweld den bodem gansch te floopen.
Spaart gij m' althans, 6 GoOn der blaauwgegolfde Zee!
En voegt bij 's Hemels wraak , helaas , geen erger wee!
Ontvoert den matten geest veeleer aan 't vreeslijk fterven;
Zop Ilechts, wie reeds verging, nog kunne niet verderven.
-
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DP. OUDE SCHOENLAPPER IN DE HUT
EN DE ACHT LOUIS - D'OR.

Een Zedelijk Verhaa l.
zondag. Aan alle kanten werd het fchel geluid
H etderwasklokken
gehoord, de verfpreide bewoners der nabu-

rige dorpen kerkwaarts roepende. Op alle de voetpaden zag
men groepen mannen, vrouwen, jonge lieden, kinderen, mea
verhaasten tred naar een boerfchen tempel fpoedende. -Allen
waren op het fraaist uitgedost; de moeders en de grootmoeders hadden hare bruidskleederen aan , ten alleen tijde
voor den zondag gefpaard, en, dank zij de kist, in welke
zij alle andere dagen zijn opgefloten, bijkans even zoo fraai
als op haren fraaijen trouwdag, maar van een eenigzins oudere
wetsch fatfoen. Een langzamer, minder overheerfchend gebied voert de Mode teil platten lande; maar zij regeert evenwel ook; en het meisje , in haar zwart keurslijf met een
rooden rand, met hare korte en wijde hemdsmouwen, en
niet haar aardig íiroohoedje op het oor, lagcht in zichzelve
met het lange lijf harer Inoedér, met de breedgevleugelde
mouwex harer grootmoeder, haar linnen klapmutsje met breede firooken; niet bedenkende, dat hare kinderen, op hunne
beurt, haar zullen uitlagchen. Eik draagt haar gezangboek
in de hand, fommige niet zilveren floten, die in de zon
blinkers; andere , minder kostbaar, met rozemarijn en donkerroode nagelbloemen verfierd. Alle deze goede dorpelingen zien er uit alsof zij ter feeste gingen; een feest is het
inderdaad, voor deze eenvoudige en goede zielen, den rustdag te beginnen m,gt het gezamenlijk opdragen van hare gebeden aan het Hoogte Wezen.
In eene op zichzelve ftaande, half vervallene hut, voor
een klein venftertje, suet geolied papieren ruiten, zat een
grijsaard , en aanfchouwde met een treurig hart den optogt
der zulken, die zich kerkwaarts begaven. Met zijne oogen
volgde hij hen, tot dat de laatfie was binnengetreden en de
deur gefloten was. Thans hield het klokluiden op, en hoorde
hij de vereenigde flemmen, die het heilige lied zongen. Hij
liet zijn oog vallen op zijn gefcheurd gewaad; tranen rolden
langs zijne gerimpelde wangen; hij droogde ze af met de buitenzijde van zijne hand ; thans wendde hij zich tot zijne
vrouw, die in tranen fmolt, zittende op een slecht bankje,
met het hoofd op eene plank leunende, die hun tot tafel
diende, en de oogen met een voorfchoot bedekt, waarin meer
gaten dan heele plekken waren oiu hare tranen te ontvangen.
Schre;
*
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Schrei ZOO niet, BERTHA! zeide haar man tot haar; dat is
niet goed, mijn kind! gij zondigt tegen God: Hij wil, dat
wij het lot dragen, welk Hij ons toezendt; Hij weet wel,
dat het onze fchuld niet is, dat wij ook thans niet in zijn
huis gaan aanbidden. Zouden wij er durven ingaan met deze
lappen en leuren, die naauwelijks onze naaktheid bedekken?
Ten tijde van onzen voorfpoed , BERTHA! gingen wij telkens
ter preke; zelfs wanneer wij twee mijlen verre gaan moesten , deden wij het met vermaak. Tegenwoordig kunnen
wij niet meer; maar. God ziet op het oogmerk, en leest in
de harten; Hij weet, dat de onze bij Hem zijn, hierzoowel
als in de kerk. Daarom , fchrei niet meer, BZKTHA ! dat
dient nergens toe , en geef mij het gebedeboek ; ik zal
er it een uit voorlezen, zoo goed als de prediker, en daarna
zullen wij te zamen een lied zingen, hetwelk ik zoo goed
als de voorzanger kan aanheffen.
BERTHA flond op, kreeg een halfverfcheurd boek van de
beddeplank, en gaf het haren man. Ik wil wel met u bidden, zeide zij , maar riet zingen, mijn vriend! zelfs voor onzen Lieven Heer is mij dat niet mogelijk. Wanneer ik alle
deze oude vrouwen naar de kerk zie gaan, met hare kinderen en kleinkinderen....
MARCEL, En hare bruidskleederen, BERTHS ! dat doorgrieft n het hart : is het niet zoo? Gij denkt aan uw weerfchijnend zijden kleed, dat it zoo wél Rond, en zoo fraai
was? Helaas! ja, ar-me BERTHA ! liet is met de rest verbrand:
maar wat zal men doen? God wilde het zoo; wij konden ook
verbrand zijn, en Hij heeft ons bewaard.
BERTHA . Wat zegt dat, indien het alleen is om van gebrek te vergaan? Gave God, dat ik met mijne arme GEORGETTE getlorven ware!
MARCEL. BERTHA ! BERTHA! IS het

dan alzoo dat gij mij be.

mint? Wat zoude mij thans zijn overgebleven, indien ik mijne goede vrouw ook verloren had?
BERTHA, hens de hand toereikende. Gij hebt gelijk, MARCEL! en ik verzoek u vergiffenis; met u kan ik alles lijden;
maar wij hebben geen brood meer dan voor een dag, en gij
ziet onze kleederen.

MARCEL . God en de goede menfchen zullen erin voorzien,
vrouw! Morgen is het geen zondag meer , en wij zullen
werken. Ik heb daar vier paar fchoenen te lappen, die mij
ieder wel vier fluivers zullen ppbrengen; en uw fpinnewiel,
hoe zal dat fnorren! Wij zijn nog van honger niet geflorven ,
hoewel wij er zeer nabij geweest zijn; wij zijn niet genood zaakt geweest te bedelen, en dat zoude mij ook het zwaarst
vallen. Aan te nemen hetgene ons wordt gegeven , dat
mag er mee doorgaan ; hij , die een arm mensch komt opzoe^
ken, heeft zekerlijk een goed hart; het is aangenaam, hem

te
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te bedanken, Maar iets van dezulken te vragen , die ons
misfchien zouden afwijzen, of die ons op eetre vernederende
wijze iets zouden toewerpen, en ons daarbij nog eene beleediging toeduwen, -- ach! dat moet hard, zeer hard- vallen!
daarvoor, bid ik, zal God in mijnen ouderdom mij bewaren!
Het zal er misíchien wel toe moeten komen, geide DEaTHA, van nieuws beginnende te fchreijen. Waar kan uren
voor inflaan ? Wie zoude ons gezegd hebben , dat onze
zoon in het hospitaal zoude Eierven?
MARCEL . Wie zoude ons gezegd hebben, dat hi v66r
ons zoude geítorven zijn? Dat is de eigenlijke ramp; want
wat het hospitaal aangaat, hetwelk u zoo na aan het hart
ligt, vele brave lieden Eierven aldaar, en varen daarom niet
minder ten hemel. . Onze kinderen zijn dáár; dit is zeken
God heeft hen in hunne onfchuld tot zich genomen, voor.
dat zij gezondigd hadden. Zijt gij zeker dat gij ze zoudt
behouden hebben , indien zij in her leven waren gebleven l
dat uwe dochter niet van u zoude weggeloopen zijn met
den eeríten minnaar, die zich vertoonde , en uw zoon met den
eerften Serjant, die hem eene kokarde aanbood? Zoude a
dat niet meer gefpeten hebben, dar^.hen te hebben weder.
gegeven aan onzen Lieven Heer, die ze u geleend had?
Schrei dan niet meer, BERTHA! en luister naar het gebed,
welk ik u zal voorlezen.
BERTHA zuchtte, zonder te antwoorden. De arme moe.
der konde niet tot zichzelve komen, twee fehoone hinde
ren gehad te hebben, en er nu geene meer te hebben; rijk
geweest te zijn naar haren flaat , en nu doodarm te zijn!
Haar man betreurde , niet minder dan zij, zijne welvaart,
en inzonderheid zijne kinderen ; maar de droefheid der
mannen is van een gansch anderen aard; zij is inwendig;
zelden verkiezen zij daaraan den teugel te vieren , of er van te
fpreken. Der vrouwendroefheid, daarentegen ,is woordenaijk,
en zij fchreijen gemakkelijk; dit is ongetwijfeld de oorzaak, die
het hartzeer fomtijds voor de mannen doodelijk maakt, ter.
wijl men beweert dat het de vrouwen doet leven. Hoe, het:
Zij, MARCEL was niet geílorven-aan zijn hartzeer, doch -het
lag hem nog zwaarder op her hart dan BkRT,HA; hij vreesde,
zich daaraan over te geven, om het nadeel, welk hij daar
ondervond, en zijne eenige íludio was, het gefprek-van
fpoedig eenen anderen keer te doen nemen, wanneer hid op
dit onderwerp viel, of een bedaarder voorkomen aam te ne
-men
dan inderdaad het geval was.
Zijn zoon , FRANS, een jongen van goede hoop, had
zin om tim?uerman te worden, en liet gefehiktheid 'voo dat:
nutte ambacht blijken. Zijn vader, toen :in goeden doen,
had hem, in zijn twaalfde jaar , bedeed bij een bekwaamt
timmerman in de aad. Hij maakte zeer goede vorderingen, ,
toen hij werd aangetast van eene befznettelijke ziekte; zijn
baas
,

