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ij meenen te mogen vastdellen, dat de vroegere Ver (lagen van dit werk ,of wel deszelfs vertaling , hier en daar
Lenig belang hebben gewekt. Welligt beklaagde men zich
dan reeds, dat wij met derzelver vervolg zoo lang toefden.
Onszelven althans verdroot het niet flechts, maar finartte
het ook te meer, geen tweede deel op het toegezondene
te ontvangen, uit hoofde der toenemende , en nu bijna
tot zekerheid geklommen, vrees, dat bijzondere omftandigheden den uitgever zullen verpligt hebben, het begon
werk te flaken; waarom wij, ten gevalle onzer ge--ne
achte Lezers, tot liet oorspronkelijke de toevlugt namen.
t-te« luf, voorheen aan dit werk gegeven, nemen
wij niets terug. E n r i A n feiljilL ohïs roe, inderdaad de man geweest te zijn, die bijna meer dan iemand
bevoegd was, eene gefchiedenis der ivijs eerige befchaving
te fchrijven. De uitgebreide geleerdheid van den hoogbejaarden, voor weinig minder dan eerre halve eeuw, door
vlijtige nafporing, wijsgeerige fcherpzinnigheid en klaarheid, benevens keurigen finaak, reeds bekenden grijsaard,
ftempelt hem, als het ware, tot zoo belangrijk Bene roeping. Het éénige, wat nlisfchien op dit werk te berispen
valt, en dat, in het algemeen niet wel te vermijden, met
bovengenoemde bijzondere bevoegdheden te naauwer za
zekere vooringenomenheid of partijdig-Enehagt,is
welke ons toefchijnt fommige flellingen niet op ha--heid,
en regten prijs te fchatten, anderen niet naar waarheid te
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verklaren, omdat namelijk des mans eigen wijsgeerige
denkwijze, federt zoo lang in het brein gekoesterd, hem
belet juist te zien. Vat wijders de flotfom en het eind
betreft, daarvan fpreken-doel'zsganfch roek
wij eerst, bij de behandeling van het derde of laatfte
deel.
Het gedeelte voorhanden op foortgelijken trant, als de
vorigen, doorloopende, moeten wij, met den. Schrijver,
het eerst op de bijzonderheid opmerkzaam maken, dat van
nu af aan Athene de voorname en bijna éénige hoofdplaats
van allen wijsgeerig onderzoek wordt. De reden hiervan
wordt zeer gepast en overtuigend aangewezen in de welvaart dezer ítad, welke, na de zegepraal op magtige vijanden, tot hoofd en fchathewaarfier der Griekfche Beden
opgeklommen, en meesteres vara vele eilanden- en aan de
kust gelegen ftreken, de uitertle weelde en pracht, de
fchooníte befcha`ving en zucht tot allerlei ontwikkeling ten
toon fprcidde. 'Zoo, Landgenooten, klom de geleerdheid
en fchoone kunst in ons land tot den voortreffelijkften
bloei, toen Spanje afgéílreden, Oost en West aan onzen
nijver cijnsbaar gemaakt, en jeugdig vuur en kracht dooi
het ganíche pas ontílaande gemeenebest was verfpreid!
Van hier komt E B ER Ii A R D Op den 1gfchter deS nieu
wen tijdperks in de wijsgeerte, S 0 C R A TE S. Met wel
vertoeft hij vrij lang bij dit geliefde voorwerp-gevaln
zijner verdediginge in nog jeugdige jaren. Der aandacht
dubbel waardig fchijnt ons de ontwikkeling toe der wijze,
op welke so C R A T ES, het eerst van alle Griekfche wijs.
geerèn, tot vaste beginfelen in het zedekundige- geraakte.
De Sophisten, namelijk, met de geheele leer der wijsheid,
van den oorfpronkelijken adel "ontaard, vormden, door
openbare voordragt , kweekelingen , gefchikt om' door
tenen fchijn van diepdenkendheid en welfprekendheid te
fchitteren. Omtrent allerlei voorwerpen het voor en tegen
te kunnen bewijzen, was de zegepraal hunnerkunst. In één
woord, het was hun, noch voor zichzelveri, noch ten
aanzien hunner leerlingen, om de ware wetenfchap, maar
en,
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enkel om de uitwendige voordeelen der bekwaamheid te
doen. Bij S O C R A TE S was het geheel anders. Hij lei.
de er zich eenvoudig op toe, door zijnen omgang en ge
goede burgers te vormen. Hiertoe-menzagfprk,
behoorde in eene volksregering, en bij jongelingen, die
eens Bene rol op het flaatstooneel konden fpelen, dat zij
leerden beraadflagen, het goede en kwade in befluiten en
wetten onderfcheiden , de gefchrevene en vastgeflelde wet
derhalve, aan de onbefchrevene en natuurlijke toetfen. En
ziedaar teríiond den weg voor oogen, tot het opfporen der
eeuwige en onveranderlijke beginfelen van regt en onregt !
Niet minder treffend onderfcheidde hij zich ten aanzien
der godsdienstleer. Het onderzoek, namelijk, naar den
grond en het ontílaan der dingen, gelijk de natuurkunde
van dien tijd die navorschte, voor ijdel houdende, vestigde hij zijne aandacht op de uitkomst , het doelmatige,
wijze en weldadige in de geheele natuur, de eindoorzaken
in één woord, en bouwde daarop zijn geloof aan éénen
vohnaakten God.
Van s 0 C RAT ES tot zijne leerlingen overgaande , wordt
vooral bij P LAT 0 zeer lang fiilgefiaan. Ook hier zal
elk weetgierige den Schrijver ten uiterlie gaarne vergezellen. PL A T 0 omvatte het geheel der leere van zijnen
meester. In zijne lianàcn, echter, ontving dezelve een
wetenfchappelijker aanzien, en werd, als het ware, naar
alle kanten, naar beneden zoo wel als naar boven, verder
uitgebreid, gelijk ook fierlijker ingekleed. Beide de zedeen godsdienstleer werden vervolkomend. Harmonifche ontwikkeling aller vermogens, onder beftuur der rede, ziedaar
het doel zijner zedekunde; en de deugd is in zijn oog
niets anders, dan de gezondheid, welvaart, fchoónheid
der ziel. Even zoo onverbeterlijk zou zijn beluit ten aan
zijn, zoo hij niet-zienvaGodsbít fchapen
ongelukkiglijk volkomenheid en fchoonheid voor eene zelfde
zaak genomen had, en hierdoor tot gevolgtrekkingen ge
komen ware, die geenszins kunnen fleek houden. Wijders
wordt zijne idéénleer duidelijk ontvouwd, zijne leerwijze
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keurig in het licht gefleld en beoordeeld, van zi ne mythen
in het bijzonder veel belangriPts tiezegd, en tevens de zwak
zijden des ganfchen 11eI ds geenszins verbloemd
-ke
V aan PLATO gaat r r r t. x A r n tot zijne opvolgers in
de Akademie over. TIij wil niet meer dan twee aanliangen hebben aangenomen, naar deze oefenplaats en icïhool
van e t. n r o genoemd. Gelijk, namelijk, reeds s OCR Am r s was wedervaren, dat de een .zijner leerlingen dit, die
dat gedeelte zijns ílulfels omhelsde en uitbreidde, zoo ging
het n t, e T o desgelijks. Hij had de onzekerheid onzer
kennis, voor zoo ver die op de zinnen berust, den Sophisten toegegeven; maar dezelve, waar ze op het verfland gegrond is, door zijne idéën, van dit verwijt pogen
te redden. Imnmers, wat een mensch in het idé zij, is
zeker, fchoon ook ieder mensch, ja dezelfde, elk oogenblik aan verandering oii i:. hei g is. Doch nu hechtte zich
de oude .kademie alleen aan het gewisfe; de nieuwere,
daarentegen, aan het ongewisfe. Veel voortreftclijks heb
wel de cone als de andere voortgebragt, ten aan -benzo
deugd en godsdienstleer veelal liet regie pad ver-ziendr
dat de .recster geopend had.
-voIgend,
Na een oogenblik hij de Megarifche fchool te heb
welke de ijver van deszelfs Ilichter-benfliga,
die
v ï ouwe cBmt de vijandelijke flad bein
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a tot de Cyre,7aifche en Epicuíle is , gaat
aiJche aanhangen over. Over beiden, en bijna nog meest
over den laatí'ten, wordt een vrij ongunfiig oordeel geveld.
Bekend is liet, hoe ongelijk te allen tijde over dit (}uk
werd gedacht. Nu, federt een aantal jaren, is men doorgaans genegen, gun[a_iger over c t' t c r_ u s te denken,
dan de fchande , zelfs op nu' naam rustende , medebr ngt. Men befldlotr.vt hem doorgaons enkel als een
voo fiander des I>egii.fels van ea et iïc:a le, en felt heng bij
op gelijke wijze tegen z It NO over, als in Duitschland-na
een Leibeits f'oifa. nrz, of •---• om niemand te na te kotrien `enen zoo vena4411iJen E u a m»gist regen celie,u
leer,
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leerling ttit de Kritifche fchool. Doch E BE R IT i^ fl D be.
weert te refit, dat alle de zedekundigen der oudheid, de
Stoïci/nen geenszins uitgezonderd, in navolging van s oC R A T E S , de gelukzaligheid voor het hoogtle goed hielden. De Griekfche leeraars van den wellust bedoelden
dus inderdaad zinnelijk genoegen, en wel vooral E r IC is.
RUS louter ligchamelijk; zijnde de geneugten der ziele,
waarvan hij, als tegen zijnen wil, gewaagt, tot de enkele
herinnering van het genotene bepaald. Hij fchijnt ook
geen man van eenige aanmerkelijke geleerdheid of befchaving in het algemeen te zijn geweest; en zijn leer[Ielfel,
ten aanzien van het natuurkundige en bovennatuurkundige
zoo geheel onhoudbaar en kinderachtig, vond zekerlijk
deszelfs éénigen (leun in de gemakkelijkheid ter bevatting
en uitbundige vrijheid ter beleving. A P I S. T I P P U S onderfcheidde zich doormeerdere befchaving; hij (tand de
verbeelding, als voedfler der fchoone kunst, eenen rui
invloed op de gelukzaligheid toe, zocht deze meer in-men
dadelijk genot, gelijk de ander in afwezigheid van fmart,'
en werd dus een wereldburger niet flechts, maar ook, wat
onze naburen een wereldman, wij een man naar de wereld
noemen. Opmerkelijk is het, dat deze zoo luchtige wijs.
geerte ten laatfle tot zoodanige fomberheid ontaardde, dat
zelfmoord derzelver veelvuldig gevolg werd_ Te weten,
zoo zinnelijk genot het éénige hoogte goed is, wat blijft
dan velen in dit rampvolle bellaan over ? Immers, de
rust, door EPIC u R u S zoo flerk aangeprezen, is flechts,
in het graf te vinden !
Na treedt A N T I S T HE NE S op, de (lichter der Cynifche, en, naauw genomen, tevens der Stos"cijnfche fchool.
De Schrijver toont, dat de naam dezes aanhangs, even
als vele anderen, van de plaats, waar de leer eerst verkondigd werd, moet worden afgeleid, en men dien dus
niet zeer gepast door Hondfche:z vertaalt. In der daad,
de echte en oorfpronkelijke wijsgeeren uit deze fchool,
verdienen niets minder dan verachting. Het doel hunner
zedekunde is vrijheid en rust ; het middel daartoe — of
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Bene Christelijke fpreekwijze te gebruiken -- kruifiging
des vleefches. Wie over zijne driften gemakkelijk heerscht
en bijna geene behoeften kent, dien valt vrijheid en rust
het meest ten deel, die handelt gereedelijk overeenkomíl;ig
de infpraak der rede, die is wijs en gelukzalig. Later
befchouwde zich de Cynifche wijsgeer als een tuchtmeester der menfchen; dit denkbeeld gaf fpoedig aanleiding
tot waan en opgeblazenheid zoo wel, als tot dat alge.
meen aanbasfen ,waarvan men hunnen naam foms afleidde,
en nu Rond allerlei verbastering gereedelijk voor de deur.
Over de Stoïcijnen is EB E R HARD mede uitvoerig en
belangrijk. Behalve eene klare opgave der hoofdzaken,
en ontvouwing van duisterheden, komt er ook het een en
ander voor, om hen tegen vrij algemeene misvattingen te
verdedigen. B. v. zij onderfcheiden zich van de Cynici
daardoor, dat dezen al bij voorraad dè driften wilden uit
zij daarentegen dezelven flechts geenen invloed-roeijn,
vergunden op hunne keus en daden. En ziedaar de geheele, zoo dikwijls uitgeluchte, apathie der Stoïcijnen !
Ten opzigte, echter, der zoogenaamdeparadoxen, heeft hi
zich, naar ons oordeel, min wel gekweten. Ons fchijnen
deze ftellingen toe, flechts wel opgevat, zeer waar en gegrond te zijn. Doch, zeiden wij niet al aanvankelijk, dat
de Schrijver ons tocfchcen , door zijn' eigen wijsgeerigen
bril fomtijds min klaar en juist te zien? - Hoe veel voor'treffeliiks, daarentegen, deze wijsgeeren ten aanzien vaa
]iet Opperwezen voortbragten, daarvan trekt C L E A Nfi H E s lofzang Op JUPITER, hier grootendeels vertaald,
tot een genoegzaam bewijs. Aangaande dit onderwerp,
echter, moet men, onzes achtens, fleeds eenige verfchooning omtrent de oude philofophen gebruiken. De onderfcheiding van den God der natuur van die van den Raat,
of verzinnelijking der eigenfchappen van den eerhen, onder deli naam en het kleed der laatsen, althans eene of
andere fchikking naar het volksbegrip, bleef hun altijd
noodwendig, ten einde niet als landverraders en Godloo,tbenaarm verbannen te worden. \'Vare dit zoo niet geweest,
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weest i zij zouden van dit belangrijk fluit menigvuldiger,
duidelijker en onberispelijker hebben gefproken.
Vervolgens komt de beurt aan ARISTOTELES; en
verfchijnt deze, vooral als ífichter, en bijna volmaker tevens, van het flelfelmatige, als grondIegger van meer dan
ééne wetenfchap, inzonderheid der natuurkunde, en vooral dat gedeelte derzelvè, welk wij natuurlijke gefchiedenis noemen, in een glansrijk licht. Hoost afgetrokken
en droog fchrijft hij, waar de wetenfchappelijke. behandeling hein toefchijnt zulks te vereifchen. Doch, dat het
hem aan verbeelding en gevoel niet ontbrak, toonen die
enkele brokken zijner exfoterifche fchriften, welke, hoewel fchaars, tot ons zijn overgekomen. Ten aanzien
van Godsdienst en zedekunde volgt hij den trant der bes
ten, ZENO, ANTISTHENES, PLATO, dezelven echter wijzigende naar eigen inzigt. De uitwendige goederen
fchijnen hem noodig tot de gelukzaligheid, omdat de
deugd, die louter werkzaamheid is, dezelven te harer uit
niet kan misfen. „ AIS A R I S TO T E LES" ---oefnig
bet .zijn EB ER HARD 's woorden — „ zijne fchool in
het Lyceum opende, had PLATO , zijn leermeester, in
de Akademie reeds cone zuivere zedeleer gegrond; doch
ook flechts gegrond: want hij had het zijnen opvolgeren
overgelaten, op den grond, dien hij hun met alle zijne
vastheid nagelaten had, een wel zamengeíl:eld leergebouw
(leer[1elfel) op te trekken. Dit ondernam het eerst A R I S T O T E L E S, en voerde het zoo gelukkig uit, als men
van zijnen fystematifchen geest gewoon is."
Na nog van eenen en anderen, bijzonderlijk van DE.
111 ET RI US P H A L E REUS, die den Egyptifchen Koning
op het denkbeeld bragt van de Joodfche heilige boeken
in het Grieksch te doen vertalen en in zijne verzameling van wetgevingen op te nemen, gefproken te hebben,
eindigt dit deel der gefchiedenis wederom met twijfelarij.
P Y R R HO, namelijk , treedt op. Zijne denkwijze wordt
onderzocht, en vergeleken met die der nieuwere Akademie. Es ER H A R I) meent den eerflen meer eenen fubA, 4
jec-
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jectiven, de laatfle eenen objectives twijfelaar te moeten noemen. De redenering van genen fchijnt hierop neer
te komen, dat de verftandsbegrippen, afgeleid zijnde van
de zinnelijke ondervindingen, met dezelven in gelijke onzekerheid moeten deelen; dat echter de laatflen , op zich-zelve, gewis genoeg zijn; doch dat wij, geene andere
iron van kennis dan de ervarenis bezittende, en deze
nimmer algemeene, of algemeen geldige, waarheden op.
leverende, wel kunnen zeggen: die honig (maakt mij
zoet; maar niet: de honig is zoet.
Dus hebben wij wederom hier en daar iets aangeflipt,
-ten einde de belangrijkheid van dit werk te doen kennen.
De gefchiedenis van perfonen en zaken, hoe uitlokkende,
;noesten wij geheel overílaan. Gelukt het ons ílechts,
<ie zucht, om het werk zelve te lezen, eenigermate gaan
de te maken, dan zullen wij ons doel veel beter hebben
hereikt, dan door eene uitvoerigheid, hoe groot ook,
on gebeuren. Het geheele flak is niet meer dan een
beknopt overzigt, waarvan vij fommige deelen gaarne
veel uitvoeriger wenschten. Hoe veel bevat het niet, in
drie kleine deeltjes! hoe veel zegt het! hoe veel meer
doet het denken! hoe veel ftof tot diep gepeins levert
het op! Ja, een zeldzaam woielperk van den menfchelijken geest met allerlei duisternis ontsluit ons de gefchiedenis der Griekfche wijsgeerte. Dezelve, geheel éénig
in hare foort, bijna buiten allen verband met hetgene
elders plaats heeft, en dus aan zichzelve overgelaten,
vertoont de zwakheid en de kracht, de wijsheid en de
dwaasheid naast elkander, ja tot één verbonden. Wat,
als vorm , tot het vak der kunflen behoort, is veelal
;meesterlijk; wat de zedekunde betreft, laat hier en daar
bijna niets te wenfchen over; en daarentegen verfchijnt
natuurkunde, en deels ook overnatuurkunde, in een licht
van niet meer dan flamelende kindschheid. Ook de Godsdienst fchijnt nu, als eene onbewolkte zon, uit des menfchen helderen geest op te rijzen; en ílraks zien wij hem
door wolken bedekken, zijnen luister verliezen, geheel
vela
,