,
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baas was doordoor beducht voor zijn gezin, en brags hem
in het hospitaal, alwaar hij, na verloop van eenigen tijd,
overleden was. Dit hospitaal lag BERTHA zwaar op het hart;
zij dacht dat men hem slecht had opgepast, en niet zoo bitter zoude zij hem beweend hebben , indien hij in hare armen ware geflorven. — Zij hadden nog eene dochter overgehouden, van zestien jaren, fchoon en verftandig, die, ongetwijfeld, hun welhaast eenen zoon zoude wedergegeven
hebben, toen eene andere ramp hen trof. Het blikfemvuur
viel op hun huis neder, hetwelk tot den grond toe afbrandde, nevens de aanhoorige gebouwen , met al wat er in was.
Het was na den oogst, zoodat zij niets hadden overgehou.
Glen, zelfs niet hunnen dierbaarften fchat : hunne geliefde
dochter ftierf aan de gevolgen der opfchuddinge vair dien
akeligen nacht. Zeer lang lagen vader en moeder ziek van
droefheid, en dat zij daaruit hertelden , viel hun nog zwaartier. Om te leven, namen zij geld ter leen op hun flukje
land, en om de kosten van hunne ziekte en eene huur te
betalen: want, Beene andere kinderen hebbende, wilden zij
hunne hoeve niet weder opbouwen. Een fober beflaan zouden zij nog kunnen gehad hebben; maar de verfchrikkelijke
zevenjarige, oorlog borst uit, en zij werden er, gelijk zoovele
anderen, de ílagtoffers van; zij moesten foldaten huisvesten ,
en, geen gefchikt huis meer hebbende, kwam hun dit duur
ze slaan ; belastingen moesten er worden opgebragt, en hunne
akkers en weiden werden verwoest; renten moesten er betaald worden, en daartoe niet in flaàt zijnde, werd hunne
grond aangeflagen en openlijk verkocht.
Thans waren zij in de diepfte ellende gedompeld,
en genoodzaakt hunne geboorteplaats te verlaten en elders eene wijkplaats te zoeken. Eenige buurlieden verbonden zich om hun een fommetje op te fchieten, waarvoor
zij dit eenzaam en fchier onbewoonbaar hutje kochten, aan
het einde van een klein dorp , ten minde tien mijlen van daar
zij vertrokken waren. BERTHA fpon van den morgen tot den
avond voor de boeren; MARCEL, te oud om boerenwerk te
doen, had het -fchoenlappen bij de hand genomen , naast
liet fpinnewiel zijner vrouwe. Hij was bekend bij den naam
van de oude Schoenlapper in de Hut en men liet het hem
aan geen werk ontbreken. Beiden verdienden zoo veel, dat
zij niet van honger behoefden te fterven;' maar om zich van
kleederen te voorzien, hadden zij nog niets kunnen overwinnen; deze hingen hun bij lappen en leuren van het lijf;
ter kerke durfden zij niet gaan, en beiden beefden voor de
íirengheden des volgenden winters. Dan het was nog geen
winter, maar eerst in het begin van Julij ; en'MARCEL las Zijner vrouwe voor, dat God de jonge raven fpijst en de lelien
des velds kleedt. — Toen het gebed was geëindigd, ging
de
-
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de kerk uit, en dit was wederom een kwaad oogenbiik voor
MARCEL. De verzamelingen op het grasperk rondom de kerk;
de jongens en meisjes, gezamenlijk vrolijk terugkeerende;
derzelver ouders, hen met welgevallen aanfchouwende : dit
tafereel van blijdfchap en ouderliefde , hetwelk hem een
onherftelbaar verloren geluk herinnerde, verfcheurde zijn
hart. De menigte verdween, en droefgeestig bleef hij aan zijn
venfier zitten, in herdenkingen verzonken. Voor de but
lag een grasveld , van eenige fraaije noteboomen belommerd; onder een' van dezelve zat een reiziger te rusten.
Een knapzak op den rug, een fiok in de hand, befloven
fchoenen, dit alles duidde aan, dat hij te voet reisde ; maar hij
was zeer wel gekleed, en fcheen wel in zijn' fchik te zijn.
Na eenige oogenblikken rustens leide hij zijn' ftok naast zich
neder, opende zijn' knapzak, kreeg er een fcuk wittebrood
en eenige gedroogde vruchten uit, en gebruikte met veel
fmaak dit eenvoudig ontbijt, waaraan MARCEL, die in 't geheel
niet ontbeten had, wel gaarne met hem zoude hebben willen deel nemen. Daarenboven haalde hij een iluk fraaije
nieuwe itoffe uit den knapzak, maakte het half los, bekeek
het met genoegen, en vouwde het wederom op. Een nieuw
voorwerp van begeerte was dit voor den armen fchamelen
grijsaard. Vervolgens fond de vreemdeling op , haalde een
fraai zilveren horologie uit den zak, keek er op hoe laat liet
was, zag eens ;rond over den omliggenden oord, en nam
wederom de reis aan.
Deze man fcheen daar ter plaatfe zoo wel in zijn' fchik te
zijn, dacht MARCEL, dat hein de lust beving, om insgelijks
onder dien fraaijen noteboom wat te gaan rusten; misfchien
zal een uurfapeus onder deszelfs lommer zijne droefheid en
honger hem doen vergeten.
Hij ging uit, zonder BERTHA iets te zeggen, die bezig was
om haar fpinnewiel tegen den volgenden dag te voorzien.
Hij ging dwars over den weg, en beklom den kleinen heuvel. Reeds van verre zag hij iets wits op de plaats, alwaar
de reiziger had gezeten; het was een fink papier; hij raapt
het op, vindt dat her zwaar is, en opent het. Hét bevatte
vier fraaije dubbele j.ouis-d'or; vervolgens in eene andere
plooi een dier groots gouden kruifen, welke de vrouwen aan
den hals dragen, hangende aan een' kleinen ketting, ook
van goud. Zelfs in zijne gelukkige dagen had MARCEL mis
nooit zoo veel gouds bij elkander gezien; zeker is het-fchien
althans, dat het voor hem eene nieuwe vertooning was. Hij
keerde de Louizen om en wederom, fchudde dezelve in de
holligheid van zijne hand, en rolde ze daarna wederom zorgvuldig in het papier. Slapenslust had hij nu'in-het geheel
niet meer; hij keek langs den weg, welken de reiziger was
Íngefagen, en voorts naar zijne hut. BERTHA zat inu aan her
ENG. 1810. no. TS.
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venlier en zocht hem met hare oogen. Hij riep haar, en
beduidde dat zij bij hem moest komen ; zij was er weldra.
Wat doet gij daar? riep zij hem toe.
MARCEL. Een goede voost , BERTHA ! Zie eens in dit
papier.
BERTHA. JEZUS MARIA ! het is geld , goudgeld ! is het
niet ?
MARCEL. Ja, ongetwijfeld: ik geloof, dat liet dubbele
Louizen zijn.
BERTHA. Dubbele ... een, twee, drie, vier; het zijn der.
lisive acht Louizen, en ze beflaan zoo weinig plaats ! En
dit kruis, is het van goud of van koper?
MARCEL. Ik geloof dat liet goud is, en de ketting ook.
BERTHA. Hemelfche Vader, welk een fchat ! Het is alsof een
Engel dien voor ons aldaar had neêrgelegd! Uw gebed heeft
u dezen vonst aangebrast. God heeft den raven voedfel ge.
zonden. Zoo zijn wij dan voor liet tegenwoordige rijk, en
voor langen tijd! Hoor eens hier, MARCEL! voor een dezer
flukken zullen wij beiden, en dat wel zeer warm, ons in
den dos Heken ; voor een ander zullen wij koren koopen ; voor
liet derde Benige meubelen en keukengereedfchappen; voor
liet vierde . . . het is niet genoeg om er eene koe voor te
koopen. Neen! wij moeten niet te hoog vliegen ; wij moe
ons vergenoegen niet hetgene God ons toezendt; het-ten
vierde , nevens het kruis, zullen wij bewaren voor den kwaden dag; indien wij eens ziek wierden , bij voorbeeld...,
Nu lagcht gij, MARCEL! waarlijk, ik geloof liet wel ; indien
wij Hechts....
MARCEL, hrtar fc.'aieljk in, de rede ioTh';:de. Goede BERTHA!
ik lagch om de wijze, op welke gij befchikt over iets, lietwelk ons niet toekomt.
BEETIHA. IIoe zoo? Wat meent gij? Hebt gij het riet gevonden? Weet gij wel eens, wie het verloren heeft? Op
liet goud en zilver staan geene letters; het behoort aai hem,
die het vindt.
MARCEL. Maar ik, BERTHA ! ik weet, wien dit goud toe.
komt.
BERTHA. En hoe kunt gij dat weten?
MARCEL. Het komt eenen reiziger toe, die op deze plaats,
nog geen vierendeel uurs geleden, gerust heeft. Ik heb hein
uit ons venf'ier gezien; hij heeft zijn' knapzak geopend, een
Pluk froffe losgemaakt, en toen zal er dit papier uitgeval•
len zijn.
BERTHA. Hij moet wel vele van die Louizen gehad hebben, daar hij er niet meer acht op geflagen, en ze aldus ver
heeft; voor hem wil dit verlies niet veel zeggen, en-loren
voor ons is deze vonst alles.
MARCEL. Gij hebt gelijk, BERTHA! dezelve is allee; want
h+j
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hij kan onze ziel behouden of verderven. Nog maar een
korten tijd levens hebben wij overig: zouden wij ons gewete:+ met het gewigt van deze acht Louizen bezwaren? Gij
gelooft, dat zij ons goed zouden doen ? Gij bedriegt u;
honderdmaal ongelukkiger zouden wij zijn, indien wij onder
de verzoeking, om ze voor ons te houden, bezweken: wij
zouden een beter bed hebben, maar er niet geruist op flapen; betere kleedeten zouden wij hebben, doch nog minder
ter kerke durven gaan dan in ons gefciieurd gewaad: en wanneer de dag daar zal zijn, op welken wij relkenfchap van onze daden zullen moeten geven , hoe zouden wij ons hierover
verantwoorden ? Met onze dringende armoede ? Wel nn!
dit is eene beweegreden te meer om eerlijk te zijn, omdat
men meerdere malen in de verzoeking komt tot oneerlijkheid,
en zich den eenigen fchat niet moet laten ontrooven , die ons
Is overgebleven , den vrede des gewetens. Schep moed,
I RTh A! van honger zullen wij niet fterven; zie rondom ons
alle deze akkers met graan bedekt; de oogst is op handen;
wij zullen de korenaren nalezen. De Regter is ons genegen , dit weet gij ; zijne akkers (laan zoo fchoon ! 1=lij zal ons ,
wi! ik wedden, twee of drie fchoven geven, en de Leeraar
ook ; dat is veel beter dan dit goud , hetwelk ons niet
toekomt.
Br .THA , zuchtende. Dat is wel zoo , wat het voedfel
aant ; maar waar zullen wij van daas halen om ons te
kleedgin ?
:\IA CEL. De Hemel zal daarvoor zorgen. IIeb ik u niet
gezel d , dat Hij de lelien des velds kleedt , en dat men zicli
niet moet bekommeren over den dag van morgen? Misfc'hiert
zal deze reiziger mij beloonen; nogtans verdien ik het niet
om cede zoo geringe daad ; maar , indien hij mij zoo veel
geve , beste vrouw, dat ik er u een boezelaar voor kamt
koopen , zal ik liet gaarne en in dank aannemen.
BERTnA. Dat is nn altemaal wel ; maar waar zult gij hein
wedervinden ?
MARCEL. ik zal zoo ranftonds dwars door deze akkers
loopen; gij weet, dat de weg verre omloopt, ter oorzake der
rivier; langs dit voetpad wint men meer dan een vierendec!
uurs uit, en ik hoop, hem daar beneden te zullen inhalen.
BERTHA. Dat wensch ik; maar indien gij hem niet wedervindt?
MARCEL. 6 ! In dat geval , lieve vrouw! ondanks hetgene
ik daar tegen heb, zal ik het befluit nemen om....
BERTHA. De acht Loulzen te houden, niet waar?
MARCEL. Te bedelen om tot aan de had te gaan, en am
eene bekendmaking te betalen, welke ik in de courant Zal
plaatfen. Ga mijn Ook halen, BERTHA ! en wees niet ongerust , indien ik niet fpoedig wederkoine.., rep u Hechts
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wat. — BERTIIA liep heen; zij fchaamde zich, omdat zij
haren man kwalijk had begrepen. Deze laatfle trek deed in
haar de goede gevoelens herleven, welke het gezigt van het
goud onderdrukt had. Welhaast kwam zij met SIAnCEL'S
flok terug. Daar! zeide zij , en loop nu zoo gaauw als gij
kunt; ik verlang, dat dit fnoode goud, hetwelk mij heeft
doen zondigen, niet meer in onze handen zij.
MARCEL vertrok; maar, zijne beenen, door den ouderdom
eik zijn zittend beroep flram geworden, aan zijn hart niet ge
ging hij met moeite voort. De wind woei de-horzamend,
lokken zijner grijze haren om zijn hoofd, alsmede dc bellen
van zijn armoedig gewaad. BERTHA volgde hem met hare
oogen boven van den heuvel; door haar naoogen zoude zij
zijnen gang wel hebben willen befpoedigen. Hij zal zijnen
reiziger niet aantreffen, zeide zij; en deze arme lieve man
zal het van vermoeidheid beflerven , door het afleggen van
de ruim zes mijlen van hier naar de flad. Maar ik ben wel
zot; ik geloof, dat ik er moest heengegaan zijn; ik ben tien
jaren jonger, en veel flerker. Welaan ! hij loopt zoo langzaam, dat ik hem fpoedig zal ingehaald hebben. — En zie
daar BERTHA op weg, reeds over de vijfenzestig jaren oud,
die zich verbeeldt nog jong te zijn in vergelijking van haren
man, en, inderdaad, zoo vlug loopt, alsof zij nog geese
dertig jaren oud ware. Aan gene zijde van liet veld haalt
zij hem in , en vat hem in den arm. Ga gij daar zitten, zegt
zij , en laat mij in uwe plaats gaan.
MARCEL. Neen , goede BERTHA ! gij hebt den man niet
gezien, gij zoudt hem niet herkennen, en misfchien een'
fchurk ontmoeten , die it zonde zeggen dat het boud hem
toekwam.
Br.RTHA. Ach ! dat is waar; maar zeg mij , hoe deze rei
er uitzie ; is hij jong of oud, groot of klein, blond-ziger
af bruin? welke kleur heeft zijn gewaad?
MARCEL. Ik heb hein niet heel van nabij gezien, en evenwel ben ik verzekerd hein te zullen herkennen; liet is een
man van middelbare jaren , vrij groot en kloek ; zijn vel is

meer dan gemeen

bruin. 1\

aar luister eens

, BERTHA ! latch

wij te zamen gaan; wij zullen elkander voorthe}pen.
Hij greep zijne vrouw onder 'den arm; en het oude,
arme paar liep zoo fnel mogelijk voort. Zij bleven (laan aan
het einde van liet voetpad, hetwelk aan den weg uitkwam.
Regis en links ziende, hadden zij het genoegen, een oogenblik daarna , van verre den voetganger te zien, die fteed^
voortging en het einde van den omweg nog niet had bereikt.
Dir is hij ! riep MARCEL; hij is het zelf: laten wij hem te
gemoet gaan! Toen zij tien fchreden van den reiziger waren,
twijfelde deze niet, ziende hen naar zich toetreden, of zij

wilden hem om eene aalmoes verzoeken; zij zagen er zoo
oud
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oud en zoo armoedig uit, dat hij zijne hand reeds in zijn'
zak had , en hun iets wilde geven , voordat zij er hem om
vroegen.
B3 RTHA. Zeer verpligt, mijn goede Mijnheer! wij vragen
niets; integendeel willen wij u iets geven.
Dc Vreemdeling. Mik iets geven, brave lieden ! Hoe kan
dat zijn?
MARCEL. Mijne vrouw vergist zich, Mijnheer! zij wil niet
zeggen, dat wij u iets willen geven; maar wij willen u iets
tedergeven, hetgene u toekomt. Hebt gij, nu een half uur
geleden, niet gezeten om te rusten onder eenen noteboom,
app een' kleinen heuvel, aan de zijde van den grooten weg?
De Vreemdeling. ja, ja! niets is zekerder; thans herinner
ik snij u gezien te hebben; gij zat aan het venfler van eene
vervallene hut aan gene zijde van den weg; uwe grijze haren en uw eerwaardig voorkomen troffen mij.
MARCet.. Gij hebt uw' knapzak opengedaan.
Dc Vreemdeling. ja, dat is zoo; bij mijn vertrek van mijne
laatfte tlaapplaats had ik niet ontbeten, en onder dien fraaijen
boom heb ik met fmaak iets genuttigd.
MARCEL. Aangenaam was het mij ook, uw gelukkig voor
te zien: daarenboven hebt gij een fluk ftoffe losgemaakt;-komen
gij (laakt het wederom in den knapzak, en toen hebt gij zekerlijk een papier laten vallen, inhoudende....
De Vreemdeling. Vier dubbele Louizen, indien 't het mijne
zij , en een gouden kruis met een ketting, in een afzonderlijk papier ; hier binnen [taan eenige regels gefchreven.
ï\7ARCFL had die gezien, maar ze niet kunnen lezen, om
hij zijn bril in zijn gebedeboek had laten liggen. De rei -dat_
opende zijn' knapzak, hortte dien uit, en vond er zijn-ziger
goud niet in. Ik wist liet wel, zeide MARCEL., dat gij het
daar niet zoudt vinden, omdat ik het in mijne hand heb.
Zie daar, Mijnheer, uwe vier dubbele Louizen en uw hals
ze wederom in den zak, en bewaar ze op een'-fierasd;bg
anderen tijd beter. — De vreemdeling nam ze aan, met betuiging van eerbied en dankbaarheid; hij drukte des grijs
handen tusfchen de zijne. Gij doet mij een' zeer-a.,rds
grooten dienst, zeide hij: indien ik uit het voorkomen oor.
deele, hebt gij in de wedergave eene grooter verdienfte dan
een ander zoude gehad hebben; mij dunkt, goede oude
lieden, dat gij zeer arm zijt.
BERTHA. 0 ja! zoo arm, mijn goede Mijnheer, dat ...
MARCEL. Dat wij zelfs niet in de verzoeking zijn ge
ons eene zoo groote fomme toe te eigenen; zij gaat-west,
onze behoeften te boven, en onze eerfte behoefte is, niets
te bezitten y hetgene ons niet wettig toekomt.
De Vreemdeling. Eerlijk en deugdzaam paar! Op uwe jazen dezen weg af te leggen om nu) dezen kleinen fchat
weYy3
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weder te brengen! Kondet gij mij dien niet met een uwer