GEIST DES URCHRISTENTHUMS.

9

verdwijnen. Men heeft de verandering, federt het beneven der letteren, ten aanzien van dit laatfte flak, in de
Metaphyfica voorgevallen, aan de Openbaring toegefchreven. Dit fchijnt ons toe flechts in zoo verre gegrond te
zijn, als de Christen- wijsgeer de leer dier Openbaring
Reeds in het oog houdt. Niet, derhalve, dat de Bijbel
te dezen opzigte eene ontdekking had aangebragt, die
voor altijd de dwaling weert. Neen, laat iemand het gezag des Bijbels verwerpen, en dan, ganfchelijk aan zichzelven overgelaten, de uiterfie diepten der natuur en der
Godheid pogen te peilen, welhaast zult gij hem, den historifchen typus uit het oog verloren hebbende, tot aller
ei wonderlijke denkbeelden omtrent het eeuwig Wezen,-l
op nieuw, zien vervallen. Aanfchouwt het daar, waar
het gewijde blad niet meer wordt geacht, en de wijsgeer.
te duizend welige, maar onvruchtbare, takken fchiet. Nam
F I C H TE niet reeds de perfoonlijkheid der Godheid weg?
Is zij bij SC H E L L I N G iets anders dan de natuur zelve,
doch uitgerust niet krachten, waarvan men naauwelijks
denkbeeld heeft? Is het vergoden van den mensch zelv',
het vergoden, althans bezielen en boven den redelijken
mensch verheffen, der hemelligchatnen, niet elk op zijne
beurt aan de orde geweest? In één woord, heeft de
Griekfche wijsgeerte, voor zoo vele eeuwen, iets voort
gebragt, dat in vreemdheid, ja belagchelijkheid, achter
bij de voortbrengfels onzer eeuwe ? Wij weten wel,-fta
dat men dit dweeperij der Duitfehers noemt. Maar, zouden de Grieken, in dezen zin, minder dweepers zijn gem
weest? — Uit dit alles blijkt dan, dat de mensch, in
het bovenzinnelijke, een aanhoudend geleide behoeft. En,
wel verre dat de waardij der Openbaring zou lijden door
het denkbeeld, dat vóór haar dikwijls een licht fchitterde , waartegen de duisternis bij volken, door haar befchenen, foms hoogst ongunflig af{leekt, is het juist op
deze wijze, dat men met grond het denkbeeld tegengaat,
alsof de eerbiediging des Bijbel - gezags, nadat de ilotfom
A$
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fom van deszelfs inhoud eenmaal bekend en algemeen erkcnd is geworden, onverfchillig zou zijn.
Ziet, zoo levert, wat de goddelijke waarheid zou kun
te krenken, den aandachtigen befchower-nefchij
nieuw bewijs voor dezelve op! Wie van ons zou date
vreezen , het geleerde onderzoek van E B E R HARD te
volgen, fchoon zijn befluit ongunflig is voor ftellige open•
baring, ea men, ook bij dit voorafgaand onderzoek, fomtijds op uitdrukkingen floot, die den eerbiediger van JE•
z u s hooge waardigheid, en van de heilige bladen in het
gemeen, eenigzins raauw en ergerlijk mogen luiden?