kinderen gezonden hebben?
BEETIJA. Helaas! Mijnheer, wij hebben geene kinderen;
dit is een groot ongeluk , waartegen niemand iets doen kan;
wij hebben er gehad, en ...
MARCEL. En indien wij al lijden, lijden wij alleen . .
i^7aar kom aan, mijn kind ! laten wij dezen Heer zijne reis laten voortzetten. Goede reis, Mijnheer, en verlies uw geld
niet weder!
De vreemdeling Rond als voor het hoofd geflagen. Neen,
neen, goede vader! zeide hij, den ouden man andermaal L
de hand vattende , niet alzoo; nog een oogenblik , bid ik ii ,
Iaten wij gaan zitten , en hoor mij. I Iet gebruik van dit geld
is heilig; het komt mij niet toe; ik zal u verhalen , waartoe
het beftemd is, en gij zult zien, dat ik er niets van kan afnemen; behalve dit heb ik niets, dan hetgene ik noodig heb
ons mijne reis voort te zetten; nog tien of twaalf mijlen heb
ik af te leggen; maar binnen acht dagen hoop ik u weder te
zien, en mij omtrent u van mijnen pligt te kwijten : wilt gij mij
op mijn woord gelooven, en mij uwen naam noemen? Voor
het overige zal ik den heuvel noch de hut vergeten , die
een zoo eerlijk paar menfchen bevat. Uw naam, bid ik u,
herhaalde hij, een potlood uit zijn' zak halende.
MARCEL. In het dorp ben ik bekend bij den naam van ale
aarde Schoenlapper ira de Hut; gaarne zal ik er u zien , indien
gij n dezelve herinnert ; maar indien gij die vergeet, zullen
wij God daarom niet te minder voor u bidden: want gij hebt
ons een gelukkig- uur bezorgd, en de'e hebben wij niet vele. Vaarwel , Mijnheer!
De Vreemdeling. Waardig mensch ! indien ik u konde ver
zonde ik het geluk niet verdienen, hetwelk Ik ga-getn,
toeken, en hetwelk ik augftig vrees niet te zullen vinden.
Meer clan vijfentwintig jaren is het verleden , dat ik van mijne familie_ ben afgegaan ; federt dien tijd heb ik niets om
dezelve vernomen; ongetwijfeld gclooven mijne ouders-tren
dat ik dood ben, of ... misfchien leven zij zelve niet meer;
maar, indien ik hen wedervinde, hoe gelukkig zullen wij
dan allen zijn!
BERTUUA , fchreijerdc. Ach , ja ! wel gelukkig ! duizendmaal
gelukkig zij die hunne kinderen op aarde mogen wedervin
Wat ons aangaat, de onze zullen wij niet wederzien dan-den!
ir_ den hemel, alwaar zij ons verwachten.
MARCEL. Gij ziet, vrouw! of iic heden morgen wel ongelijk had, toen ik u zeide , dat ook de kinderen, die in leven zijn, even zeer droefheid veroorzaken. Deze Heer
fehijnt een fatfoenlijk man te zijn; en zie eens! hij is van
mijne otïdèts weggegaan, en heeft hun in geene vijfentwintig
jaren iets van hem laten weten . is dat niet erger dan de dood'?
-
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De kreemdelingg. IIet was inderdaad slecht van mij, dat ik,
door eerie jeugdige dwaasheid, en door eenen werver verleid , zonder hunne toeftemming dienst nam; maar het overi„e is mijne fchuld niet. Het regiment, waarin ik diende,
werd ingeí'chcept naar Batavia; eerst werd ik landwaarts in
gezonden om mijn handwerk te oefenen, en heb aldaar ver
jaren vertoefd, zonder te kunnen fchrijven. Te-fcheidn
Batavia teruggekeerd, fchreef ik aan mijnen vader verfcheiden brieven, op welke ik nooit antwoord heb bekomen. Ik
verdiende vrij veel gelds; maar, waartoe dient het geld, Indien het hart njet vergenoegd zij? Het mijne was in Europa;
onophoudelijk dacht ik aan het dorp, waarin ik geboren ben,
alwaar ik alles had gelaten hetgene ik in de wereld lief had,
mijnen vader, mijne moeder en mijne zuster. Ik befloot, naar
het vaderland terug te keeren, en ging fchcep niet mijnen
kleinen eigendom; nu omtrent twee maanden verleden kwant
ik behouden te Ilaiuburg; toevallig ontmoette ik aldaar mij
ouden baas , bij wien ik mijn handwerk had geleerd, en-ne
die , federt mijn vertrek , zich aldaar had nedergezet. Ik herkende hem terstond, doch hij mij niet; van de zon op Ba
was ik eenigzins verbrand, zoo als gij ziet. Toen ik-tain,
mijnen naam noemde, stond hij verbaasd; hij omhelsde mij
als een zoon, en nam mij mede naar zijn huis; ik vond aldaar
zijne dochter, die bij mijn vertrek nog zeer jong was, enintusfchen groot geworden en fchoon was opgegroeid. Van dag
tot dag wilde ik vertrekken, om mijne ouders op te zoeken;
doch A:NNETTE fineekte mij , nob een dag te blijven, en ik
bleef; het was mij niet mogelijk, haar iets te weigeren. Bij
mijne aankomst had ik gefchr'even, en wachtte op antwoord.
Ziende dat het niet kwam, zeide ik, op zekeren dag, tot
mimen meester: „ Uwe ANNETTE en ik beminnen elkander;
„ zie hier hetgene ik met mijn werk heb overgewonnen;
geef haar mij tot vrouw, en dan zal ik mijne ouders gaas
zoeken, en wij zullen allen bij malkander wonen; doch,
„ eer ik vertrek, moet ANNETTE de mijne zijn." — „ Ik
geef mijne toeftemming," zeide mijn baas; „ ANNETTR lá`
„ de uwe, en gij zult uwe familie gaan zoeken." Zoo gezegd zoo gedaan; ik trouwde ANNETTE, en twee dagen daar
ging ik op reis. Mijne ANNETTE heeft een best hart ; zij-na
kocht een fraai luk íioffe tot een japon voor mijne moeder.
Op den trouwdag had haar vader haar twaalf Louizen tot een
uitzet gegeven ; van dezelve rolde zij vier dubbele Louizen in dit papier, en zeide tot mij: „ Breng ze, van mijnentwege,, aan uwen vader, om -er zijne reiskosten voor
te betalen." Dat is het niet al; zij nam van haren hals haar
kruis en haren goeden ketting, om dezelve aan mijne zuster
te zenden, aan welke zij eenige vriendelijke letteren fchreef.
Biet een vrolijk hart ging ik pret ANNETT 's gefeheluken op
Yy4
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reis. Oordeelt dan , hoe zeer het mij zoude gefpeten heb.
beu, indien ik ze had verloren, en hoe groote verpligting ik
an ulieden hebbe ! Maar , mijn God! indien ik mijne ouders niet wedervond, dat ware nog erger. Mijn hart breekt
mij, als ik er om denk. Zij moeten al oud zijn; want ik
ben zoo jong niet meer. Wat mijne zuster aangaat , daar heb
ik geene zorg voor; zij is jonger dan ik. Maar mijn goede
vader! Hij was zulk een braaf man; hij konde het wel flellen, God zij geloofd! Hij konde zijne flesch drinken en
Field nog iets voor arme Inenfchen over, en mijne moeder
eeni;e hemden in voorraad voor hen, die dezelve noodig
hadden. Gij zult misfchien wel eens gehoord hebben van den
Ouden vader MARCEL vau Pellnitz, en van zijne vrouw BERTHA?
„ 6 Mijn God! riep de grijsaard, zijne armen uitflrekkende: is het een droom? BERTHA ! BERTHA ! zoude het onze
FRANS zijn, uit den dood verrezen?" — „ ó Mijn God !
riep BERTHA : zonde het mogelijk zijn , MARCEL ?" —
Bij was het zelf, het was FRANS!
Wat zouden wij thans onze Lezers kunnen zeggen, hetwelk hun eenig het geringfte denkbeeld korde geven van
Iletgene deze drie perfonen gewaarwerden? Het was die
zoon, welken men meende zoo lang dood geweest te zijn
en zoo zeer beweende. BERTHA koude niet fpreken; zij
zocht aan haar zoons hals en voorhoofd die kleine vlekken,
welke de moeders alleen bekend zijn; zij vond ze , kuste ze ,
en tóonde ze aan haar' man. — Knielen, knielen, BERTHA!
riep eindelijk de oude man, zelf eerst op de knieën vallende
laten wij God danken, die ons reeds den Hemel op deze
aarde fchenkt, en ons onzen zoon wedergeeft!
Maar neen! de Hemel is op deze aarde niet, alwaar liet
geluk nimmer volmaakt is. Het gedenken aan hunne dochter
4EOICETTE herinnerde hun ,dat zij flechts men/then waren. —
E i mijne zuster, mijne arme zuster ! zeide FRANS op een' treurigen toon: gij hebt gezegd, dat gij geene kinderen neer
hadt: wat is er van GEORGETTE geworden? — Zij is in mijne
armen geflorven , riep BERTHA , in tranen fineltende ; dit
fraaije halsfieraad zal zij niet dragen! — ' FRANS nam het, en
deed liet om zijn moeders hals. — Ik wed, dat zij op ons
Rederziet , zeide MARCEL, zijne oogen ten Hemel flaande.
Mij dunkt , dat ik haar daar omhoog zie, in eene wolk,
niet eene gouden kroon op het hoofd ! ... Niets anders
zag MARCEL in dit oogenblik dan glorie en geluk.
Na eene poos zwijgens: Wel nu, zeide MARCEL tot zijne
vrouw, dat hospitaal, welk u zoo zwaar op het hart lag, gij
ziet, dat het daarmede nog al wel is afgeloopen. Thans
verhaalde hun FRANS, dat hij aldaar kennis had gemaakt met
eel,' gekweten Serjant en digt bij hein geflapen, die hein
bad geronfeld, en doen vertrekken, zoo dra zij genezen
wa-
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waren. Het overige van zijne historie is bekend. De timmermansbaas, voor de verwijten der ouderen beducht , had
goedgevonden, hun te zeggen, dat hij geftorven was, of
misfchien had hij zelf gedacht dat hij dood was.
Op hunne beurt verhaalden deze alle de rampen, die hen
getroffen hadden, en liet uiterfle hunner ellende; dezelve had
hunnen ouderdom verhaast, en hunne gelaatstrekken althans
even zeer veranderd , als de Indifche zon buns zoons vel verbrand
had; niet vreemd was het daarom, dat zij elkander niet herkend hadden. Alle drie begaven zich naar de hut. FRANs
wilde de dorpelingen bedanken, die zijnen ouderen hadden
wél gedaan. Hij verzocht, dat de hut aan den eerstkomender, hulpeloozen ellendeling mogt gegeven worden, en daar
nevens zouden gevoegd worden de kleine heuvel en de
noteboomen, welke hij van de Gemeente kocht. Ik behoef hier niet te zeggen, dat men reeds 's anderendaags in
de naastgelegene fiad was , om MARCEL en BERTIIA in de nop
te rieken. Met FRANS gingen zij op den postwagen zit--pen
ten; zij kwamen te Hamburg; met opene armen werden zij
van de goede ANNETTE en haren vader verwelkomd. Van
kleinkinderen zagen zij zich omringd; en alle avonden zeide
MARCEL tot zijne vrouw : „ God heeft ons den Hemel op aarde gefchonken."

DE JEUGD VAN GROOTE MANNEN.

Ijkans alle uitilekend groote mannen, voornamelijk Regenten, die den eernaam van grootets hebben verworven,
moesten Bene jeugd doorworttelen, vol van moeijelijkheden
en Itormen. Ongeluk en gevaren ontwikkelden hun genie, en
gaven hun die tegenwoordigheid van geest, dien moed, die
ondernemende ftoutheid en kracht, waardoor zij naderhand
uitblonken.
Mozes , de eerfre grondlegger van het Israëlitisch rijk,
moest zich als vlagteling in de woestijnen begeven, waar bij
niet andere herdersfamilies nomadisch rondzwierf. MunaatMFD, de flichter van een' nieuwen Godsdienst, fleet zijne
jeugd in een' behoeftigen Raat, bij de togten der karavanen,
tot dat hij de rijke weduwe CADIDSCIIA huwde. ALEXANDER DE GROOT$ trok als jongeling van twintig jaren reeds
te velde , en hield Hechts met zijn leven op krijg te
voeren. CYRus werd , kort na zijne geboorte , op bevel van zijnen grootvader ASTVAGES , in eerre woestijn
aan de ellende blootgefteld , van herders gered , en
fechts heimelijk in behoeftige omftandigheden opgevoed.
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Van SYLLA ter dood veroordeeld , maar
verwierf genade ; hij viel de zeeroovers in handen, moest
zich vrijkoopens en begon hen op zijne eigene kosten te be.
oorlogen. KONSTANTIJN DE GROOTE zuchtte onder de verraderlijke vervolgingen van GALERIUS, vlugtte voor zijnen Vader, en bleef , van dien tijd af aan, in oorlogen gewikkeld.
THEODOSIUS DE GROOTS werd, even als zijn Vader, van VALENs
anishandeld; zijn Vader zelf werd eindelijk onthoofd; TlIt.0noslus vlugtte naar Spaatje, waar hij zich verfchool, tot dat
GRATIANUS hem aan zijn hof ontving. De gefchicdenis der
jeugd van KAREL DEN G.'OOTEN is niet bekend: de barbaarschheid der toenmalige tijden en de fchrikkelijke tooneelen, aan
zijn hof voorgevallen, benevens ziju later leven , wettigen intusfchen het vermoeden, dat zijne jeugd geenszins kalm geweest is. PETER DE GROOTE leefde, gedurende zijne minderjarigheid, in de onaangenaamfte engevaarliilcflc betrekkingen ;
zijn leven zweefde door de partijfchappen der cuvAnsRY en
GALLICZIN dikwijls in gevaar: zijne eeríle gemalin ELEONORA
werkte hem gedurig tegen ; zijne eigenie zuster SoI-HIA b,ehoorde onder de zaamgezworenen regen hem, en zijn zoon
ALEXIS vergreep zich zoodanig aan hein, dat hij eindelijk ter
dood veroordeeld werd: meermalen moest PETaR voor den
moorddadigen toeleg van de Str•elitzen in kloosters vlugtcn :
onder moord, belaging en vervolging wies hij op tot een
groot man. HENDRIK DE VIERDE zuchtte ook onder cene har
opvoeding: zijn voedfel bestond in grove i ,ijzen; zijne-de
kleeding was Ilecht; altijd ging hij blootshooid, en klautcrde met zijne fpeelmakkers op de rotfen en bergen, naar de
gewoonte van het land en den tijd. Bij Roc -felle was hij in
gevaar van te verdrinken; in den verfchrikl: elijken Bartholonieus - nacht ontkwam hij ter naauwernood de handen der
moordenaren : in zijn zestiende jaar woonde hij den flag van
;'arrrac reeds bij. Met welk eerre gef'rrengheid F,tFDERIK DE
GROOTE werd opgevoed , hoe onaangenaam de dagen zijner
jeugd waren, dit is, benevens het verfdril tusfchen hein en
zijnen Vader, zijne vermaarde vlugt naar Engeland, den dood
van KATT, enz. een' ieder bekend.
JULIUS CPESAR was

;

EEL DEAAMII EDE N.
LI'S CXSAR had de vallende ziekte; MUHAMMED insgelijks
nogtans waren beide menfchen van een uitstekend ge Die. — NEWTON, door VOLTAIRE het grootfte genie genoemd,
dat er ooit op aarde leefde , fchreef eene verklaring der
Openbaring, waarin hij beweerde , dat dc Paus de Antichrist ,
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Christ, en Rome de Babylonifche hoer zij. — De Kardinaal
had, niettegenilaande zijnen grooten geest ,dikwijls
vlagen van krankzinnigheid. Somwijlen becidde hij zich in
(zoo verhaalt althans de Prinfes ELISAtHLTit CH RLoTTA VAra
BFiJEREN, Schoonzuster van LODEWIJK XIV, in hare 1807 uit
Melanges historiques) dat hij een paard was. Dan-gevn
.glloppeerde hij rondom de billardtafel , sloeg ter regter en
ter flinker zijde met de beenen tegen de bedienden, hinnik
maakte uren lang een vreesfelijk geweld. Daarna-te,n
bragt men hein te bed, en dekte hem warm toe; hij viel in
slaap, en brak in een hevig zweet uit. Bij zijn ontwaken
wist hij geen woord van al het gebeurde.
RICHELIEU

DROOMEN.

N oemt het leven vrij een' droom ;
Noemt het vrij een' ijdlen fchroom,
Dat ik me om dien droom bekommer,
Als ik, door de zorg vermoeid,
Door de middagzon gefchroeid,
Angfig hijg naar 't koele lommer.
Drijf uw felling door met moed;
Laat vrij heel de wereld drooment
Maar, dit heb ik toch vernomen,
Ieder droomt niet even zoet.
Duoome al 't menfchelijk geflacht,
Ieder droomt niet even zacht:
De een ligt í1i1 in 't dons te ronken;
De ander woelt en wringt zich rond,
Zoekende op een' harden grond
Rust voor zijne ontvleeschde fchonken.
De eene droomt van overvloed;
De ander weér ligt lange nachten
Vaar een' druppel vochts te fmachten:
Ieder droomt niet even zoet.

Oat
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Om de peluw van den een'
Vlecht de voorfpoed kransjes heen,
En, durft hem de fmart genaken,
Wil de zorg hem doen ontwaken,
Daadlijk wiegt hem de overvloed,
En 't vermaak verfrischt zijn bloed,
En de pracht , met hem bewogen,
Koost en 1}reelt zijn loddrige oogen,
En hij droomt wear even zoet.
Maar hij, die het matte hoofd,
Afgepijnd en afgefloofd,
Op een' harden Reen moet vlijen,
Waar de plagen rustloos fchreijen,
En de doren welig tiert,
En de noodvlaag fchreijend giert,
En geen bloempjes zijn te plukken,
En de rampen rustloos drukken,
En de zorg, met pijn getorscht,
Vast zich klemt aan de enge borst,
En de fchrikken wrevlig woelen,
En de last der tegenfpoed
't Angflig harte zwoegen doet,
En 't gebrek zich doet gevoelen;
Ach, die droomt gewis niet zoet!
Maar, wat van het droomen zij,
Houden wij 't geweten vrij!
Hoe dan ook door vloekgedrogten
Onze fluimring worde bevochten,
Wat ons 't droomen lijden doet,
Wat den boezem ook moog' prangen, --.
Is 't geweten onbevangen,
Dan ontwaken we eenmaal zoet.

M. 1V.

MENGEL WERK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, KUNSTEN EN WETENIb
SCHAPPEN, BETREKKELIJK.

VERTOOG, OVER DEN STAAT DER ZEDEKUNDE BIJ
DE HEIDENEN, VóóR DE VERKONDIGING VAN
DEN CHRISTELIJKEN GODSDIENST.

jezus heeft liet onverdcrfelijk leven aan het licht gebrast.
PAULUS.

og éénmaa[ moeten wij het oog onzer Lezeren wenden op de bcfchouwing van een Tafereel, 't geen
ield werd. Eene betwee keerera hun voor oogera gef
ichouwing, welke ten zelfden einde, als de twee voor
moet flrekken ; om liet hooge aanbelang der-gande,
Christelijke Openbaring te betoogen en als 't ware te
doen voelen aan allen , die befcf hebben van zedelijke behoefte en het voordeel van voldoening aan dezelve.
De I Iemelíche Wezens , die de zalige gewesten hier
boven bewonen, befchouwen zeker niet de hoog[Ie ver
doorgaande onopmerkzaamheid en de wei--wonderig
nige belangílelling, welke zoo velen van de kinderen der
menfchen bewonen ten opzigte van Benen Toekomenden
Staat, na het voleindigen dezes vlugtigen levens tewachten. Konden deze veelal bedachtelooze ftervelingcn Hechts
een gering gedeelte begrijpen van het wezenlijk geluk,
't welk eenmaal liet zeker en nimmer eindigend erfdeel
der Regtvaardigen zal wezen; met welk eene onuitli)rekelijke vreugde , met welk eene hartgrondige dankbaar
zouden zij die Goddelijke Leer befchouwen, welke-heid
allen twijfel, in dit hoogst belangrijk link, weggeweerd,
en de blijde boodfchap des eeuwig zaligen levens aangekondigd heeft!
Hebben wij dan, in twee voorgaande Vertoogen, de
groote Nutheid en zedelijke Noodzakelijkheid eener Goddelijke Openbaringe aangedrongen , zoo uit hoofde van de
,IIENG. 1810. Q. 16.
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vernederende en onteerende denkbeelden, welke de oude
Heidenen koesterden van de Godheid, als uit aanmerking
hunner onvolkomene en dwalende begrippen van Deugd en
Ondeugd. Wij zullen tegenwoordig nog eene bewijsreden voor deze hoogstbelangrijke zaak daar bij voegen,
ontleend uit de befchouwing van de groote onzekerheid,
in welke eenigen hunner Wijsgeeren dobberden, en de
verfinading, waarmede anderen de gewigtige Leer eens
Toekomenden Levens befchouwden.
In de daad, over de onvolkomenheid en (echtheid der
Zeden in de Heidenfche Wereld, zoo wat het befpiegelend
als wat het beoefenend gedeelte betreft, heeft men zich
minder te verwonderen , wanneer men in opmerking neemt,
dat zij verftoken waren van die groote en flerkfle flavingeri
der Deugdenleere, welke hervoortkomen uit en rusten op
de volle overtuiging, dat het zedelijk befluur der Godheid zich uitftrekt tot een Leven aan de andere zijde des
grafs.
Volgens de vroegfte Griekfche Dichters (uit welken wij
alleen de Volksgevoelens kunnen leerera kennen) was de Raat
der beste menfchen , na den dood , niet zeer te begeeren ,
ondanks de uitlokkende befchrijvingen, welke bij wijlen
daarvan gegeven worden , als vol van zinnelijk genot.
ACHILLES zegt, bij HOMERUS, in de Ehfeefcbe velden,
tegen ULYSSES, vertoond als hem daar ontmoetende , dat
hij liever de haaf wilde wezen van een armen landman , darr
liet uitgebreidfle gebied voeren in liet rijk der fchimmen.
Wanneer de Wijsgeeren dit ltuk onderhanden namen , —
de Wijsgeeren, die de Overleveringen , op welke de Volks
gegrond waren , verwierpen , — begonnen zij-begripn
eerst aan een Toekomenden Staat te twijfelen ; en het
verwerpen dier Leere werd eindelijk vrij algemeen. Bij
alle Heidenfche Wijsgeeren , SOCI RTES niet uitgezonderd, fchoon nu en dan zich flerk daar voor uitende,
komt de verregaandule twijfeling bij wijlen aan den dag.
Een der laatf e gezegden van gemelden Wijsgeer tot zijne
Vrienden , die hem oppasten, toen zijne ontbinding nabij
tinas, kwam hier op neder: „ Ik ga fterven; gijliedeit
„ blijft in 't leven : maar wie onzer in een beter
„ (laat zal wezen , weet God alleen!" — SOCRATES
(preekt, daarenboven, van een Toekomenden Staat, als
alleen bet voorregt der zoodanigen, die zich aan de iceringen der Wijsbegeerte overgaven en haar geleide getrouwelijk volgden ; bewerende, dat de Zielen der fnoode
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Menieden in de L igchanlen van verachtebijke Dieren over-

gingen. — CICERO verklaart, in zijne wijsgeerige Verpandalingen, zien ten voordeele van de Leer der Onf'erfelijkheid , en voert bewijzen aan , om dezelve als het
ara au%c;hijnlijkst en anrta'ea1elijk°st gevoelen te doen voorkomen : dan, in zijne gemeenzame Brieven, luidt zijn toon
dikwerf anders ; ten Ininfle laat hij eerre zeer hooge mate
van onzekerheid doorkralen. -- De Stoïcijnen hielden liet
daarvoor , dat de Zielen , zoo van Menfclien als van
Beesten, ooriiironkelijk een gedeelte geweest zijnde van
het 1-Ieelal, eindelijk daarin weder opgenomen vierden.,
en , gevolgelijk, dat alle bijzondere en perfoonlijke bewust.
heid zau verloren gaan.
Indien de \Vijsgecren onder het Heidendom bedeeld ge
waren met dezelfde verhevene denkbeelden en hoo--west
ge vooruitzigten , welke de Christenen bezitten , moesten
zij er hetzelfde zoo gereede gebruik van gemaakt hebben ,
om de voorfchriften der deugd te onderfchragen , er
fleurs uit te ontleenen in de onheilen dezes levens en bij
de vrees voor den dood. 1\laar de drangredenen, om de
menuhen ter deugd te bewegen, zijn alle onafhankelijk
van het denkbeeld eens toekomenden Beftaans. Zij fpreken beicendig van de innerlijke waardije der deugd, en
derzelver genoegzaamheid voor het_ geluk hier op aarde,
niettegenftaande de menigte van rampfpoeden en onheilen,
welke wij hier moeten verduren. In hunne redenen, gevoerd tot troost hunner vrienden, in de alleei,furálen bij
liet ondergaan van zwaardrukkenden rampfpoed, vinden
wij niets, 't welk halen kan bij de heerlijke verwachtingen , welke liet Evangelie van JEZUS CHRISTUS inboe-