be Leer en Leerwijze van Yezus ontwikkeld, bijzonder
voor Ongeleerden, door A. B R1 N K, in leven Predikant te Leeuwarden; na deszelfs dood uitgegeven
door P. K O U M A N S BROUWER, Predikant op de
pure. Te Leeuwarden, bij J. W. Brouwer. iSzz.
In gr. 8vo. LIII en 58o Bl. f 4 -18
-:
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ie den naam van B K I N K aan het hoofd van dit werk
vindt, verwacht reeds iets goeds en belangrijks; en deze
verwachting wordt niet zonder reden verfterkt, wanneer
wij deszelfs inhoud inzien. Het eerfïe deel van dit boek
ontwikkelt de leer van ?ezus, het tweede zijne
deer% i!ze, en behelst een aantal gewigtige zaken. De
rijkdom der ilofe blijkt al aanflonds uit den korten inhoud, voor het werk geplaatst, welks mededeeling echter
Ons beflek verbiedt. Groot is reeds het getal der inteekenaren op dit gefchrift; maar wij zouden ons verheugen, indien wij het getal der troopers en lezers door onze aanbeveling nog mogten verdubbelen, wel overtuigd,
dat het nut en genoegen, daaruit te trekken, geld en
moeite gemakkelijk kunnen opwegen. Men verwacht natnnrlijk niet, alle de onderwerpen, in den inhoud vernzeld, volledig behandeld, noch ook, over dezelve louter
nieuo
-
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nieuwe gedachten te zullen aantreffen. De grenzen van
oen boekdeel en de natuur der ftoffe gedoogen de vervulling van zulk eene verwachting niet. Maar men zal in
dit gefchrift zeer veel goeds, alomme verfpreid, bijeengebragt vinden, en tevens hier en daar oorfpronkelijke opmerkingen, die van de fchrànderheid en wetenfchap des
Schrijvers overvloedig getuigen. Zulke opmerkingen ont
tioeten wij vooral in het tweede gedeelte van dit werk,
bij de overweging van de gelijkenisfen des Zaligmakers;
en, fchoon het eerfle gedeelte, wat de ftoffe betreft, veel
overeenkomst heeft met de uitmuntende Hanaleiding, die
BRINK voor zijne leerlingen fchreef, zoo wordt echter
die (toffe in dit werk op eene geheel andere wijze, meer
bijbelsch en uitlegkundig, behandeld. Het zal wel niet
noodig zijn, van de fchrijfwijze van BRINK eene proeve
te geven: zij is genoegzaam bekend. Even gelijk in zijne andere fchriften, zoo is ook hier de ílijl kort, een*
voudig, aangenaam en hartelijk. Liever willen wij nog
eenig verflag doen van den oorfprong dezes werks en
deszelfs uitgave. Het werk zelve is voortgefproten uit
eene catechizatie , die de waardige B R I N K met eenige
ledematen hield. Aan die ledematen dicteerde hij eene
Inleiding in de Bijbelboeken, door hemzelven op eene
nieuwe en finaakvolle wijze bearbeid; en van die Inleiding, door zijnen dood onvoltooid gebleven, is dit werk
een gedeelte. Vele vrienden van BRINK begeerden,
dat er nog het een of ander uit zijne nagelaten papieren
het licht mogt zien, en na rijp beraad gaf zijne weduwe
vrijheid, om dit gedeelte van die Inleiding daartoe af te
zonderei. Daarmede fcheen de Schrijver een foortgelijk
oogmerk gehad te hebben, en, daar het als afzonderlijk
ífuk een genoegzaam geheel uitmaakte, was het daartoe
ook wel gefchikt. Uit den oorfprong van dit werk is het
duidelijk, dat het, overeenkomflig zijnen titel, voor ongclee 'Ln eigenlijk gefchikt is, (fchoon toch ook de geleerde zich deszelfs lezing niet beklagen zal;) en, daar
het een gedeelte is van een groot geheel, kan het ook
nie•
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niemand bevreemder', wanneer hij hier en daar iets mist,
bij de opgave van Jezus leer, dat hij in een op zichael~
ve ftaand werk van BRINK anders natuurlijk verwaclr
ten zou. Intusfchen kunnen wij het niet anders dan
,goedkeuren, dat dit gemis door geene vreemde hand is
aangevuld, en dat dit gefchrift onvervalscht tot ons gebragt
wordt. De man, die het tot ons brengt, is de kundige
en arbeidzame K 0 U MA N S B R O U WE R, Predikant op de
Joure, en vriend van den overledenen, die deze zijne
taak, niettegenflaande de moeite, daaraan verbonden, met
veel naauwkeurigheid volbragt heeft, en aan wien wij
daarvoor onzen hartelijken dank betuigen. Overeenkomálig zijn doel, heeft hij waarlijk voor zijnen vriend een
fchoon gedenkteeken opgerigt, niet flechts door de uitgave
van zijnen arbeid, maar ook door zijn eigen voorberigt
voor dit werk, waarin hij den voortreffelijken BR INK
inderdaad voortreffelijk teekent. Gaarne namen wij die
teekening over; maar daartoe is zij te uitvoerig, en wij
zouden ongaarne van dezelve llechts eene flaauwe fchets
leveren. De hoofdtrek is, dat BRINK een zeer uitmunttnd man en Leeraar was. Die fchoone teekening warde,
van vele Christenen, en inzonderheid van vele Evangeliedienaars , met gevoel en opmerkzaamheid befchouwd,
opdat zij mogen opgewekt worden, om, onder opzien,.
tot God, zich naar dezelve te vormen! En door dit
zijn werk ftichte de zalige BRINK , ook na zijn ver
deze aarde, nog veel goeds in zijne Gem-fcheidnva
meenten en onder zijne Landgenooten; en, kan het zijn,
dan verhooge de bewustheid daarvan de vreugde, die hiij,
thans in den Hemel geniet
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is niet te ontkennen, dat de Natuur- en Genees
Hettegenwoordig
zulk een gewigtig tijdperk doorloopen,-Itunde
;

dat het, in allen opzigte, der moeite waardig is, derzelver
lotgev llen met aandacht na te gaan. Uit dien hoofde ver
ient elke welberaamde onderneming, om ons Hollandsch-d
geneeskundig publiek met het belangrijkst nieuws in hun
wak bekend te maken, toejuiching en onderfleunings en
daar dit het oogmerk fchijnt der Schrijveren dezer Jaareen, haasten . wiJ ons, onze Lezers niet; derzelver voor
inhoud bekend te maken, ten einde eenigermate-namíie
over derzelver waarde of onwaarde te kunnen oordee.
len.
In een kort Voorberigt wordt het plan van dit Tijdfchrift opgegeven. Hetzelve zal de , tot hiertoe door het
Genootfchap uitgegevene, Bijdragen. enz. vervangen, en,
op de wijze der 4nnalen der Heilkunde and ileilkunst
an HE C i E R, het voornaamfie opgeven, wat, zoo zeel
buiten als binnen ons Vaderland, de opmerking der Geneeskundigen verdient en ter kennisfe der Redactie komt.
Deze Jaarboeken worden verder in twee deden verdeeld,
waarvan het eerfte de theoretifche of veter fchappeliJke, het
tweede de praktifche Geneeskunde behandelt. Tot de eerfle
afdeeling behooren drie rubrieken: I°. JVetenfchappeliike
mededeelingen, zoo wel oorfpronkelijke, als uit andere
aeerken ontleende, welke dienen ter verrijking der Geneeskun:
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kunde, als weten/chap. 2 °. Letterkundige opgaven, weIke tot de Geneeskunde betrekking hebben; ten minfte,
in het algemeen, zoo veel als noodig is, om den tijdelijken geest der wetenfchap te doen kennen. 3 0 . Uit
Mengelingen van verfchillenden aard.
inland
-en
In de Jaarboeken der praktifche= Geneeskunde zijn mede
drie rubrieken bevat: i °. Praktifche mededeelingen, ziek
tekundige en pharmacologifche waarnemingen , ziektegefchiedenisfen , e . 2 °. ljoorflagen ter verbetering in de
uitoefening der kunst. (Wij begrijpen niet refit, wat de
Redacteurs hierdoor verftaan. In de omfchrijving dezer
rubriek zeggen zij, dat „ dezelve de praktifche Genees„ kunde in haar geheel omvatten; waar deze Hechts eeni, ge hinderpalen ontmoet, zij mogen in de nog deeds
gebrekkige uitoefening der Kunst gelegen zijn, of den
„ Geneesheer zelven tot tegenwerping Vrekken, of in ui
betrekkingen van den Geneesheer gegrond we--„terlijk
„ zen." Wie nu kan hier iets -van verfdan? teat zijn
b. v. hinderpalen, die tot tegenwerping frekkenP) Zoo
is 't ook vrij duister, wat onder 3 0 . , of de praktifche
Mengelingen, begrepen wordt, namelijk, „ al Wat gals uit,, wendig verfchijnfel, tot het gezellige leven, roet den
„ voortgang des tijds openlijke opmerkzaamheid verdient."
Wie zou daar, onder andere, een overzigt van de Zie
biographic"n der voornaamfle Geneesheerezt-kenhuiz,of
zoeken? Het is mogelijk,- waaraan wij echter twijfelen,
dat de, geest des tijds zulk eene manier van uitdrukking
medebrengt; maar dan moeten wij betuigen, dat die geest
een geest der ;duisternis is, welke de eenvoudigfte en
gemeenfee zaken met 'een geheimzinnig kleed bedekt. Wij
zien ook in dit geheele plan die duidelijkheid, orde en
overeenftemming niet, welke wij zoo gaarne in elke onder
aantreffen. Vooreerst, vinden-nemigva bln
wij het vreemd, dat de Natuurkunde bij de Genees- enHeelkunde gevoegd wordt, daar de twee laatften • uit dé eerlie
ontfpringen, of althans er op gegrond zijn. — Ten tweede,
is de verdeeling der Geneeskunde in theoretifche en prakti-
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rifche niet juist. Wat behoort tot de eerfle? Men brengt
er gemeenlijk Anatomie, Phy iologie en Pathologie onder; doch dit zijn niet dan onderdeelen der Natuurkunde,
daar.. zij ons den aard van het menfchelijk ligchaam ontvouwen, en niet de wijze, hoe er mede te handelen. — De
rubriek der. letterkundige opgaven, ten derde, misfen wij
bij de praktifche afdeeling, welke toch hare afzonderlijke letterkunde behoort te hebben. Wij gevoelen wel,
.dat het letterkundige niet tot het praktifche behoort;
snaar het behoort even min tot het theoretifche ; het
is een vak op zichzelve. — Ten vierde, brengen de
Redacteurs onder de praktifche of kunst - mededeelingen
bijdragen tot de ziektekundige ontleedkunde, welke veeleer
tbt de , natuurkundige befchoiiwing van den mensch in den
zieken that behooren, en even min tot de praktifche Geiieeskunst kunnen gebragt worden, als de wijsgeerige be1houwing van het overdreven gevoel of valsch vernuft tot
de poézij of eene der fchoone kunílen. — Ten vijfde: de tweede rubriek der praktifche afdeeling, waaraan de Redacteurs
zelve,-geene duidelijke beltemming geven, kon gevoegelijk
met die der Mengelingen vereenigd worden; want de hinderpalen, welke. de Geneeskunde ontmoet, en derzelver
wegruiming, raken vooral den Geneesheer, ' als lid der
3naatfchappij, en de Geneeskunst, als een bedrijf, waar
,dezelve .belang heeft; en voor dergelijke onderwerpen-bij
fehijnt het Mengelwerk bewaard.
Tot dus verre over het plan en de fchikking des werks.
Een tweede vereischte, dat men in elk werk, en vooral
in een van dezen aard, met regt vordert, is, dat hetzelve in een' goeden ftijl gefchreven zij. Het ,fpreekt van
zelfs, dat men in lettervruchten, uit verfchillende handen komende, geene gelijkheid van voordragt verwachZen kan. Doch, waarin de voordragt ook verfchi1le, zij
jnoet altijd duidelijk zijn; en hiertoe is het volftrekt.noodzakelijk, dat de Schrijver de taal, waarin hij fchrijft," min
of meer meester zij. Men kan fpoedig in dit geheele
werk zien, dat deszelfs Schrijvers niet gewoon zijn, goede
Ne,
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Nederduitfche boeken te lezen, of Hollandsch te denken;
maar- dat al de wijsheid, die zij ons hier aanbieden, aan
gene zijde van den Rijn gewasfen is. Hoe kunnen wij
haar nu naar waarde beoordeelen, daar zij zich in een haveloos gewaad vertoont, hetwelk uit lappen is zamengevoegd, die zeer verwonderd zijn elkander te ontmoeten?
En- hoe moeijelijk is het, den gang der afgetrokkene ge
Schrijver te volgen, en derzelver za--dachtenv
te
vatten,
wanneer men aan den gang en zamenhang
menhang der Potzinnen zijne aandacht reeds geheel verfpillen moet! Wij willen hier eefige weinige Voorbeelden
bijbrengen, om te doen zien, hoedanig, over het. geheel
genomen, de Bijl van dit werk is. Bl. 2. „„ Het met
„ de ziekten gewoonlijk verbonden onaangenaam gevoel,
„ de ongefchiktheid waarin de menichen verkeeren om
„ de gewone aangenaamheden des levens te genieten,
en krachtdadig daartegen in te werken, gaven zeer
„ fpoedig aanleiding dat zij daarnaar ílreefden, enz."
Waartegen moet men hier krachtdadig inwerken? waarnaar
moet men Eireven ? — Bl. 3. „ Herhaalde waarnemingen
„ leerden den mensch al zeer fpoedig dat de opgaven van
„ tegen ziekten en in dezelve ge/chikte hulp geen zoo ge„ makkelijk werk was." — Bl. 23. „ Critifche gefteldheid
„ der praktifche Geneeskunde." Hier wordt zeker kritieke
gemeend, dat echter geene befchaafde uitdrukking is. —
BI. 33. „ dat het (Brownianismus) blijkbaar -medewerkte
„ hoedanig ziekten, om dezelve te genezen, op verfchil„ lende zijden aangetast moesten worden," enz. — Bl. 69.
„ Tot bcvestigi„g van deze, foort der aangehaalde gevallen,
bewijst eene gevoelvolle, welopgevoedde vrouw, welke
„ verfcheidene nachten flapeloos had doorgebragt, eenen
gezonden tivelgevoedden en welge/chapen Zoon, ter we„ reld, die ” enz. — BI. 164. „ oogenfchijnlijke belees
ring." Deze en ontelbare andere dergelijke volzinnen en
uitdrukkingen zetten den Lezer jammerlijk op de pijnbank, en maken het hein onmogelijk, den Schrijver met
vrucht te volgen.
„
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Laten wij nu, na deze algemeene aanmetl,' igen , tot
de onderwerpen overgaan, welke in dit Stuk eAtande'd
worden. — In de eerfile plaars , ontmoeten wij ; als in]ei.ding tot het theoretisch gedeelte, liet theoretisch begrip
tier Geneeskunde, grootendeels af_;eleid uit de grondbe,ginfelen der Natuur- 9vijsgeerte. Na vooraf te hebben
aangemerkt, dat de gewone bepaling der Geneeskunde,
waardoor dezelve van andere wetenfchappen onderfcheiden wordt, aan den hoogoren eisch des verftands niet
voldoet, en dat uien dus een opperst beginfel, een Idée
der Geneeskunde zoeken moet; geeft de Schrijver van
dit ['ruk, in eenige korte [tellingen, eene proeve, om dit
Idée aanfchouwelijk te maken. Zie hier, waarop dezelve
neerkomt, De Geneeskunde is niets anders , dan eerie
kennis van al hetgeen tot het welzijn van den mensch
als individu betrekking heeft, het uitmaakt en tot hetzelve aanleiding geeft. Welzijn (in onderfcheiding van
geluk) is niets anders , dan het hoogst mogelijk ontwikkelde leven. Individueel welzijn, dit leven in de indivi.
dualiteit van elk mensch of wezen. Doch zulk eene ontwikkeling van het leven is alleen mogelijk, wanneer hetzelve zich evenredig beperkt, wanneer er Bene overeen
plaats heeft in de onderfcheidene rigtingen,-fleming
waarin liet zich openbaart. Men kan de Geneeskunst
dus ook bepalen, als eene kennis van hetgene het leven
van elk mensch in deszelfs inwendige f'erkte en overeen.
[lemming bewaart, of, daarvan afgeweken, daartoe terug.
brengt. Daar echter zulk een leven Hechts ideaal en
dus onbereikbaar is, en elk individu derhalve Hechts een
betrekkelijk welzijn bezit; daar dit i;idifridueel welzijn o
in zoo verre het onmiddellijk het individu betréft gezondheid. elke ftoornis daarvan ziekte is: zoo kan men
dan eindelijk ook de Geneeskunde aanmerken, als de kennis oin 's menfehen gezondheid te bewaren en zijne zieken te genezen. Zoo komt men dan toch wear op de
gewone bepaling, welke nu echter (volgens den Schrijver)
beter gegrond is. Na eene aandachtige lezing van dit
13
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flukjc, komt het ons ev_nwe l voor, dat er op hetzelve
zoude líiiII^'.i;n worden aangemer rkt. Vooreerst,
Vrij
vatten wij niet regi, waarom de gehevene bepaling, als
Idée, niet beftreden of geloochend, maar wel betwist
kan worden: deze fijne onderfcheiding fchijnt er ons al
Vrij fophistisch uit te zien. Ten tweede, kunnen wij hun
niet toeflemmen, dat de eerfee bepaling, welke zij van de
Geneeskunst geven; (zoo als zij echter zeggen) in de
beteekerris van dit woord zelve ligt: want volgens welke
eáyinologic men daarin de kennis van het individueel wclzijn enz. vinden kan , weten wij waarlijk niet. Hoewel
wij voorts de onderfcheiding tusfchen geluk en welzijn
billijken, zijn wij er verre af, bet geluk alleen tot het
gewaarwordingsvermogen te bepalen, en liet dus voor een
gelijkibortig begrip met genot en genoegen te houden.
Het begrip van geluk drukt niet alleen de betrekking uit
van het individu en de buitenwereld, maar fluit tevens
liet welzijn in, en is zelfs daarin voornamelijk gelegen.
Wij kunnen, eindelijk, in de Geneeskunde niet noodza kelijk de kennis erkennen van dat welzijn en van alles,
wat daarop betrekking heeft, of van het 1evcn in deszelfs vrije ontwikkeling en beperking. Dit houden wij
geheel binnen het gebied der natuurkunde van den mensch
befloten, welke geenszins de tlieoretifche Geneeskunde
uitmaakt, hoewel er de Geneeskunst grootendeels op gebouwd is. De Geneeskunst is geene wetenícliap; zij is
geheel carpi;'lscIl en praktisch. Wij kunnen haar hier
met de poëzij vergelijken. Zelfs de grootlle kunstkenner
is nog geen dichter, wanneer hens het poëtisch genie
ontbreekt; en menigeen zal in Raat wezen, de handelwijze van den arts roet grond te beoordeelen, die niet
in Raat is heal na te vol en. De kennis van het leven ,
in deszelfs veelvuldige wijzigingen en betrekkingen, is eene
wetenfchap, welke den Geneesheer volílrekt noodzakelijk
is; maar zij maakt de Geneeskunde zelve niet uit. Wanneer de Schrijvers zich over liet praktisch begrip onzer
kunst zullen verklaard hebben, zullen ook wij gelegenheid
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krijgen , deze flelling verder uiteen te zetten en te betoogen.
Het volgend fink geeft ons een oordeelkundig verflag
aangaande den toehand der Geneeskunde in de laatf}e
tien jaren. Daar hetzelve hier wordt afgebroken, zullen
tvij er bij Bene volgende gelegenheid van fpreken. Hierop
.nemen de Jaarboeken zelve een' aanvang. De nvetenfcháppelijke mededeelingen zijn de volgende: r°. Waarneming
cener volkomene geflachteloosheid van een driejarig kind.
2 °. Bijdragen ter verklaring van pfychifche of zielsinwerkingen van zwangere vrouwen op hare vrucht. Hier
wordt vooral aangemerkt, dat men te zeer bij de duidelijke fporen, waarlangs zulk Bene werking hare kracht
.kon uitoefenen, blijft ftilf'taan, en niet genoeg op het
dynamifche let. Voorts maakt de Schrijver oplettend op
het naauw verband tusfchen het voorttelingsvermogen en
drat van den geest, waaruit dan eene hoogere en fijnere
betrekking tusfchen moeder en vrucht ontflaan kan. Hét-gene de Schrijver bij deze gelegenheid aanmerkt, dat
wanilaltigheden zeldzamer zijn, naarmate de bewerktuiging op een' lageren trap Raat, gaat niet door. Bij paarden, honden enz., welke Bene fijne bewerktuiging hebben, zijn de monfters zeer zeldzaam; bij tamme varkens
zeer menigvuldig, en deze (taan voorzeker op een' lageren trap. Monfterachtige vogels zijn ook zoo geheel
zeldzaam niet, als de Schrijver beweert. Dat het Mag
netirmus, waaruit men reeds zoo veel verklaard heeft',
ook ter opheldering van dit duister ftuk dienen zal, is
niet onwaarfchijnlijk; maar of het nîgefacht niet die vetkiaringen zal te vrede zijn, is eerie andere vraag. 'Tot
beffuit geeft de Schrijver vier welgeftaafde foorten van
inwerking van de moeder op de vrucht op: a) De inwerking van het geestige der moeder op dat der vrucht.
Hiervan ziet men, behalve des Schrijvers aangehaalde
waarneming, zoo vele voorbeelden, als menfchen want
het is een oud en zeer algemeen fpreekwoord: zoo als
ade ouden zongen, zoo piepen de jongen. b) Inwerking
van
Ba