z entt , en bij de Goddelijke hope , daardoor den deugd
ingeboezemd.
-zamenGlovig
Hoe onzeker egt onvolkomen cie begrippen eens Toekomenden Staats onder Grieken en Romeinen mogen geweest zijn , wij vinden er geene of weinige overbljffels
van, ten tijde van de verkondiging der Evangelieleere.
Er zijn de voldoendfte blijken voorhanden, dat, in die
onderzoekende en geletterde Deuwe, het geloof in eest
Toekomenden Staat door de \Vijsgeeren en door het Volk
verworpen werd. Voornamelijk had men zulks toe te
li hrijven aan de hoog opgevijzelde Wetenfchap van die
dagen; en liet tijdperk van liet verval der overgeleverde
begrippen, dit fink betreffende, dagteelent zich blijkbaar
van het invoeren der Gr ;ekl^--he Wijsbegeerte in Bonze.
0li'
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Onder de hedendaagfchen , die liet geloof in eens
Goddelijke Openbaring verwierpen, hebben velen desgelijks de Leer van Vergelding in een Staat na dit Leven
verworpen. Als de zoodanigen mogen wij vermelden
Lord BOLINGBROKE , de Heeren COLLINS , CHUBB en
HUME. De laatstgenoemde, die desgelijks de Leer der
Voorzienigheid beftrijdt, merkt op: „ Dat de zoodanigen
„ ijdele redenaars zijn en de orde der Natuur olnkeeren ,
„ die, in Rede van dit Leven en het tegenwoordig ver„ toon der dingen als het éénig voorwerp hunner befpie„ gelinge aan te merken, hetzelve voor een doortogt tot een
„ verder bestaan houden." En nogtans zegt die zelfde
Schrijver, dat de zoodanigen, die de meníchen pogen te
ontheffen van hunne vooroordeelen ten opzigte van een
Toekomflig Beflaan, voor zoo verre hij zien kan, wel
goede Sprekers zijn; doch dat hij hun den titel van goede
Burgers of Staatkundigen niet kan geven, dewijl zij de
menfchen ontheffen van het bedwingen hunner Iusten,
en de fchennis der wetten van billijkheid en maat
geluk, in zeker opzigt, gemakkelijker en ze -fchapelijk
maken. — Kon de Heer HUME dan, volgens zijne-kerd
eigene beginfels, eisch maken op het karakter van een
goed Burger of van een braaf Man'?
Het is zeer algemeen bij velen, wanneer zij eerst Ongeloovigen worden , hoog , zeer hoog op te geven van
de genoegzaamheid van het Licht der Nature , ten aan
Kennis van GOD , van den Regel der m=n--ziendr
fchelijke Pligten , en de Leer eens Toekomenden Bcftaans.
Dan, deze Ongeloovigen zijn niet genoegzaam bedacht,
hoe zeer het Geloof in een Toekomend Leven af handt
van het Geloof in eene Goddelijke Openbaring ; hoe ze:r
dat Geloof dreigt in te ftorten, wanneer de grondslag,
op welken 't zelve gebouwd was, wordt weggenomen,
Na eenigen tijd de Leer der Openbaringe verworpen te
hebben, heeft mess maar al te dikwijls gezien, dat zij eer
Geloof in het Zedelijk Beftuur van GOD hier en-langhet
hier namaats, eerst van hen erkend, lieten varen. Zeker
Schrijver heeft deswege aangemerkt : „ Ik denk, dat er he„ den ten dage zeer weinige Ongeloovigen omtrent de Open„ baring zijn , die erkennen in eene ernflige verwachting van
„ een Toekomend Beflaan te leven. Zulks is elders eene
zeer bekende zaak ; om welke reden zij doorgaans den
„ naam van Atheisten verkrijgen: en waarlijk, wanneer dc
„ Leer van een Toekomend Leven verworpen wordt , mogen
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.„ gen de menfchen, bijkans met hetzelfde regt, het Ge„ loof in GOD verwerpen."
Wanneer eenmaal liet Geloof in een Toekomend Aanwezen vertivaad wordt, valt liet zeer gemakkelijk te begrijpen ,
hoc gansch ongunflig voor de Deugd het omhelzen van daar
tegen firijdige beginfels moet wezen: want de beweegre
zelfbedwang of wederhouding , welke louter-denva
menfchelijk en tijdelijk zijn, kunnen nimmer die kracht,
dien invloed hebben, als die ontleend worden van het
uitzigt op het Toekomende — op het Toekemende — in
eeuwigheid!
liet is waarlijk naauw mogelijk of klaarheid óf beti:endigheid in Zedelijke Beginfelen te verwachten, alleen aan
het geleide van het Redeslicht overgelaten zijnde; en,
derhalve, in zoo verre als klaarheid en beftendigheid van
zoodanige Beginfelen van aanbelang is voor het Mensch
(en wie zal zulks niet voor eene zaak van de groot--dom,
fie aangelegenheid houden ?) verfchaffen zij een blijk van
de groote Nutheid , zoo niet van de volltrekte Noodzakelijkheid eener Goddelijke Openbaringe , buiten welke een zoo
gewigtig als hoogstweufchelijk voordeel niet te wachten is.
Wat men heden ten dage ook moge denken over de genoegzaamheid van het Licht der Nature , eenigen der kun
onder de fleidenfche Wijsgeeren waren niet onbe--digtlen
wust van de duisternis, met welke zij zich omgeven vonden, en de noodzakelijkheid van eenig hooger Licht. —
SocRATES, van de bedorvenheid zijns tijds (prekende,
verklaarde , „ dat er geene hoop was, om der menfchen
„ zeden te verbeteren, ten ware het Gode mogt behagen , iemand te hunner onderrigtinge te zenden."
ALCIBIADES ontmoetende , wanneer deze tempelwaarts
ging, om te bidden, poogde hij hem te overtuigen, dat
hij niet wist, wat hij behoorde te bidden, voor dat God
de duisterheid, welke zijne ziele omringde, zou hebben
opgeheven; en hij fchijnt te wenken op eenen Onderwijzer , dien het Gode mogt behagen tot dat einde den
Stervelingen toe te fchikken. — Eeu dei fprekeren in de
bekende en uitmuntende Zamenfpraak van PLATO, wegens de laatf'e tooneelen des levens van SOCRATES, ge
onzekerheid, waarin zij verkeerden, ten-wagendv
opzigte van de Leer der Zielsonflerfelijkheid, befluit, dat
liet best is , dat gevoelen te volgen, 't welk de meeste
waarfcliijnlijkheid, had, na alles wel onderzocht en overwogen te hebben ; ten ware zij een nog zekerder geleide
Zz 3kon.
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konden volgen, om hun door dit leven heen tien tve, te
wijzen, zoodanig als een Goddelijke Ontdekker der Waar
zijn zou.
-heid
Over het geheel was de Staat der Heidenfche Wereld
zoodanig, dat er geen twijfel aan kan vallen , of eene
Goddelijke Openbaring was hoogst nuttig , zoo niet vol
noodzakelijk, tot herlel van 's Meníchen Deugd en-ilrekt
Geluk. Dezelve zou van het hooglte aanbelang geveest zijn, fchoon zij in niets meer heilaan had, dan in
dc tusfchenik4utst van een genoegzaemr volcloerd Gezag,
ter bcguníliging en oudderfchraginl; van die Levensregelen,
welke 's i ieinfchen Rede zou hebben kunnen opfpeuren en
uitvinden, maar welke haar, in eene groote verfclleid.enhcid van omftandigheden , (onder den invloed , bij
voorbeeld, van flerk woelende driften en den dwang der
hebbelijkheden) zouden ontweken zijn.
Zonder vrij regtmatige begrippen van GOD en diens Zedelijk Be{Iuur, zonder eene voldoende kennis van pligt
en verwachting in liet toekomende, zou liet Menschdom
weinig beter dan de Dieren geweest zijn. Althans een
mensch , ontbloot van die kundigheden , moet onvatbaar
wezen voor die verhevene gevoelens en voor die waar
gedrag, welke hem tot een ouuitfprelcelijk-dighevan
grooter en gelukkiger Wezen maken.
Met Lehi woord, welke denkbeelden men zich vorme
van. cie urtrrrurlijke rci;nogens van 's Menfchen geest, is het
bezwaarlijk mogelijk , na eerie regtmatige betchouwing
van den zedelijken toeflanel der Heideniche Wereld, en
derzelver onkunde wegens dc Leer van tenen Toekomen den Staat, niet ten volle overtuigd te zijn, dat liet zede lijk onmogelijk was , dat zij immer die mate van nutte
(lodsdienfti'e kundighedenzou herkregen hebben, welke
zij fchijnt ontleend te hebben uit de overlevering van vroegere wereld-eeuwen; en veel minder, dat zij immer eenigc bijvoeging van belang gedaan nebbe tot dien oorfpronkeliiken voorraad. In zulk ccn that der dingen moest de
verwachting van ecuuige Goddelijke tusfchciikomst zelfs redelijk geweest zijn , uit hoofde dat dezelve zoo zeer van
pasic kwam en zon veel voordeals aanbragt. liet was,
overzul!^s , geheel overeenkomflig met de gc'edlieid van den
gwoten Vader des Menschdoms, zijnen tichepfelen, die
i u zij,. Ge/Zachte genaamd worden , Uien bijfrand van verftand:werlicimng te fchenken, welken zij zoo zeer behoefden, en niet ia maat waren ziclizelve te verfcliaífen.
OVER
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e Ode , of L ierzang, zegt SULZER, verfchijnt in
zoo verfchillendc gedaanten, en neemt zoo veríèhillende vormen en karakters aan , dat liet bijna onmogelijk
schijnt, zeker begrip te bepalen, dat op alle Lierzangen
past, en dezelven tevens van alle andere dichtfoorten onderfcheidt. Van den eikenboom (zegt hij) tot den tozenfIruik, zijn er niet zoo vele tusfchenloorten van boomgin
en heesters, als er foorten van Lierzangen zijn; van de
ílatelijke hooge Lierzangen van PINDARUS, tot de bevallig dartelende van ANACREON. Zeker is het, dat de
Ouden het karakter dezer dichtfoort neer naar den uiterlijken vorm en verstrant, dan tivel naar derzelver inwendige kenteekeneu gefchetst en bepaald hebben. Om hier
echter naar eenige orde te handelen, zou men ze on--in
der vier hoofdfoorten kunnen brengen. De eerfte foort
zou men kunnen noemen de hooge of gewijde Lierzan
de Hymni of Lofzangen. Deze ont--gen,izodrh
1laan uit de aandoeningen eener ziel, die, verrukt over de
aanbiddelijke ei enfchappen van het Hoogfte Wezen , hare gevoelens van eerbied in aanbidding en lof uitboecnu. V'au dezen aard zijn de gezangen van mozEs , ge.
luk ook van de Profeten, en de heerlijke liederen van DAvio; waarvan men zich alleen dat eerde meesterftuk van
dichtkunst, den honderd vierden Pfalm, behoeft te herinncren. -- De tweede foort zouden wij noemen de Hel
voor zoo verre de Helden, vooral bif-denLirzag,
de Ouden, daarvan de hoofdfLoffe uitmaakten. En geen
wonder , daar hunne weldoende Goden de natuurlijke
voorwerpen hunner lofgezangen waren, dat daar ook hun
Helden , als liet kroost der Goden , hun aandeel had--ne
den in die eerbewijzende lofzangen; te neer, daar hunne
deugd, hun moed, en de dienden, welke zij aan eenig
bijzonder volk of aan het inenschdom in liet algemeen bewezen hadden , zoo vele trekken opleverden , waardoor
zij naar de Goden zweemden. En ziet daar, wat aan
gaf tot de verheven dichthukken van ORPHEUS,-leidng
L INus, PINDARUS en Benige anderen. Tot die kiasfe behooren ook, onder de Latijnen, eenige Oden van DORA=
Us; onder de laxeren, Van MALFIERBE, ROUSSEAU en
VONZZ4
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VONDEL. (*) — De Lierzangen van de derde foort kart
enen noemen de Zedelijke of Wijsgeerige. Het zijn zoodanigen , waarin de dichter, opgetogen door 't felioon
der deugd, of niet afgrijzen vervuld over het affclluwelij-•
ke der ondeugd, in welke perfonen of voorvallen des Ievens zich die ook vertoonen vlogen, zich geheel overgeeft aan de gevoelens van liefde of haat, hem door
die verfeheidene voorwerpen ingeboezemd , die hij dan ,
niet al liet vuur der verbeelding, op de trefend{te wi:-•
ze fchildert. In dat vak vinden wij bij de beste moderne Dichters, onder alle natiën , de 1leerlijk1le procven. Bij ons hebben er VONDEL, ANTONIDES, POOT,
onze Dichteres V AN amERr:t.N , TP1T T en anderen in uitgemunt. -- De vierde foort, eindelijk, is liet kroost van
genoegen. Deze zangen worden alleen in den fchoot van
liet vermaak geboren. Behalve de feest- en Ininnezangen, be[taan zij, meestal, in de uitdrukkingen van eene
(,ogenblikkelijke blijdfchap ; zijn , meestal , de voorwerpen
liet fpeel oed der dartelende bevalligheden. De meester
in dit vak , bij de Grieken, was zekerlijk ANACREON , en
een flaaltje weêr v an dien ANACREON is zijn Duifje, dat
allergeestigst versje, door onzen beroemden NIEUWLAND

zoo tooverachtig in het Nederdu 1 cli vertaald, en allen
dichtminnaren bekend.
Na deze rangfchikking van cenige foarten, zal liet aan
ons tegenwoordig oogmerk genoe,, voldoen, dat wij de
algetneelie liooltivereischten opgeven , die voor alle deze
onderfcheidene foorten pasfen , en olie zich altoos naar den
aard der onderwerpen moeten tvij^i en; dewijl liet toch
van zelven fpreekt, dat hier de dichter niet alleen den
Mijl, maar ook den verstrant moet fchikken naar mate van;
Glen lleerfclienden hartstort, en liet niet minder ongerijmd
zou wezen, een klaagzang in trippelende verzen te willen dichten, dan, onder een deftig kerknluzijk, de hornp ijp of een' Engelichen contredans op liet orgel te fpelen,
)e hoofdzaak in alle Lierdichten is : poëtische uitdruk king van waar dichterlijk gevoel, in zangerige, wellui.

den

,

') Misfehien heisnit ook hiertoe het zwierig dichtftnk,
an Benen onbekenden dicht.r der oudheid, Het nachtfecsa
s ;a Venus (l'ervigilium Veneris) ouder anderen door cdctc s in het Hoogdu'tsch en door onze puikdichters v av
BIALL en BILDERDIJK, elk op zijnen meesterlijken trant, in onze taal overgebragt.
-
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lende verzen. Gevoel en welluidendheid moeten hier
altoos onaffcheidelijk vereenigd blijven. Even gelijk de
muzijk betlaat in de uitdrukking van de gevoelens des har
klanken , die geene bepaalde beteekenis hebben;-ten,dor
zoo beffiaat ook de muzikale poëzij , of het Lierdicht, in
de uitdrukking van het zelfde gevoel, door klanken van
Bene bepaalde beteekenis, door gepaste woorden, die onze aandoeningen in het gemoed van anderen als overgieten. Ik hel mij de zaak op deze wijze voor. — Da
dichter wordt door eenig voorwerp flerk getroffen, niet
alleen niet betrekking tot zijn verftand, maar ook tot zij.
ne verbeelding: deze verheft zich , wordt meer en meer
werkzaam , en ontvlamt in een edel vuur: dit vuur is de
bron van verhevene en levendige gevoelens: de ontwikkcling van die levendige gevoelens doet wederkeerig dat
ontlloken vuur nog kerker gloeijen : hieruit ont[iaan de
ilerkfle pogingen der ziele, om haar' tegenwoordigen toehand uit te drukken; vandaar die rijkdom in flerke taal,
fto ute figuren , grootfclie beelden , treffende wijzen van
zeggen. Nu is de dichter in enthufiasmus, in waarachtige geestverrukking; nu zingen voor hem de bergen en
heuvelen, nu klappen de 'boomen des velds de handen te
zamen; nu fchiet hij voort, gelijk een geweldige ftroom,
die zich aan dijken noch dammen, noch zelfs aan de fterkiie rotten hoort; nu barst hij uit in den ftoutilen aanhef,
en bekreunt zich niet aan de orde van den wijsgeer of
redenaar, maar ontlast zich van zijne denkbeelden, zoo
als die zich bij hem opdringen; terwijl alle zijne beelden ,uitdrukkingen, gedachten , de teekenen dragen van het voor
dat thans zijne geheele ziel vervult. — Is dit ta-werp,
naar waarheid gefchetst, gelijk ik mij durf vleijen,-ferl
dan zien wij hier ook tevens de regelen, waaraan wij het
echte Lierdicht kunnen toetfen; de hoofdvereischten, die
wij er in moeten aantreffen. Dan zien wij, vooreerst,
dat de aanhef geheel verfchilt met dien in alle andere foorten van gedichten. Bekend is de les van troRATIUS om
liet Hejdendicht :
-tren
Begin uw werk ook niet, gelijk voorheen een zot,
Die aanhief, trotsch van toon: „'k Zing Priams heldenlot
„ En eedlen oorelog" ! Wat heeft men toch te wachten
t'an zulk een fnoeshaan, die niet kent zijn eigen krachten
De bergen dreigden eens te baren, wee en ach !
En ziet, wat kwam er? een klein muisje voor den dag.
Zz 5
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Doch , zoo wijs de les van HORATIUS was voor den
heldendichter, zoo weinig komt zij bij het Lierdicht te
pas. In werken van een' langen adem gaat de dichter
naar een juist afgeteekend beftek te werk, en tracht, in
koelen bloede, den lezer een denkbeeld te geven van de
taak, die hij zich heeft voorgefteld; terwijl hij zich zorg
wacht, om in een' toon te beginnen , die, zoo hij-vuldig
al Beene verwaandheid deed vermoeden, het hem moeijeEik zou vallen tot den einde toe vol te houden; behalve,
dat eene gedurige klimming hem altoos de toejuiching der
kenneren doet wegdragen. (*) Bij den Lierdichter is het
een ander geval: bij hem is het enthufiasmus reeds op
het hoogst gefpannen ; hij behoeft niet te zorgen wat hij
doen zal; de uitharfting van zijn gevoel geeft hier den
aanhef zelve aan de hand. Ook behoeft hij zich niet te
bekommeren of hij het zal kunnen uithouden, want zijn
gedicht is kort.
En deze kortheid is een tweede vereischte van den
Lierzang, die uit zijnen aard van zelven voortvloeit. CIeEro heeft zeer mcnschkundig aangemerkt, dat het vuur
der ziel niet lang een' flerken gloed blijft houden; en dit

geldt ook inzonderheid omtrent het vuur van den dichter, dat onnatuurlijk wordt, wanneer het niet teert op
de eigenaardige braudílolfen van zijn onderwerp. liet is
inderdaad eerie deerniswaardige vertooning, wanneer men
fomtijds ziet, hoe Dichters (indien zij anders dien naam
verdienen) zich afllooven , oni hun uitgebrand vuur door
blazen en windmaken nog een weinig aan den gang te

nouden.