to

JAARBOEREN

van het geestige op de 'waarneembare bewerktuiging.
hiervan moet liet geval , onder i °. aangehaald, ten voor
moeder van dat kind wilde-beldftrkn;wa
gaarne, dat het een jongen zijn zou; de aanleg van het.
zelve was vrouwelijk, en uit dit conflict ontftond de geflachteloosheid. Hoe ? Door het Magnetismus ? Den
Redacteur zelven komt deze verklaring, niet zonder reden,
zeer app>cryphisch voor, fchoon dezelve zeer in den geest
der geneeskundige eeuwe is. c) Overgang van ziekten,
in e^ nen zeer bepaalden vorm , van de moeder op de

van eene tusfchenpoozende koorts, b. v. d)
Overgang van ziekten op de vrucht van buiten, door
middel van de moeder; b. v. in twee gevallen van befinetting niet kinderpokken, terwijl de moeder vrij bleeff.
Met deze twee laatfte gevallen heeft het pfychifche niet
te doen; en in het algemeen dienen geen van allen zeer
ter opheldering van dit onderwerp. Zij bewijzen alleen
de mogelijkheid, en verder niets.
In het letterkundig gedeelte wordt een kort, doch vol ledig verflag geleverd van de buitenlandfiche zoo wel, als
binnenlandfche geneeskundige letterkunde. Men vergunne
ons hier ene en andere aanmerking. Bl. ii; zegt een
der Redacteurs (Dr. N lIE uw E N H u Y s, zoo het fchijnt)
dat de Opwekkingstheo:-ic, als zoodanig, niets met het
Brownianisme gemeen heeft, en daaraan alleen in zoo verre hare geboorte verfchuldigd is,. dat B R 0 w N'S ftellingen
tot zelfdenken hebben aangefpoord. De Ópwekkingstheorie
is integendeel niets anders dan een beter ontwikkeld en
gezuiverd Brownianisme ; want van beiden is de ftelling,
dat liet leven een gedwongen ftaat en een gevolg van de
werking der prikkels op de opwekbare vezel is, de eenige grondflag. Wie dat niet gelooven wil, leze de vroegere werken, van K5SCULAUB, JosnPH FRANK,
Ii o r. N enz. , niet aandacht en onbevooroordeeld. Dat
voorts n R o w N'S f ellingen aan het zelfdenken zouden
gebragt hebben , is cone fchreeuwende onregtvaardigheid_
tegen B R OWN 'S leermeesters en tijdgenooten. floe 1
vrucht;
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geene zelfdenkers ? -- Bi. 116 worden
de brandmiddelen door Dr. B L 0 E nr R Ö D E R onder de mechanifche en niet onder de cheniifche middelen gebragt;
terwijl hij beweert, dat de laatfle over het geheele organismus werken. Dit flrijdt tegen alle natuurkundige denk beelden. De brandmiddelen werken op de beflanddeelen
van de dierlijke vezel, en niet door eene mechanifche
drukking, fnijdin; of iets dergelijks; en de chemifche
middelen werken alleen in zoo verre op het geheele organismus, als zij door de vochten worden opgenomen;
zij werken dus alleen plaatfelijk, waar zij door dezelve
worden heengevoerd. De drukking eener voorname flagader werkt ook op het geheele organismus, maar door
derzelver gevolgen; dit is ook liet geval niet de chemifche middelen. — Bl. 116 wordt in het kort verfla; aangaande het Handboek der lllaterics medica van den
Hoogl. Y P E Y niet genoeg gelet op het eigenlik oogmerk
des Schrijvers, die zijn werk vooral voor Geneesmeesters te platten lande gefchikt heeft. Ook is het onwaarheid, dat dit boek zoo verre ten achtere, en niet veel
meer dau eerre vertaling van Y P E Y's vroeger uitgegevene Materies medica is.
Wij hebben reeds gezegd, dat onder de praktifche afdee-.
ling vooreerst Benige waarnemingen uit de ziLkte;kundige
ontleedkunde voorkomen. Dezelve loopen vooral over de
longtering, en kunnen ten bewijze dienen, dat, hoe ver
gelaat dier kwale dikwijls zij,-fchilendbrgjkt
longen
echter
altijd
voornamelijk
zijn aangedaan; dat
de
van
bijzondere toevallen
niet
zelden
lijderen
de dood dier
dat
er bij deze ziekte
is,
zeldzaam
dat
het
afhhangt, en
Beene grootc verf'oring in de overige werktuigen plaats
heeft. Opmerkelijk is in het bijzonder de, door den ervarenen N IE u WE N H u Y s waargenomene , verdringing
van het hart in de rogter borstholte, veroorzaakt door
eene croote hoeveelheid etter, welke zich in de linker
verzameld had. Bij deze gelegenheid fprcekt N z i u w r NHUYS
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^I u 'is ook over het nut der paracenthefas thoraeis in=
dergelijke gevallen, waarvan hij een merkwaardig en met
Bene gelukkige uitkomst bekroond geval opteekent. Daar
dit middel, echter, uit hoofde van de onzekerheid der
kenteekenen, altijd hagchelijk is, behoort het alleen eene
laatfie toevlo t te wezen.
Op deze waarnemingen volgt liet verhaal van drie gelukkig volbragte verlosfingen met fcherpe werktuigen;
zijnde, in alle drie de gevallen , de vrucht dood. Bij gelegenheid van dezelve, fpreekt de waarnemer (de Heer
M AR I N K E L L E, Vroedmeester te Amflerdam,) met een
enkel woord, over de oude vraag, welk leven te verkiezen zij, dat van de moeder of van de vrucht? Hij laat
dezelve voorzigtig onbeflist, en die beflisfing aan de
Theologanten over; hoewel wij niet geldoven, dat die
Heeren in dat geval competent zijn. Voor het overige
dijn deze berigten lezenswaardig.
lenige geneeskundige mengelingen, van onderfcheiden
belang, hefluiten dit Stukje.
Brieven over het Zamenflel der Wereld, of de groote
Werken der Schepping, voor Lezers in de Wiskunde
onbedreren. Het Hoogduitsch van F. n. 0 Y s E N, Predikant te Quedlinburg, vrij gevolgd en aanmerkelijk
vermeerderd. Met drie Platen. Te Haarlem, bij J. L
Augustini. 1812. in gr. 8 vo. i 2 en 503 Bl. f 4- i o-