Een derde kenmerk van liet echte Lierdicht vloeit natuurlijk voort uit deszelfs aard, en de wijze , waarop het
ontftaat. Aan het Lierdicht ontbreekt namelijk die geregelde orde, die juizte aaneenfchakeling, welke wij zoo
gaarne waarnemen , waar het op betoogen , redeneren en
ontwikkelen der denkbeelden aankomt. Hier , integendeel, zagen wij, is het de opwelling der genie , de vlugt
der verbeelding , de mededeeling van den toeftand der
ziel, zoo als zij op dat oogenblik bij den dichter plaats
heeft.
(*) Indien men , ot-, zich hiervan proefondervindelijk te
overtuigen, bij velen onzer heldendichten, de eerfie twintig
regels van den aanhef met de laatfle van het Plot vergelijkt ,
zal neen niet zelden befpeuren , dat deze geëischte opk^i:uming den toets niet kan doortaan.

CAN DEN LIERZANG.

679

heeft. Hier is een toevloed van denkbeelden, die zich
aan den geest opdringen, waarvan de dichter de zoodanigen, welke hens het 'belangrijkfte voorkomen, aangrijpt,
er bij ftilflaat, en, noodra hij die floflcn der denkbeelden
in woorden weet te munten, niet het hartelijkfle gevoel
iiitboezemt. Vandaar ontfIaan die fprongen , die gapingen, als ik ze eens zoo noemen mag, die aa:neenfchakeling van hoofddenkbeelden, waarvan de tusfchendenkbeel(lern door den hoorder of lezer moeten worden aangevuld;
niet één woord, die knullige wanorde, waarin de kenner
den meester zoo duidelijk ontdekt, en hetgeen den bekwamen Franfchen Lierdichter DE LA MOTTE te regt
(leed zeggen : Le beau desoidre de [Ode est un eff'et de
l' r1 t. Men verbeelde zich echter hierom niet , dat het
Lierdicht een bajert van verwarring is; integendeel, de
ichoontle éénheid moet er altoos in doorftralen. Even
celijk er éénheid van daad in liet Heldendicht , in elk
goed Tooncelfpel moet hecrfchen, is ook eerre éénheid
in het bierdicht onvermijdelijk noodzakelijk , eene één
,eid van 'gevoel namelijk, dat, van zijn geliefkoosd on--1
derwerp doordrongen, zich in eerie veríclhcidenheid van
gedachten, beelden en uitdrukkingen verlustigt, en die
fchiinbare ongelijkheid veroorzaakt, die ons, als het echte voortbrengfel van dichterlijke verbeeldingskracht, zoo
ongemeen behaagt. Nu is liet eerre uitroeping, dan eene
aanlin•aak, nu eigene overpeinzing, dan weder eerre andere uitweiding. Alle die fprongen van den geest, uit
eerre en dezelfde bron van gevoel, door het onderwerp
geopend, voortgefproten, dienen eeniglijk om de fchilderingen van dat gevoel afwisfeling, levendigheid en rijkheid
bij te zetten.
De laatile vereischte, die wij vooral in het oog moeten houden, is ware poëtiíche taal en gladde wcllnidende verzen. In den Lierzang, als de hoogte klasfe van
eigenlijke poëzij, moet alles regt dichterlijk worden uitgedrukt. Hier komt de eenvoudig - duidelijke flijl van het
Leerdicht in het geheel niet te pas. Zoo zegt bij v. de
Leerdichter van den arbeidzamen man : „ hij werkt den
ganfchen dag. " De Lierdichter zegt het veel pi;cti.
Ic fier
-

Trt 's avonds toe • laat lij niet af van ílaven,
fu: dat de dag wordt in den nacht begraven.
1 nat
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Laat mij dit door nog een ander voorbeeld ophclderen.
Bij het opflel van eenen Godsdienftigen Hymnus vloeideii
wij deze regels uit de pen:
Ach, zong ik nu zoo fchoon als David in zijn Pfalmen!

Doch hier herinnerde ik mij, dat dit niet de regte flijl van
den Hymnus was. Wanneer het Leerdicht fpreekt van
Davids Pfalmen , dan verflaat men door die twee woorden alles, wat er bedoeld wordt, zoo klaar, als liet gewoonlijk in eenvoudig profa wordt uitgedrukt. Geheel
anders is de taal van den Lierdichter : hij zegt dezelfde
zaak, maar zwierig , verbloemd, bevallig: hij kleedt ze
in dichterlijke fie raden ; en echter is zijne befchrijviag
altoos zoo duidelijk, zoo verwijderd van loutere woordenpraal, dat er geen fcliaduw van twijfeling over^liiir,
wat hij eigenlijk wil zeggen. Op dien grond dan ;af ik
hieraan eene andere wending en vorm , en wel oo deze
wijze:
Ach ! trof ik nu den toon dier tiooge lofgezangen,
Welks galm de godsvrucht nog bekoort ;
Den toon van 't vorstlijk lied, dat, door de harp vervangen,
Op Sions heuv'len werd gehoord.

En nu zal ik hier niets meerder behoeven bij te voegen.
\Velluidendheid, waarlijk zangerige verzen , zeiden wij ,
eindelijk, komen hier bovenal in aanmerking. Men zie
eens, welke verfchillende wegen de Ouden reeds hebben
ingeflagen , om , door verfcheide verstranten , ingerigt
naar den aard der onderwerpen, dit bijzonder oogmerk te
bereiken. Niet alleen de geest, maar ook liet oor wenscht
hier vergast te worden. En waarom zou ik mij hier, ter
flaring, niet beroepen op ontelbare Lierzangen van onze
beste Nederduitfche Dichters , die zoo muzijkaal zijn ,
dat ze naauweli.jks kunnen bedorven worden door den ingevoerden fmaak van reciteren, vooral op het Tooneel,
die zoo velen van de fchoonfle verzen (ter liefde van het
zoogenaamde natuurlijke) dermate weet te radbraken , dat
de dichter er bij fchreijen moet , wanneer bil in zijne verzen
niets meer hoort dat naar verzen zweemt. — De latere
Dichters, inzonderheid de Franfchen , oordeelden de afdeelingen of doorfiiijdingen van het Lierdicht in couplet-

teil ,
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ten, als zeer gefchikt om deze welluidendheid te bevorderen; en dit is inderdaad niet af te keuren , mits met
elk couplet de volzin geheel gefloten is, hetgeen dan de
uitweidingen en fpraakwendingen, bij den aanhef van een
nieuw couplet, te duidelijker en daardoor gemakkelijker
maakt.
Hoe zeer ik overtuigd ben , dat ophelderende voorbeelden bij foortgelijke onderwerpen het meeste afdoen, begrijpt men echter ligtelijk, dat dit omtrent het Lierdicht,
bij zoo vele verfchillende foorten , volf:rekt onmogelijk
is, indien men niet al te breedvoerig wil wórden. Ik heb
daarom ook, inzonderheid , alleen zoodanige vereischten
opgegeven, welke, in het algemeen, bij alle de verfcheidene foorten , meer of min in aanmerking komen, en
vertrouw hiermede, door deze Theoretifche fchets, aan
het plan , dat ik mij voorftelde , voldaan te hebben.
Lu BLINK.

DE VRAAT.

e /3 eat is een dier, behoorende tot het geflacht der
Vezels; van zijnen vraatachtigen eetlust ontleent
hij zijne benaming. Men vindt hem in de noordelijke
gewesten van Europa, Azië en Amerika. Gemeenlijk is
hij ongeveer drie voet lang en anderhalven voet hoog.
Hij is lang van ligchaatn, kort van pooten; zijne prooi
vangt hij bij verrasfing, en niet door nazetten. Hij klimt
in eenen boom, en verfchuilt zich in de dikte bladeren,
tot dat een Ilert of eenig ander groot beest onder den
boom voorbijgaat; met fnelle vaart laat hij zich op diens
rug vedervallen ; vast en onlosmakelijk , door middel van de
fterkte en de fcherpheid zijner klaauwen , zich aldaar hechtende, bijt hij in den nek, en graaft zich eenen doortogt
naar de groote bloedvaten, in dat ligchaamsdeel liggende.
Vergeefs vlugt het verfchrikte en veelte dier; zijn onverzadelijke vijand vaart voort met Einullen van zijn vleesch
en bloed; wanneer hij van zijne prooi zich losmaakt, verlaat hij haar niet, voor dat hij den geheelen romp te lijve
heeft geflagen. Als des Vraats maag dus opgepropt cn
overladen is, ligt hij verfcheiden dagen Uuimerende neder
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der; daarna ontwakende , beklimt hij een anderen nabijftaan-

den boom, in afwachting van eene nieuwe prooi.
Het vel van dit dier is met een bont bedekt, hetwelk
om ziine íchoonheid en glans zeer gezocht wordt.

EENIGLO PARABELS VAN KrUMMACUER.

Aan den Redacteur der FJ,& r1rl2ajiJlc Lctteroefc ;ti11gen.
,

Mijn IIeer!
J.Lj et is, gelijk gij u zult herinneren , cone oude, ja zeer
1 i oude fchuld, welke ik thans voldoe , door de mededeeling van de nevensgaande vertaalde I'arbels van KRUaialACIIF_z.
Ik hoop , dat dezelve , benevens liet bijgevoegde woordje ,
overeenkomftig niet onze wederzijdfche belofte, een plaatsje
zullen vinden in uw Maandwerk. Terliond na de verfchijning
dezer liefelijke vruchten van het godsdicnitig gemoed des
Duitfchen Dichters rees de wensen in mij op, dat dezlve
op eene waardige wijze ook voor onze Landgenooten n:ogten
worden toebereid, en bekroop mijzeiven de lost , de find
aan dit werk te faan. Dan , cie moeijelijkheid dezer onder
cie hoop, dat Gene bekwamer hand dezelve mort-nemig,
uitvoeren, hielden naij daarvan terugtic. Intusfchcn meende
ik mijne hoop vervuld te zien door de vertaling, welke van
liet eerfte Deeltje dezer Parabels in liet jaar I8o5 te Zurpcn
bij THIEME verfcheen, en ook in uw Maandwerk van Ii;C6.
No. 3. werd beoordeeld; doch ik vond mij in deze v erwachting zeer teleurl;eflcld. Die vertaling namelijk is , naar mijn
oordeel , gansch niet gelukkig , en is over 't geheel in oenen
ulijl vervat , waardoor de eigenaardige fchoonheden zijn ver
geraakt, welke liet oorlpronkeinkc, door de Oesterfiche-loren
en Bijbelfcïle kleur, in zou ruime mate bezit. De dichter
lijke vertaling van twee Parabels, onlangs in uw;,'lnandwerlc
geplaatst, fchijnt van Gene nand te zijn, die g oon) is de
dichtpen te voeren; maar is, bij alle hare fchoonheden, voor
mij een voldingend bewijs, dat deze flukken voor eens inkleeding in versmaat ganfchelijk ongefclikt zijn; iets, lietwelk de bekwame Vertaler, blijkens zijne eigene betuiging,
zelf fchijnt te hebben gevoeld. Iiet is hiermede bijkans
eveneens gelegen, als met de vrije vertaling der gewijde
fchriften, vooral van het 0. V., in Benen Westerfchen trant.
IiRUMMACHER is zekerliík in dezen van hetzelfde gevoelen;
anders toch zou hij , die juist in deze fuoït veil dichtkunde
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zulk een meester is, (gelijk zijn Hymens ai die Liebe, zijne
K'inderwelt, zijne Ipol(gen and Paralnyt;rien, en vooral zijs
Sonntag en zijn Christf^st, voldingend bewijzen) ongetwijfeld
menen dichterIijken vorm ran deze vruchten van zijnen geest
hebben gegeven. Ondertusfciien is deze eenvoudigheid juist
datgene, wat de vertaling dier flukjes moeijelijk maakt. i tea
is geenszins gemakkelijk, het naïve en kinderlijk - godsdienflige in de overbrenging te bewaren. Niettegenflaande deze
zwarigheden, heb ik het echter gewaagd, fommige van dezelve in onze taal over te brengen; en offchoon ik mij niet
durf vleijen hierin raar wensch geflaagd te zijn en overal den
juisten toon te hebben getroffen , hoop ik echter hierdoor meni
oogenblikken te verfchatfen aan de Lezers van ni-geanm
Maandwerk, en welligt eersen befcheidenen wenk te geven
aan hem, die de vertaling mogt bewerken, welke de Boekverkooper ALLART onlangs van deze Parabels heeft aangekondigd. Ik ben met achting
-

Den 6 Nov. i8lo. N. N.

DE BRON DER GENEZING, OF DE GESCHIEDENIS
VAN BAUCH.

e Damaskus, in den lande Aram, leefde een man,
wiens name was Baruch ; die was in 't ganfche land
T
vermaard van wege zijnen rijkdom, zoodat men zeide:

hij heet met regt Baruch, dat is, de Gezegende. Want

hij bezat de fchatten van Indie en Arabie, en woonde in
een heerlijk paleis , welks vloer was van blinkend marnier, met kostelijke tapijten bedekt, en zijn rijkdom was
zonder einde. Daartoe hadde God hem een deugdelijk
tiviíf gegeven, en zeven bloeijende kinderen.
Maar ziet! er was vrede noch vreugde in zijn harte.
Daarom zocht hij dagelijks den glans van zijn huis te ver
te verwisí'e--merdn,htfclome nt
felen. Nograns kwam er geene rust in zijn hart, en hij
werd fteeds verdrietiger , en de flaap week van zijne
oogen.