D

e Natuurkunde is zekerlijk eene der fchoonfte e
aangenaamfle zoo wel, als nuttigfie wetenfchappen. Wat
toch kan bekoorlijker zijn, dan de kennis, niet alleen aan
de uiterlijke gedaante des Fleelals, maar ook aan de
fpringveren en raderen, door welke dit groote uurwerk
zoo geregeld bewogen wordt? Dan , eene grondige kennis
dier voortreffelijke wetenschap vereischt voorafgaande oefeningen, uier vi:*l.rijging, zoo wel door de langdurige
in.
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infpanning, die zij vorderen, als door het fchijnbaar drooge en onbevallige , 't welk haar in veler oogen kenfchetst,
min algemeen moet zijn; namelijk, TPiskunde. Elk mensch
(en elk niet geheel ruw mensch behoorde toch iets van
de Natuurkunde te weten) is niet gcfchikt, meet- of flelkundige voorflellen door te worl'celen, eer hij het heilig
Natuurkunde binnentreedt. Het is hierom, dat,-domer
kort vóór en in onze tijden, vele bekwame lieden zich
verledigd hebben, de Natuurkunde meer, gelijk de daarmede verwante Natuurlijke Historie, in Benen bevattelij.
ken ftijl ten algemeenen behoeve , dan mathematisch voor
de Geleerden, te bearbeiden. De gefchriften van R o_
HAULT en VOLTAIRE Cover NLwTON'S Philofophie) zijn verouderd; doch wien zijn ten onzent de werken van MARTINET, UILKENS en nuts onbekend?
Vooral het Natuurkundig Schoolboek en de Volksnatuurkunde van dezen laat in beknopte en toch duidelijke Bron.
digheid bijna niets te wenfchen overig. En echter maken
zij liet voor ons liggende boek geheel niet overtollig.
Door hun beftek, en daar hunne taak de geheele Natuur
dus ook de berekening der krachten, enz. inloot,-kunde,
of wel tevens de Natuurlijke Historie in haren kring
trok, konden zij niet uitvoerig genoeg al datgene ontwikkelen, 't welk meer bepaaldelijk het Wereldjielfel betreft.
Hierin nu voorziet dit gelchrift over het Zamenflel der
Wereld met eene zeldzame volledigheid, en tevens met
eene mate van duidelijkheid , welke onmogelijk den Lezer,
die flechts een weinig befcihaving bij een natuurlijk oor
voegt, kan onbevredigd laten. Met de gedaante en-del
grootte der Aarde een begin makende, klimt het allengs,
na ontwikkeling der onderfcheidene wetten en verfchijnfelen, welke tot de Aarde in 't algemeen betrekking heb
Planeten-, — tot de Zonneflelfels, — tot-ben,optd
liet flelièl des Heelals. Deze uitvoerigheid en duidelijk
waar de klootfche-heidfcljnt rHodíuken,
gedaante der Aarde omflandig bewezen wordt, voor de
kundigheden onzer tijden te groot; doch fchijiit het ook
B 4flechts,
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flechts, daar de Schrijver met opzet een' wet eenigzins
befchaafden, maar in dit vak geheel ongeoefenden Lezer
vooronderftelt. Minder beviel ons nogtans de vorm van
Brieven, waarin dit werk is opgefteld. De gewone brief-ftijl kon hier natuurlijk niet bewaard blijven; en het is,
onzes erachtens, geh:el ongepast, Bene belangrijke ver
phlfscla onderwerp niet een: thans-handeligovrc
blijf ik enz. of: ik beveel mij in uwe vriendfcliap, of:
ik verzeker u van mij ,e vriendf hap en hoogachting, af
te breken. Men kon, niet weglating dezer noodelooze invulfingen, het werk even goed in Hoofdflukken verdeeld
hebben, waarin dezelfde ít-ol en zouden behandeld zijn,
die thans in de zoogeiloenlde Brieven voorkomen. Dan,
dit is ílechts eene zeer geringe vlek in een werk van
zoo vele verdienften. --..- Wij meenen onzen Lezer geen'
ondienst te doen, door hem den inhoud dezes werks mede te deden, waaruit hij de veelomvattende verfcheidenheid van hetzelve zal ontdekken. In achtent'rintig Brieen handelt de Schrijver over de gedaante en grootte der
Aarde; de Zwaarte; de twee voornaamfie bewegingen
der Aarde en derzclver uitsverkfelen, Dag en Nacht en
de vier • jaargetijden in de gematigde luchtflreek; drn
dampkring der Aarde; de warmtefof; de waterachtige
en vorige verfchijnfelen; de oppervlakte der Aarde, en .
de cirkels , ter verdeeling , op dezelve getrokken; over de
Zeeën, het gaste-land, de Rivieren en Bronnen, de mag
ver /chijnfelen, de Natuurlijke historic der Aar--rsetifch
de, liet Zonneflelfcl, de Planeten, derzelver beyoonbaar-=
held, de Maan (der Aarde) en de vaste Sterren. — Behalve de reeds genoemde duidelijkheid, heeft het werk nog
twee uitftekende verdienften; vooreerst, kennis aan de
nieuwfee ontdekkingen in de Natuur- en Scheikunde, en
ten andere, volkomene en herhaalde eerbiediging diens
grooten Werkheesters, zonder wicn liet Heelal onmogelijk,
ja tegenffrijdig ware. Tiet is droevig, dat men deze hulde
;pan het Opperwezen in onze tijden als cone zeldzame ver-.
tiicn e in natuurkundige werp;en moet onderfehe den,_Van
arp
waas
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waar toch dit verfchijnfel? De nieuwere ontdekkingen heb
immers niets geleerd, 't welk de gevolgtrekking uit-ben
het aanzijn en de orde der Wereld tot liet bedaan en de
wijsheid van haren Formeerder logenítraf e ? Wij beroepen
ons ten tegendeele op de fchoone werken van u r L K E N s
en PALE v, om van meer anderen niet te fpreken. Deze
innige overtuiging beneemt nogtans niets aan de vrijmoe
waarmede de Schrijver of Vertaler dezer Brieven-dinhe,
(immers volgens den titel zijn zij het Hoogduitsch vrij ge.
volgd en aanmerkelijk vermeerderd door eersen ons onbekenden Landgenoot) de wording dezer Aarde, en vooral het ontflaan der bergen, als eene faccesfave werkingvan den Schepper befchrijft, en dus de 111ozaifche Schep
als tot een ander oogmerk gefchreven,-pingsefchd,
minder in aanmerking neemt. Wij voor ons gelooven,
dat alle natuurkundige bedenkingen tegen deze Cosmogonie zich zeer wel laten oplosfen, hetzij door het gevoelen, 't welk s c H E ID r u s ook taalkundig poogde te
verdedigen, van eene bloote vernieuwing der Aarde, door
MOZES befchreven, hetzij door dat, van de Mozaifche
dagen als groote tijdpericn op te vatten. Aan den
Zondvloed, die E o v s E v naar de letter opvat, en voor
algemeen houdt, kent hij zeer aanzienlijke veranderingen
in de gedaante der Aarde toe.
Dit werk laat dus , ten aanzien der algemeene natuur
weinig te wenfchen ove--kundige1arjsbfchv,
rig; maar minder uitgebreid (gelijk ook deszelfs bedoeling
niet was) en minder naauwkeurig is het, waar bijzondere
Aardrijkskunde in aanmerking komt. Wij zouden hiervan
wel eenige ftaaltjes kunnen aanvoeren; ten bewijze moge
volftaan, dat de Schrijver (die toch blijkbaar na de verfcllijning van P AR K's reize gefchreven heeft) den Niger
niet twee monden, den Senegal en Gambie, in zee laat
vallen (bl. 323), daar het toch nu bekend is , dat deze
twee rivieren westwaarts , en de Niger of ,Joliba oost
firoomt. Op bl. 273 wordt liet nicer [Fan als-warts
het grootfile van Azië opgegeven, daar het toch, vnl
13 5
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gens het eigene berigt des Schrijvers, flechts go mijlen
in den omtrek heeft, terwijl (om van de Kaspifehe zee
niet te fprcken) het meer Baikal 8o mijlen lang is, en
dat van Oral 450 vierkante mijlen bevat. De befchrijving van den Bloksberg (misfchien in de nabijheid van
de geboorteplaats des Schrijvers, en dus aan dezen bij
bekend) is, hoe belangrijk, ook, toch te lang voor-zonder
zulk een algemeen overzigt (bl. 284 -29o).
De vertaling dezes werks hebben wij met bijzonder
genoegen bijna geheel vrij van Germanismen gevonden.
Men kan zien , dat dezelve niet op taak afgewerkt, maar
met oordeel , bedaardheid en kennis aan den geest onzer
tale behandeld is. Motten wij dit van die vele overzet
zeggen kunnen, welke thans, helaas! bijna onze-tinge
gihcele Letterkunde uitmaken!

Reize door Schotland en de Schotfche Eilanden, tritgege.
vcn door Dr. w. S 0 L T A U. Nothing extenuate, nor
fet down aught in malice. Naar het Hoogduitsch. In
twee Deelera. ijle Deel. Te Leeuwarden, bij de Wed.
j. P. de Boy. 1312. In gr. 8vo. 359 Bl. 13- i 2 - :

Z

eldzaam, zeer zeldzaam, zijn Schrijvers of Vertalers
zoo zeer over de Recenfenten te vrede, of althans drukken zij zich deswege zoo ten volle uit, als de Vertaler
der thans voor ons liggende Reize. 't Zijn de Recenfenten, die eenparig 's mans vertaling, in het vak der Reisbc/cTirijvingen, hebben toegejuicht, en hem daardoor aangemoedigd, om het thans in 't licht gezonden werk te
ondernemen. Hij doelt op Een Zomer in het Noorden,
of Reize rondom de Baltifche Zee, naar het Engelsch van
JOHN C A R R, Esq. , in den voorleden jare bij dezelfde
Uitgeeffler in 't licht verfchenen. Wij herinnerden ons de
genoegelijke uren van uitfpanning in 't lezen des opgemelden werks, en beloofden ons, 't zelfde uit het tegenwoordig aangebodene te zullen fmaken. Geene teleurfielling
heb-
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hebben wij ontmoet, en wij gelooven, dat dit het geval
zal zijn van allen, die zich de lezing herinneren van
's mans eerfle vertalingsproeve in werken van dezen aard.
Dan, het is die goedkeuring der Recenfenten alleen
niet, welke den Vertaler bewoog, andermaal een gefchiedkundig werk te vertolken. Mangel aan eene Reize door
Schotland en de Schotfche Eilanden, in onze tale, maakte
dit eene behoefte. Onaargevuld bleef dezelve; en daar de
wensch des Vertalers van GOED E's werk over Engeland,
in het IIIde Deel geuit, dat er onder 's mans nagelatene
papieren iets over Schotland en Ierland- mogt gevonden
worden, na 't verloop van zes jaren onvervuld bleef, zal
zulks, gelijk de Vertaler dezes werks zich uitdrukt, wel
onder de pia defsderia blijven.
In zoo verre dit werk eene Reis door Schotland enz.
behelst, moge het Bene aanvulling van liet onvoltooid
gelatene van G O E D E hecten. Anderzins verfchillen zij
in de wijze van voordragt zeer veel. G 0 E D E heeft niets
van dat luimige, 't welk in den oorfpronkelijken Engelfchen Schrijver gevonden wordt, en door den mogelijk
niet min luimigen Vertaler meesterlijk gevolgd is. Deze
voert eene zoo ongedwongene pen, fchrijft een' zoo losfee
ílijl, dat het eer ooripronkeliik dan vertaling gelijkt. Zij
ne bijgevoegde aanmerkingen zijn van denzelfden flempel,
en onderfcheiden zich doorgaans, fchoon er geen VERT,
bij Rond, van die des Engelfchen Schrijvers en Hoogduit•
jchen Vertalers.
Engelfche Schrijver, Hoogduitfche Vertaler! dit klinkt
vreemd en vereischt opheldering. De Nederduitfche Ver
geeft ons dezelve ten volle, in dezer voege: „ Wie-taler
eigenlijk de Schrijver dezer Reize zij , is mij niet ge
Duitschland niet zonder roem bekende-blekn.Di
Dr. SO L T AU heeft dezelve naar een Engelsch Hand.
fchrift in het Hoogduitsch uitgegeven, en zijner vertaling
is, zoo wel als der Reisbefchrijving zelve, door de hoog
duit/the Recenfenten alle lof toegezwaaid. Offchoon ik
derhalve hier flechts erne vertaling van eerie vertaling leve-

-
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vere — en dit kon toch wel niet anders, daar handfchriften Beene gedrukte boeken en dus niet voor ieder verkrijg.
baar zijn -- durf ik echter, zonder als Apologist op te
treden, gerust verzekeren , dat partijdigheid de pen dier
beoordeelaren niet beltuurd heeft. "
Het gehecle Hoogduitseh-Engelfche werk heeft de Vertaler niet in Nede; drattsch gewaad gelloken. Na hetzelve
aandachtig gelezen en herlezen te hebben, befloot hij, alles te moeten weglaten, wat hij voor zijne Lezers (de
oorf ronkelijke Schrijver had de zijnen) minder belang
-rijk,
of zelfs aanfloo:elijk oordeelde.
De woorden minder belangrijk en aanfiootelijk vorderen mede verklaring. De Schrijver onthoudt ze ons niet,
en wij deden dezelve mede: „ Minder belangrijk — hier
onder verfla ik wel inzonderheid het laat/le en grootfte
gedeelte van het derde Deel (want het Hoogduitfche heilaat
uit drie Deelent, 't welk over Denemarken en een gedeclte van Duitschland handelt. Hetgeen de Schrijver
over Denemarken boekt, is zoo mager, zoo fchraal, dat
ik het, indien het niet tevens zoo kort ware, nimmer ten
einde toe zou gelezen hebben. Over Duitschland is hij,
ja , breedvoeriger; maar op iedere bladzijde blinkt de partgd;ge Engel;chnsan door, en partijdigheid kan ik althans
in geenen Engelse/man dulden. Gezwegen, dat wij reeds
betere en naauwkeurigere berigten over het Druitfche Rijk
in onze taal bezitten, die de weinig beteekenendc bijdrae
gen van onzen Schrijver volllrekt overtollig maken. Ik heb
dus dit een en ander geheel weggelaten, en het ganfche
werk in twee Deden gebragt, die alleen over Schotland
en de Schot/the Eilanden handelen. Ik hoop niet, dat
men mij deze vrij groote !1pocope ten kwade zal duiden.
„ Het aanflootelijke betreft meestal de hier en daar,
fchoon niet dikwerf , door den Schrijver ingevlochtene
politieke aanmerkingen. Ik haat die armzalige kannen
gelijk de Da,itrcher ze noemt. Ik heb ze-giesjrn,
dus , als fchadelijk onkruid , overal uitgeroeid , en wensch.,
dat ieder Vertaler in dit opzigt mijn voorbeeld volge."
Uit

?g
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Uit het vermeldde blijkt, dat wij niet onder de meeste Lezers behooren, die veelal, gelijk onze Vertaler het
uitdrukt, over de voo.-btrigten het ongelukkig trarifeat i
uitspreken. Dit, trouwens, zou eenen Recenfent kwa
lijk voegen. En treft men te meermalen in een voorberigt
alles aan, wat een geheel werk bijzonders bevat.
In Brieven is deze Reis vervat, en de eerfte den 2oflert
Mei 1804 gefchreven; zoo dat dezelve, fchoon misfchien
de nieuwst befchrevene, niet van zeer late jaarteekeninge
is. Een geboren Schot , een !/ooi, dander is de Schrijver;
doch hij verklaart, zijn Vaderland reeds zints zulk een'
geruimen tijd verlaten, en tevens zoo vele andere landen
gezien te hebben, dat hij hope koestert, van thans onpartijdig te zijn. Indedaad, de eerfle brieven dragen geen
blijk van vooringenomenheid; gem,. /ijk noemt hij ze zelf;
doch die wolk van misnoegen klaart welhaast op, en,
fchoon de luienigheid des Schrijvers ook in zijne gemelijkheid doorftrale, komt hij voorts regt op den trant, en
betuigt, dat zijn oordeel over Edinburg en de inwoners
dier flad aanmerkelijk veranderd is, met bijgevoegde reden,
%an die verandering.
Nu vindt hij genoegen in vele Richtingen en inrigtingen van Schotland's hoofdwad; nu wordt de Univerliteit
geprezen, en de wandelingLn in en om de flad als ongemeen behagelijk opgegeven. Wij nemen het een en ander,
de inwoners betreffende, over: „ De welopgevoede lieden
bezitten hier over het geheel meer kundigheden dan huns
gelijken in Londen, en offchoon ook een kleine zweem van
pedanterie en Geneeffche twistzucht het onderhoud, inzonderheid der Schotfche Geleerden, min of meer onaangenaaut make, bevalt mij ech er hunn.: anderzins gulle en
gezellige verkeering veel beter dan die van hunne C Ilegae
in het Zuiden. Na in Londen de alledaagfche gefprekken
over merkantiele fpeculat!ën, ftaatkunde en zeevaart tot
Verve-lens aangehoord te hebben, verfchaft mij de leerrijke
ommegang met de . dimburglchc regtsgeleerden eerie zoe
te
,
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te herademing. Neel befchaafder, gastvrijer en regtíchapener, dan Iieden van het zelfde beroep in andere landen, overtreffen zij in wezenlijke kundigheden zeer verre
-de meeste Engelfche juristen, van welke men fchier zeggen mag, hetgeen P A L I N GE NI US (Zod. Pit.) van de
Geneesheereii zeide;

Carnifices hominum fub lionesto nomine vivunt !
,, Der vrouwen, tot welke mij de toegang verleend
'wordt, ben ik even zeer allen lof verfchuldigd. Hare
vrolijke gezelligheid is indedaad voorbeeldig; zij zijn minder achterhoudend dan hare Engelfche zusters , en, naar
't mij toefchijnt, niet zoo trotsch en ijdel. Hare Dorifche
uitfpraak gevalt, zoo al niet mijn oor, ten minfte mijn
hart, en ik vind zelfs in haar accent ongemeen veel
vertrouwelijkheid en vrijmoedigheid. Meerendeels zijn zij
fchoone geftalten, rank, welgevormd en gezond, wel niet
zoo blozende van kleur als de Duitfclie vrouwen, noci
doch in de
zoo bruin als de Fraifc7lc en Italiaan
uitdrukking der fchoonheid, welke zich over haar geheele
voorkomen verfpreidt, behoeven zij voor geen van die beiden te wijken. Haar gang is vol bevalligheid, en zij zift
de beste danferesfen , welke ik ergens gezien heb. Trouwens, indien oefening den meester vormt, behoeft mep
zich over hare meerdere volmaaktheid in die kunst geenszins te verwonderen : want haar beheerscht indedaad
Bene danfomanie, die bijna tot Bene belagchelijke buiten
overlaat. Niet zonder innig bedroeven be--fporighed
fchouwt men hier de nieuwe danszalen met eenige honderden van vierentwintig- tot twintigjarige meisjes opgevuld, die hare bekwaamheid voor eene talrijke verzamqling vertoonen, en door eenen wedijver, welke even zeer
liet gezond verfland als de beícheidenheid en íchaamachtigheid trotfeert, den grond tot iedere vrouwelijke on
deugd leggen. De dartele blikken, welke die jonge
fchep-
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fchepfeltjes in 't rond wierpen, ergerden mij niet minder
dan zij mij verbaasden, en de vrij onverílandige theatrale
goedkeuring, die de aanfchouwers der beste danferesfen
toeklapten, moet bij haar onfeilbaar de nadeeligile gevolgen na zich ílepen. Nu is voor mij geen raadfeI meer,
wat men te Londen onder Schotfche onbefchaamdheid
(Scotch fortivardnefs) verflaat." (*)
Bij het bezoek der kerken, had hij de Leeraars over
het geheel met genoegen gehoord. Het fpeet hem, opgemerkt te hebben, dat zij het onvoegzaam gebruik der
Engelfchen navolgen, en hunne leerredenen lezen, in flee van dezelve, als de Duitfchers, van buiten op te
zeggen. Het eerstgenoemde houdt hij voor het bederf
der kanfelwelfprekendheid.
De Akademifche vorderingen verfchaften den Reiziger
menig leerrijk en aangenaam uur, en hij bekent gaarne,
dat Edimburgfche Hoogleeraars zich over het geheel met
hunne ambtgenooten op de beroeindfle Univerfiteiten van
Europa zeer wel kunnen meten. Hij prijst het onthaal
der Hoogleeraren, en zegt, dat zij in gastvrijheid de
E; gelfche verre overtreffen. Te Oxford en Cambridge
had men hem, in weerwil zijner aanbevelingsbrieven, niet
Bene enkele gedienfligheid betoond, maar hens overal met
een fchijnfchoon kompliment koeltjes afgezet. InEdimburg
vond hij ieder bereid, om hem naar vermogen van dienst
te zijn. De brieven uit die flad dragen des getuigenis.
(*) Wij kunnen niet nalaten, onze Lezers, wegens dien dans
Schotten, ook te platten lande, over te wijzen raar het-lustder
1Mengehverk onzes Tijdfclirifts, No. III. bl. ii9, 't geen daar

en verder, onder het opfchrift: Opmerkenswaardige Bijzonderheden, de Laadlieden in Schotland betreffende, verdient bij deze Reis gelezen te worden, als ten opzigte van de Roeiren zeer
bijzonder.