En hij (prak in zijn harte : Waartoe zal mij liet leven
zijn? Ik kan niets grooters en beters verkrijgen , dan ik
hezitte van mijne jeugd af aan, en ik weet nu, dat alles ijdel is onder de zonne , en mijne ziele walgt van
alles.
rlizoo w s Baruch verzonken in zwaarmoedige gepeinzen,
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zen, en bedroefde zijn wijf en zijn ganfche huis; zoodat
men zeide : Een booze geest is over hem! Daarom begoot
hij een einde te maken aan zijne dagen, dat hij van de
plage bevrijd wierd.
Toen vernam Baruch, dat in de flad Memphis , in den
lande Mizraim,, een wijs man woonde, een profeet, wien
God de wijsheid in 't harte gegeven hadde , zoodat hij in
alle dingen kon raden. En Baruch belluot, zich op te
maken, en van hem raad te begeeren.
En Baruch riep den getrouwfien zijner knechten, genaamd Malchi , en fprak: Welaan! neem twee van mijne
kameelen, en belaad een van dezelve met goud, zilver
en kostelijk gefleente, en de voornaamfle fpecerijen van
Arabie. En Male hi deed, gelijk zijn Heer hem geboden
had. Maar Baruch zegende zijn wijf en zijne kinderen,
en maakte zich op, hij en zijn knecht, en zij togen van
daar over 't gebergte door de woestijne naar Mizraim.
Alzoo togen zij met hunne kameelen zeven dagreizen ,
en andermaal zeven dagreizen; doch zij bereikten het land
niet. Want de Engel des Heeren had hen met blindheid
geflagen, dat zij van den weg afdwaalden, en niet wisten, of zij ter regter, dan ter ílinkerhand moesten.
En hun benevens hunne kameelen dorilede zeer; want
er was geene wel of bron in de woestijne , en zij vingen
des nachts den dauw in hunne mantels op , en zogen daaraan, om hunne lippen te bevochtigen.
Toen zuchtte Baruch, en fprak: Hoe gaarne gave ik
niet alle de fchatten , welke de kameel draagt, en nog
veel meer uit mijne gewelven te Damaskus , voor eenen
beker van 't water, dat in mijne lusthoven uit marmer en
porphijrfteen fpringt — en alle mijne kostbare wijnen in
mijne kelders voor eene bron, die onze tonge kon laven.
Alzoo zuchtte Baruch , en de hitte van den dag was
zeer groot, en werd fleeds drukkender, zoodat hun meer
en meer dorftede , en hunne zielen mat werden. Toen
ilagtten zij een van de kameelen; doch er werd bijna geen
water in denzelven gevonden, waarmede zij zich konden
laven.
Toen deed Baruch zijnen mond op, en fprak tot lila?chi: Ach, mijn getrouwe dienaar eu medgezel , heb ik u
hier heen gevoerd, dat gij om mijnentwille lferven zoudt!
Voor mijn huis was ik eene plage in mijne misnoegdheid,
en voor u, mijn getrouwe Malchi, ben ik een Engel des
Doods in de woestijnti: En echter zijt gij geduldig, als
een
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een lam, dat Prom is voor het aangezigt van zijnen fcheerder, en mort niet turen uwen verderver, die voor uwe
trouwe den vloek over u brengt ! Ach, MaIc/zl ! hoe zal
ik liet u vergelden'? — Alzoo fprak Baruch.
Maar Malc;rri antwoordde en zeide : Hoe zou ik mijnen Heere niet gaarne volgen tot in den dood? IIeb ik
van uw brood gegeten en van uwen wijn gedronken tot op
dezen dag , heb ik de goede dagen genoten , hoe zou ik mij
clan aan de boozen onttrekken ? — Ach , zoo de Heere tt
Hechts redde uit de benaaurvdheid, en mijne ziele ten los
Ik toch ben maar een eenig man; maar om-geldnam!
ii treurt een wijf met zeven kinderen.
En als 11lalchi deze woorden gefproken hadde, vermogt
hij niet verder. Want zijne ziele was mat, en hij viel tel
aarde.
Toen bezweek het hart van Baruch, en hij viel op zijii
aangezigt in zijne ellende , en weende , en fprak: Ach
Heere, Heere , God des Hemels en der Aarde , verderf
mij ! want ik ben niet waardig de genade , die Gij
mij bewezen hebt , en de last van mijne zonden weegt
zwaar op mijne ziele! Daarom verderf mij , gelijk ik vers
diene.
En nadat Baruch deze woorden gefproken hadde, ver
hij , en weende zeer.
-f:Iomde
En zier, van verre kwam een geruisch uit de rotfee ,
gelijk liet geruisch van een beekje. En Baruch hief zijn.
hoofd omhoog en luisterde; alz000 verhief ook de kameel zijii
hoofd, en neigde zijn oor tot liet geruisch, en naderde
de rots. Maar Baruclf Bralt : Zal dan ie Engel des
Heeren een wonder doen , en in de woestijne de rotten
openen, om ons van 't verderf te redden?
Alzoo fprak Baruch en fhoedde zich derwaarts , en ziet
aan den voet van de rots welde eert bron van helder
water uit de diepte op, en de bron {troonide koel en rij
liefelijk te aanfchouwen.
-kelijnwas
Toen viel Baruch andermaal op zijn aangezigt en riep
Ach, Heere, God, nu erkenne ik in waarheid, dat (iii
barmhartig zijt en groot van goedertierenheid, en dat Gij
wonderen doet , oflchoon ik uwe barmhartigheid niet
waardig ben!
Doch Baruch dronk niet uit de bron; maar hij nam
haastelijk Benen beker en vulde denzelven, en liep tot zij
knecht Malchi,en wiesch hem de flapen van 't hoofd,-ne
en bevochtigde zijne lippen. Toeti IOeg Malchi zijne
oogcc]
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oogcn op, en zag zijnen Heere aan. Maar Baruch viel
hem om den hals, en weende van vreugde, en riep: G
Malcl i, vriend mijner ziele , niet langer mijn knecht !
Ach , dat ik u gevonden heb ! — — Zie , de Engel des
Heeren heeft ons eerie bron gewezen! Drink nu , en verkwik uwe ziele , opdat gij leeft , en ik ook leve
En nadat Malchi gedronken hadde , wend zijne ziele verkwikt , en liar•uch geleidde hem naar de bron , en zij na
welke zij ;.;edegccragt had--menfj)izvadkl,
cen • en zetteden zich bij de verkoelende bran • en aten en
dronken , en werden verzadigd. Alzoo drenkten zij ook
hunnen kam eel, en rustten van hunne vermoeijenisfern ,
en hunne zielen werden verkwikt en verficrkt. En zij
bleven aldaar den ganfchcn nacht tot aan den anderen dag.
Als nu de zon opging , (prak i}Ialcl;i tut B^7racid : Zie ,
de zon is opgegaan! Wilt gij, zoo vuile ik de lederen
zakken, en wij trekken voort naar den profeet in den
lande Mizraïm tegen 't \Vesten. Mogelijk zijn wij niet
verre nicer van daar.
Tegen zag Bar !ch zijnen getrouwen knecht Mialchi
vriendelijk aan, en vatte zijne hand, en fprak: Niet alzoo, mijn broeder 1Êlalchi ! Zie ! de Heere heeft mij de
tvijsl;eid gegeven, die ik gezocht nebbe. Waartoe vlij
dan de protect? Vi'claan, wij willen tegen 't Oostgin optrekkcn en teruigl.eeren, van waar wij gekomen zijn.
Daarna vulden zij de lederen zakken met versch water , en drenk ten den kameel , en dronken zelve , en zegenden de bron , die hen van 't verderf gered had, en
togen vrolijk htn nes ti e s.
En als zij in cie plaatfe hunner weninge kwamen , te

Pamasi us, zat Thth'ti(I, de huisvrouw van Bjru.h, in Cie
pocrte des heizes, niet hare zeven linderen, onder de
pa'.n;hoomen; en zij ontzettede zich, c's zij t3rz'nch zag,
en zijnen knecht 1 Jlchi. h.Iaar Barr:c i omhelsde zijne
v „n, en zijne kinderen, en kuste ze, en weende van
vreugde.
ic.en verhief Thirea hare ftem, en feral:: Gezegend zij
de wijze van Mizraïm, die u zoo fpocdig weder naar
huis zendt, en gezegend zij Baruch, d_en mijne ziele lief
leeft! want zie , uwe gedaante is veranderd, en uw aangezigt is mij een Engel des Vredes. Zeg mij tocl, den
naah; van den roan Gods, die raste aan uwe ziele heeft
gefchonïten , opdat ik hem zegere !
Toed zai; Barneb zijn tinij' lagchende aai], en verl;aalde
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de al wat hein en lïi/ilc' i wedervaren was. Daarna fprak
bil : Zie! geen mensch en profeet, maar God-zelf heeft
mij onderwezen. In de woestijne heb ik demoed geleerd; in de bron hcb il. de genade des Albarnihartigen
erkend en zijne goedheid , en in mijnen dienaar heb ik eenen
mensch en vriend gevonden ! En nu keere ik vernieuwd
tot it terugge , en er woont vrede in mijn harte , die kosteliikcr is dan goud en zilver, en dien alle mijne (chat
ten mii niet geven konden.
Alzoo fprak B rrrcir, en hij wandelde met een vrolijk
harte in eenvoudigheid en opregthéid tot aan het einde
zijner dagen. Eu met zijne fcliarten deed hij wél in 't
ganfche land, en er werd geen arnle gezien , dien hij niet
hielp in zijne armoede. Toen zeiden de armen , die hij
geholpen had: Wel mag hij met regt Baruch genoemd
worden! want hij is een Gezegende des Heeren, en vati
hemzelven komt zegen.
Maar hij zeide : Ziet! ook dit heeft mij die bron ge.
leerd.
En als een jaar vervuld was, toog hij naar de brost
met Malchi, zijnen vriend, en zijn wijf en kinderen, en
heiligde de bron , en bouwde eerre herberg nevens dezelve voor de reizigers der woestijne.
En hij noemde de bron Beor Rcfah, dat is, Bron der
Genezing. Alzoo heet dezelve tot op den huidigen dag.
DE TEaIPEL TE PIEMPHIS.

Toen Pythagoras, de wijze van Samos, zich in Egypte onthield, om uit de oude, heilige bronnen wijsheid te
fcheppen, geleidden hein de pri,.sters naar den tempel te
Memphis. Stil en groot, als een gebergte, lag het ontzettend gebouw in dc morgenfchemering.
Hoe hebben menfchenhanden deze bergt ukken kunnen
opeenflapelen 1 riep de Griek, van verbazing getroffen.
De vereende kracht, antwoordde de priester , vermag alles , zoo een geest dezelve geleidt.
Nu openden zich de ontzaggelijke deuren van den tem
gelijk de poorten van het fchimmenrijk. Zij traden-pel,
in het heiligdom , en ftonden , in zwijgen verzonken , tusfchen de verhevene pilaren, en een zachte wind fuisde
door de onmetelijke gewelven , als Remmen van geesten.
Eene rilling; doordrong den jongen wijzen van $amor;
Aaazhij
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hij begon te fidderen , en weende , leunende tegen de

muren des tempels.
Toen kwam een priester tot hem, en zeide: \Vaarons
weent gij?
Klaar Pythagoras zweeg. Na eenige oogenblikken antwoordde hij: Ach, laat mil over aan mijzelven! Gevoel
ik hier niet de geduchte nabijheid van dat Wezen, wella
naam ik niet durf uitfpreken ?
Toen zeide de priester: Heil u, mijn zoon, in uwen
demoed! Hij voert u op tot de Godheid , waarvoor dit
heiligdom werd gefticht. Welaan dan , dat de grootfche
gedaante van dit gebouw u nu ook weder tot de menschheid terug brenge en met haar verzoene ! Wees indachtig, dat eens menfchen borst dezen tempel in zich befoot, eer dezelve uit de rot{èn verrees. Droog uwe tra
wandel blijmoedig uwen weg!
-ne,
BIET CEDED.

Cornelia was de vreugd en de roem harer ouderen .,
want zij was fchoon van gehalte , gelijk een lichttlraal ,
en de blos harer wangen was als liet rozenknopje , dat
zich voor den dauw ontfluit. Ook was hare ziele helder,
gelijk een lentemorgen , die over de bloeijende dalen
zweeft , verkondigende eenen blijden dag.
Nog had Corízclia 's levens ernftige zijde niet gezien ,
en de dagen harer jeugd waren kalm en vrolijk. Maar
ziet! hare moeder werd krank, en lag vele dagen op het
ziekbed, en werd zeer zwak , alzoo de koortfe hevig
was en hare zinnen verwarde. Toen waakte het meisje
gani'che nachten bij de legerbede harer kranke moeder, en
laafde haar, en wandelde zachtkens om haar heen, met
teedere bezorgdheid en heimelijken angst.
En op den zevenden dag werd de koortfe nog heviger dan te voren , en rondom was ffilte en heimelijk
geween; want allen geloofden , dat zij fierven zonde.
Doch met den nacht kwam de langgewenschte fuime-ring, en verkwikte de moeder, en liet leven keerde in
haar terug. En Cornelia zat bij het bedde, en luisterde
naar haren adem den gebeden nacht, en hare ziele was

vol van hoop en vrees.

Als nu de dag aanbrak , floeg de moeder hare oogc:^
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p, en f prak : 't Is beter met mij, ik zal herftellen. — En
zij at, en dronk, en fluimerde op nieuw.
Toen overilelpte de vreugde het hart van het meisje.
En Cornelia floop zachtjes uit de kamer • en ging naar
buiten, en klom op eenen heuvel , ten tijde der morgen
zij , diep bewogen in 't gemoed,-fchemring.H1lod
door eene wonderbare mengeling van hope en finart. Als
nu het morgenrood doorbrak en haar gelaat omfcheen,
teen dacht zij aan het nieuwe leven harer moeder na
den verkwikkenden flaap, en aan den angst, welken zij
geleden had Maar zij kon den drang harer aandoeningen
riet langer weerflaan ; zij knielde neder op de bloemen
des heuvels, en boog haar aangezigt, en hare tranen ver
zich met den dauw des hemels.
-mengd
1)aarna hief zij haar hoofd omhoog, en keerde terug
tot hare woning, en tot de kamer van hare moeder. En
('ornelia was fcliooner en liefelijker dan te voren; want
;j had niet God geiprokeu.
IIET LAMMETJE.

Een vader wandelde met zijn zoontje in het veld; daar
aaien zij een zogend fchaap, en een wit lammetje zoog
aan zijne borllen; en her (ihaap likte he lammetje.
1 Jet knaapje verheugde zich in dat liefelijk gezigt, en
als het lange daarop geilaard hadde , zeide het lagchetide :
llot lamsnetje zuigt aan zijne moeder, als een kindje;
doch waar is nu zijn vader?
1)ian kent liet niet, en dien zal het ook nimmer kennn, antwoordde de vader.
Ilet knaapje vroeg al verder : Zal het dan maar altoos
bij zijne moeder blijven?
De vader antwoordde: Ook bij deze flechts zoo lang
als het aan hare borflen zuigt. Zoo dra het zelf in (raat
i; gras te eten, verlaat het de moeder, en vergeet haar,
en neigt zijn hoofd ter aarde.
Maar hoe doet dan het kindje ? vroeg het knaapje.
De vader antwoordde : Zie , toen gij geboren werdt ,
laat gij in den fchoot van uwe moeder, en zoogt aan
bare borflen, gelijk dit lammetje , en fluimerdet Benige
maanden lang. Toen echter werd uw aangezigt helder,
en hieft gij uwe oogen van de borst opwaarts, en lach
uwe moeder vriendelijk toe. lit vermag het lammetje-te
:liet. En Benige maanden daarna , leerdet gij de moeder
^iaa 3
ken-
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kennen uit alle anderen, en ftameldet, en firektet uwe
handjes tot haar uit. Ook dit vermag liet lammetje niet.
En na verloop van nog eenige maanden , leerdet gij
ook uwen vader kennen, en keerdet uw klein aangezigtje
van uwe moeder tot uwen vader, en zeidet: Vader en
moeder ! Ook dit vermag het lammetje niet. Het neigt zijn
hoofd ter aarde. Cij daarentegen rigt uw aangezigt niet
alleen ter aarde , maar ook ten hemel , en uw gemoed wordt
allengskens vervuld van liefde en kennis. Welhaast zult gij
ooft het aangezigt der natuur aanfchouwen, even als het aanezigt van uwen vader en uwe moeder. Dan zult gij een
erde woord uitfprekcn , 't welk is het woord des le'ens.
Maar het dier heeft geen wezen , en kent geen wezen.
Toen de vader alzoo f,:rak , vatte liet knaapje ziine
hand, en keek hem vriendelijk aan, en zeide : Ik zou toch
geen lammetje willen zijn!

d

DE ZEVEN KINDERTJES.

Des morgens vroeg, toen de dag begon te fchemeren,
rees een vrome huisvader met zijne ega van zijn nachtleger, en zij dankten Vod voor den nieuwen dag en den
verl'ccrkenden slaap.
Het morgenrood fcheen in de flaapkamer, en zevenkin
lagen in hunne bedden en piepen.
-cterjs
En zij zagen de kindertjes aan , het eerre na het andere , en de moeder fprftk: Ach! hunner zijn zeven! Het
„ai ons hard vallen, ze op te voeden ! -- En zij zuchtte.
Maar de vader zag haar vriendelijk aan, en fprak: Lig-.
gen zij niet alle zeven gerustelijk te ílapen, en hebben
zij niet allen roode wangen? En zie, ook het morgenrood keert weder, en omfchijnt hen, zoodat zij er nog
liefelijker uitzien dan zeven bloeijende roosjes ... Moeder! dat bewijst ons immers , dat Hij, die den slaap
zendt en liet morgenrood doet opkomen, getrouw is,
en zonder fcliaduw van ommekeering
En als zij nu uit d,: flaapkamer traden, ziet, voor de
deur í ouden veertien voetichocifels in eengin regel , al
kleiner en kleiner, voor elk kindeken twee.
Toen zag de moeder ze aan, en weende, dat er zoo
veel waren.
Maar de vader antwoordde ett zeide : Moeder ! wat
weent gij ? Hebben zij niet alle zeven de ronde, vlug ge voetjes ontvangen ; hoe zoudctl wij dan bezorgd
zijn
-
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2iin voor het bekleedfel ? De kinderen vertrouwen op
ons, en zouden wij dan niet vertrouwen op Hem, die
meer vermag, dan wij kunnen begrijpen? — Zie, daar
komt zijne Zon ! Welaan , beginnen wij, even als zij,
heden onzen loop met een vrolijk gelaat !
Alzoo fprekende, begonnen zij hun dagwerk, en God
zegende hunnen arbeid, zoodat zij genoeg hadden, zij
met hunne kinderkens. Want het geloof verheft den
moed, en de liefde vermeerdert de krachten.

DEMOSTHENES EN SSCHINES, OF, NAIJVER ZONDER NIJD.

, een vermaard Grieksch Redenaar, werd geD boren te Athene
, omtrent vierhonderd jaren voor de
FbIOSTHENES

Christelijke Jaartelling. Hij was beroemd om de eenvoudig
kracht zijner welfprekendheid. Men verhaalt, dat hij-heidn
de U l_icdeuis van TIHI.TCYDIDrS niet minder dan achtmaal af
roei , om zich eene welgefpierde en deftige wijze van-fc
zich uit te drukken eh en te maken; en dat zijn dorst naar
kennis zoo groot was, dat hij te rade werd, zijne letteroefeningen voort te zetten in een vertrek onder den grond , op
der hij door geen gedruiscn, of andere floornis, mogt bele en
werd worden.
rscHmNES, insgelijks een voortreffelijk Grieksch Redenaar,
was een tijdgenoot van DEMOSTHhNES. Hij bediende zich van
tone geregtelijke aanklasgte tegen zekeren CTESIPHoN, als eet
voorwendfei ter befchuldiging van zijnen mededinger DEMOSTuENES. Tot het pleidooi werd een dag bepaald, en geen
regtsgeding verwekte coi*_ zulk eene algemeene nieuwsgierig
ging met meer toeulels of fatelijkheids gepaard.-heid,of
Ongemeen was de toevloed uit alle oorden van Griekenland,
om getuigen en aanhoorders te zijn van het geding tusfchen
tle twee grootfie Redenaars. De denkwijze en gezindheden
der burgeren waren op de zijde van IESCHINES ; doch hij was
niet bettsnd tegen de overtreffende welfprekendheid zijns
wedijveraars; hij verloor het geding, en her vonnis van bal
werd over hem geveld. Hij verkoos het eiland-lingfchap
Rhcd s tot zijn verblijf; hier rigtte hij eene School op,waarin hij lesten gaf over de welfprekendheid, die, federt, zeer
vermaard werd, en, na 's Mans overlijden, verfcheiden eeuwen ia Rand bleef en bloeide. Hij maakte eenen aanvang
van zijne Lesten met bet voorlezen van zijne Redevoering,
welke hij kort voor zijne ballin;fchap had uitgefproken, en
dr de toehoorders, met luidruftige gebaren, werd
Aaa 4toe-
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toegejuicht. Doch, toen hij liet antwoord van MOST1IaNE s
op zijne Redevoering de I` Vergaderinge had voorgehouden ,
kenden de betuigingen van bewondering maat noch palen.
IESCHINES, intusfchen, verre van eenige aandoeningen van
nijd of wangunst , bij deze tweede zegepraal zijns mededingers, te gevoelen, riep, in verrukking, nit: „ I Ioe groot,
mijne vrienden! zonde uwe verrukking geweest zijn , in„ dien gij DEMOsTIIENES zelven deze Redevoering haddet
hooren uitfprel.cn, met dat onweerflaanbaar vermogen van
„ voordragt, om hetwelk hij met zoo vele reden en zoo al,, gemeen beroemd is ! "
Nadat ££CHINES ter ballingfchap verwezen was , juichte
DFMOSTiIENES in de overwinning niet , welke hij behaald had,
maar verzelde zijnen mededinger naar het (chip, welk hem
raar cie plaats zijns toekomenden verblijfs zonde overvoeren,
en dwong hem , eene aanzienlijke fomme gelds aan te nem-ien, groot genoeg om zijne reiskosten te betalen, en zich
van eene voegzaipe woning op het eiland Riiodns te voor
Gevoelig aangedaan van dit treffende bewijs van edel -zien.
riep de gebannen Redenaar in verwondering-zioedgh,
I Toe diep moet ik het verlaten van een land beklagen,
waarin ik, van Bellen verklaarden vijand , een en zoo ruimen
„ en weldadigen bijhand heb ontvangen, als ik zelfs van
ecnen vriend , in eenigen anderen oord der wereld , niet
,, zonde kunnen verwachten ! "
Mogten Christen- Leeraars zich aan dit voorbeeld fpiegcen ,
die , wanneer ambtgenooten hen in welfprekendheid overtreffen, er. daardoor een ;rooter aantal toehoorders trekken,
dezelven met een wangun(lig oog befchouwen, en , om hun
Glen voet dwars te zetten, middelen te baat nemen, onbeliaanbaar met die befcheidenheid en nederigheid , die van
den Godsdienst, welken zij verkondigen, eene hoofdwet is.
-

-

ANEKDOTE VAN DEN BEROEMDEN MOZART.

Rerlijn bezocht, kwam hij tegen
laatfte maal dat
D eden
avond in die hoofdflad aan. Naauwelijks was hij uit
den Waard.
MOZART

Let rijtuig geflapt , of hij vervoegde zich bij
„ Is er heden avond Opera?" vroeg hij hein. „ Ja, Mijn
antwoord : de Hoogduitfche Opera is-.;,ber"washt
z•ao even begonnen." — „ Wat wordt er gefpeeld?" —
„ Goed." — „ Ja, gij
:, . é Schaking this het Serail."
niet
beklagen
dat
gij
er
gaat; 't is een zeer aar2ollt l.et u
nu
s dir flak; 't is van Mijnheer... dings ... ik herinner mij
„ eer. ntism niet." — MOZART, zich den tijd niet gunnende
—
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o:.i van gewaad te veranderen , vliegt naar de Opera. Id;j
neemt plaats aan den ingang van het Parterre, roet oogmerk
oen op zijn gemak de vertooning van liet (luk te kunnen bij.
wonen, zonder van iemand herkend te worden. Doch wel
raakt hij over eene weluitgevoerde plaats in verruk--hast
king. Een oogenblik daarna raakt hij buiten zijn humeur
o^ er het gedruisch, welk er bij deze of gene brokken wordt
gemaakt; fcherp hekelt hij de midlagen der Zangers; het
belang , welk hij er in (lelt, allengskens toenemende, bevindt hij zich ongevoelig tot aan het Orchest genaderd, nu
dit , dan iets anders binnensmonds mompelende. Hij helpt het
Parterre aan 't lagchen , 't welk zich verwondert over en den
gek fteekt met het grappig voorkomen van het manneken,
't welk eerre zoo vreemde vertooning maakt. Eindelijk is
neen tot het Air van Pedrillo gevorderd. De befluurders van
de Opera , 't zij dat zij eene verkeerde verdeeling gemaakt hadden , 't zij dat zij MOZART wilden verbeteren,
hadden aan de fpelers van de tweede viool , bij de zon dikmaals
herhaalde woorden, Frisch zwin Kampfe! enz. een Re diezein
plaats van een Re naturel gegeven. Thans kon MOZART zich
niet langer bedwingen; op een' heftigen toon roept hij uit:
„ Sakkerloot! fpeelt Re saaturel!" Dit roepen wekt de alge
aandacht. Elkeen ziet hein aan; eenige Muzijkanten-men
herkennen hem ,en liet geroep : „'t IS MOZART! " vliegt wel
oor tot oor door het Orchest. Eenige Afteurs, en-hastvn
vooral Mejuffrouw B. , die de rol van Blonde (peelde ,
willen niet meer teil tooneele verfchijnen. In deze ver
wendt zich de Directeur tot MOZART , die zich-waring
firaks bij de Tooneelfpelers vervoegt. „ Hoe, Mejuffrouw!"
zegt hij tot de Aétrice : „ gij bedenkt niet wat gij doet;
„ gij hebt hemelsch gezongen. De eerfle' maal , dat gij
„ wederom zingt, zult gij het nog beter maken, omdat Ik
„ n onderrigt zal geven."
,

VERSCHIJNING IN HET LEVEN.

vV elkom, pand van liefde en trouw!
Gij verfchijnt, en feilt den rouw;
Ja, uw komst beperkt de fmarte :
't Wee verdwijnt, te lang getorscht.
Welkom, jongske, aan 't vaderharte !
Welkoin, wichtje, aan moeders borst!
Moes.
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Moesten we uwer ons erbarmen
In den jammerlijken nood,
Lagch nu vrij op vaders armen,
Dartel nu op moeders fchoot !
Maar gij haakt geen enkel toontje
Dat met onze blijdfchap flemt,
En de trekjes van uw koontje
Schijnen door 't verdriet geftremd.
Juichend danken wij den zegen,
En gij komt ons jamrend tegen;
Lieve jongen, fchrei zoo niet!
Kermend treedt gij in het leven;
Stoor, door fpoorloos wederftreven,
De ouderlijke vreugde niet!
Maar, ik gis , ik gis uw fmarte :
't Scheiden van het moederharte
Heeft uw teeder hartje ontrust;
Maar uw leed zij firaks gefi!st:
Prang u vrij aan 't moederharte ;
Gij behoudt het, wees gerustl
Ieder opflag, ieder blikje,
Ieder trekje, dierbaar kind,
Is een nieuw, onbreekbaar firikje,
Dat u aan dit hart verbindt.
Gij behoudt het; niets hecht nader
Aan dat liefdrijk.bart, dan gij;
En de zorgen van een' vader,
Lieve jongen, wint ge er bij.
Uit de moederlijke fpenen
Vloeit haar hartebloed u toe;
Jongske, dat uw ijdel weenen
Toch geen' druppel ílorten doet
Ieder teugje , aan u gegeven,
Kort zij aan haar eigen leven;
Io.
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Ieder drup van 't dierbaar vocht
Kost haar ligt een' ademtogt.
Zoo veel liefde flille uw fchreijen.
Maar uw krijten houdt geen maat,
En het kusfcn, fireelen, vleijen
Geeft uw jammer weinig baat.
Kon ik 't weten of befeffen,
Wat u toch zoo diep kon treffen,
Welk een fmart gij toch gevoelt!
Kan uw oog, met klaarder trekken,
Ligt den f}room van wee ontdekken,
Die de wereld overfpoelt?
Ja, wat hoef ik meer te vragen!
Dit, dit wekt uw (mart gewis:
't EeriFe licht, dat gij ziet dagen,
Toont de wereld zoo als ze is.
Ja, dat eerfle licht is zuiver;
't Blindt niet door een valfche pracht,
Ach, dat vrij uw hartje huiver'
Van de ellende, die u wacht!
Ja, met fiddring moogt ge ontwaren,
Wat de wereld u voorfpelt:
Met het groeijen uwer jaren
Groeit de fmart, die u beknelt.
Maar de fchijn zal u intusfen
Zoetjes wiegen, zachtjes fusfen,
Tot uw helder oog befchiet,
En gij, fluimrend, ingenomen
Door bedriegelijke droomen,
Al het jammer niet meer ziet.
Geestig zullen hare vingren
Roosjes om de banden flingren,
Die 't balflurig lot u fmeedt;
Roosjes, wier geliefde geuren,
Wier betooverende kleuren

r
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U bedwelmen, eer gij 't weet.
Alles, wat u angst kan wekken,
Zal haar hand bevallig dekken;
Zelfs den afgrond, die u wacht.
Alles zal zij lieflijk plooijen
En met bloempjes overftrooijen,
Zoo, dat zelfs de ellende lagcar.
Maar, wat ooit uw oog woog' boeijen,
Wat u firoomswijs toe woog' vloeijeu,
Ach wat haalt er bij den vloed,
Die u thans zoo kwistig voedt!
Bij die liefde, wier vermogen,
Me r Pen hela",; zuiverheid,
alt uit moeders oogen,
fchijn overfpreidt!
die u wekker ,
En uw koontjes overdekken!
'1 van 't vaderhalt!
)T~ van reine weelde,
.nis toebèdeelde
gevoel der eeríie fmart i
vrij uw hartje huiver'!
• n vlekloos, niets zoo zuiver
.;redt de wereld obit u aan.
haar, laat ze u zoo zeer niet pijnen;
Daar wij, wat we ook onderftaan,
Schoon we er fchreijend in verfchijnen,
Haar met droefheid weer ontgaan.
-„
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