(Het vervolg hierna.)
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3aarboeken van het Franfche Regt en de Franfche Regtsgeleerdheid voor de Hollandfclze Deparrtemerzten, door jh r.
j. ax. x EM PER, Hoogleeraar in de Regtsgelee:-dhei d anti de
,!!kademie te Leyden. í8r2. L Te Asnfíerdam, bij J. van der
Hey. I8I2. Ira gr. 8 vo. f i - x6-:

W ij zouden van den aard en de inrigting van dit Tijdfchrift
na den brief van den tegenwoordigen fchrijver dezer Jaarboeken aan den uit=ever, die aan liet hoofd des werks geplaatst
en zonder twijfel reeds algemeen bekend en gelezen is, niets
behoeven te zeggen, zoo wij ons niet verpligt rekenden, oni
ook het onze toe te brengen ter aanmoediging van eerie zoo
lofwaardige onderneming. Zijn de tijden, welke wij beleven,
in het algemeen hoogst merkwaardig, zij zijn liet bijzonder
ten aanzien van het Regt en de Regtsgeleerdheid. Er heeft
eene geheele herziening, verandering en volmaking in de wetgeving van Frankrijk plaats gehad. De wetgever heeft liet zijne gedaan, en men mag, te dezen aanzien, liet werk als vol tooid befchouwen. De beginfelen en algemeene omtrekken
zijn aanwezig. Tijd, ondervinding en toepasfing van die beginfelen op bijzondere gevallen moeten het overige verrigten.
Zoodanig Gene, ten deele zelfs voor oud-Frankrijk, nieuwe en
as voleindigde wetgeving wordt op eens in een vreemd, met
Frankrijk vereenigd, land ingevoerd. De Ílollander, uit zijnen
aard gehecht aan het oude, dat door deszelfs duurzaamheid in
zijne oogen eene zekere eerwaardigheid had verkregen, ziet
zijne vorige inrigtingen eensklaps verdwijnen, en moet zich
regelen naar nieuwe wetten en verordeningen, die in de algemeene grondtrekken, zoo wel als bijzondere wijzigingen, zoo
veel van zijne voorouderlijke infteilingen afwijken. Eene geheel
nieuwe wetgeving wordt door een enkel decreet in eon vreemd
land ingevoerd; maar de kennis van die wetgeving, in derzelver geheele uitgebreidheid, algemeene omtrekken en bijzondere
wijzigingen; de kennis van de verfelicidene en verfchillende bepalingen, verordeningen en inflcllin;en, wordt niet zoo gemakkelijk en fpoedig verkregen. Intusfchen dringt de noodzakelijkheid gebiedend, om er zich mede bekend te naaken. De wetten zijn eenmaal ingevoerd, en men moet overeenkomflig niet
dezelve handelen en regt (preken. Niets kan derhalve gepaster,
niets
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niets noodzakelijker zijn, thin middelen daar te 4lellen, welke
doelmatig zijns en berekend, om de burgers, en inzonderheid
de genen , die het Regt ex profesfo beoefenen, de fludie der
nieuwe wetgeving gemakkelijk te maken ; en hun een grondig ;
naauwkeurig en volledig onderrigt mede te deelen, Deze midmm
delen zijn zoo veel te meer noodzakelijk, naarmate men ijve.
rig in de weer is, om eerre menigte ongepnsre en verkeerde
te bezigen; naarmate men overftroomd wordt dobr eene zee
van gefchriften, die voor een groot gedee'te uit winzucht en
Boekhandelaars - fpéciilatie ontítaan; welken het mangelt aan dea
onontbeerlijkfle vereischten; die, terwijl zij de boekenkasfen
opvullen, de beurzen Iedigen, en de hoofden verwarren er}
ongefchikt maken voor eene grondige tudie: Onder de doel.
anátige middelen komen ons geeiie gefehikter voor dan wél ingerigte Tijdfcbriften. De Heer K E ai r ER heeft het nut en de
doelmatigheid van dezelve in zijnen ftraks gemelden brief volte
dongen, en, zoo men nog al Benige bedenkingen daartegen.
inogt hebben, zal wel de overweging van de bijzondere geIteldheid, waarin wij ons thans bevinden, allen twijfel te dezen aanzien ganfchelijk wegnemen. Het kan hier de vraag niet
zijn, of de journalen - lektuur voor de wetenfchappen s in het
algemeen, voordeelig zij? Het is onbetwistbaar ; dat menig,
jongeling van den nitmuntendfen aanleg door dezelve bedorven wordt, en dat zij tot oppervlakkigheid en veelweterij ge
aanleiding geeft. Maar het is even onbetwistbaar, dat-red
uien, in onze tijden en in _onzen toestand, uit deze tijdfchrif
ten bijzonder veel nut kan trekken, en dat de gene; welke vara
eenen praktisch -regtsgeleerden aard zijn, in het geheel niet gemist kunnen worden. Er is thans niet te denken aan een zoodanig grondig onderwijs, als men in de jeugd en aan de Hoogefcholen verkrijgt. Mannen van jaren, lieden, welke reeds
gevormd zijn en hunne fludiën voltooid hebben, moeten op
nieuw onderrigt worden. Zij zijn in het nieuwe rtellige Reg[
even onbedreven als de eerstbeginnende. Zij zijn evenwel"
reeds in de maatfchtppij geplaatst: Zij hebben vele en gewigtige pligted te volbrengen. Hunne ambtsbetrekkingen en hun
$and vorderen van hen, dat zij met de wetten bekend zijn.
Regters, advocaten en praktizijns, dikwijls overladen niet bezigheden; worden belet om grondig te fluderen, en voor hen
zijn welingerigte tijdfchriften volkomen onmisbaar. Voor dd
jeugd*
C
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jeugd, nogtans, zouden wij de lektuur van deze werken niet
zoo nuttig, en zelfs, zoo dezelve niet wijsfelijk wordt bétiuurd en geregeld, ten hoogfile gevaarlijk rekenen. Jonge lieden, die zich thans voor het eerst aan de ítudie van het Regt
toewijden, zullen aan de nieuwe Akademiën gelegenheid vinden tot een meer grondig onderwijs volgens theoretifche be.
ginfelen. Zij mogen van tijdfchriften geen dan een voorzigtig
en gematigd gebruik maken, en moeten den heilen, doch koninklijken weg, die alleen tot den tempel der echte geleerdheid
leidt, met moed en ftandvàstigheid bewandelen.
Dan genoeg van de noodzakelijkheid van Regtsgeleerde Tijd
algemeen. Het wordt tijd, dat wij tot deze-fchriten
Jaarboeken rerugkeeieu.
Wij achten onze Lezers, die dit werk nog niet mogten bezitten, het doel van hetzelve niet' beter te kunnen opgeven,
dan met de woorden van den verdienflelijken Schrijver zelven.
Wat (vraagt hij) is dit doel anders, wat kan het anders Zijn,
dan de volledige opgave van alles, wat den lezer in éílaat:
J, ilelt, om naauwkeurig en volkomen 'bekend te worden —
met de vorderingen - der wetgeving -- met de ontwikkeling
„ der regtsgeleerdheid door de uitfpraken der voornaainíle. ge„ regtshoven, en — met de bemoeijingen van geleerde of door
praktijk geoefende fchrijvers, om de voorfchriften van dat
i, regt, en de beginfelen van die regtsgeleerdheid op te helde„ ren, of tot een wetenfchappelijk geheel te brengen. Deze
„ drie afdeelingen bepalen dus het hoofdonderwerp. Als een
„ ondergefchikt doel kan hierbij komen het doen plaats vinden
van kleine verhandelingen, of hukken, welke anders bezwaarlijk afzonderlijk gedrukt worden." „ Het werk (zegt hij
,; verder) moet zich naar mijne gedachten vooral door volk.
„ digheid onderfeheiden. Het moet geen nieuw ftukwerk zijn.,
„ waardoor alleen het getal der reeds voorhanden tijdfchriften
„ vermeerderd wordt. Het moet een geheel opleveren, waar„ door het raadplegen van andere bronnen noodeloos wordt ge.
,; maakt." enz. De Heer K EM P ER ontwikkelt vervolgens dit
denkbeeld, ten aanzien van ieder der bijzondere vier efdeelin.
gen, op eend grondige wijze, en zet zijne meening, in de^hem
eigene manier, meesterlijk uiteen. Wij kunnen den geleerden
Schrijver hierin niet volgen. Wij merken alleenlijk aan, dat het

eeríie Stuk volgens het voorgeítelde doel is ingerigt en daaraan
*el-
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volkomen beantwoordt. De eerfte afdeeling draagt ten opfchrifts
jaarboeken der Franfcke Wetgeving, federt i October i8ii;
de tweede, haarboeken der Franfche Regtsgeleerdheid in uit(p raken van het Hof van Ci sfatie; federt r October i8ii;
(In deze beide afdeelingen volgt de Schrijver de chronologifcha
orde.) de derde, Vaarboeken der Letterkunde van het Fran.
fiche Regt, federt r November aBr I ; ( Deze opgave is weten'
fchappel7jk gerangfchikt.) terwijl de aanvang van de vierde afdeeling, uit hoofde der uitgebreidheid van het voorberigt, tot
liet volgende Stuk is uitgefteld.
Wij nemen, ten slotte, nog de vrijheid, een paar bedenkingen aan het oordeel van den Heer x E M PER te onderwerpen. — Eene voorname eigenfchap en voortreffelijkheid van
deze Jaarboeken moet zijn de vereeniging van de hoogst mogelijke volledigheid; waardoor men andere Tijdfchriften van
dezen aard kan misten, met de hoogst mogelijke beknoptheid,
opdat het werk door te groote uitvoerigheid niet te kostbaar
worde. Dit vereischte in het oog houdende, zal de verzamelaar van een foortgelijk werk zorg dragen, om vooral netmees`
te doen afdrukken dan voliirekt noodzakelijk is, om de wetten,
uitfpraken enz. te doen kennen. Zoude nu de Heer ntm ip E&
riet hebben kunnen volhaan met in de eerie afdeeling flechts
alen hoofdzakelijken inhoud en niet den tekst van de decreteat
op te geven? Hoe veel zoude door de weglating van deu
Franfehen en Hollandfchen tekst niet gewonnen worden voor
het plaat£en van andere lukken, die ons mede belangrijk voor'
komen en waarover wij terítond zullen fpreken. Het is waar,
heit zulk bene fummiere opgave leert men het decreet niet vol.
komen kennen; doch de vraag is, of het naar den aard van dit
Tijdfchrifr niet genoegzaam zonde zijn, wanneer men uit het
zelve f echts ontwaar wierd , dat er over deze of gene zaak eert
Keizerlijk decreet beftond? Bijaldien men dan belang had, osm
daaromtrent nader te worden ingelicht, zou men altijd tot de
bronnen zelve zijne toevlugt kunnen nemen, althans wat het
Bulletin der Wetten betreft; daar er nog al gelegenheid is,
om bij de Prefecturen, Onderprefecturen, Regtbanken vase
serie infiantie, of Vredegeregten enz. dit Bul tin na te zien.
De korte inhoud van ieder decreet zoude dan nog wat -uitvoeriger en vollediger kunnen worden opgegeven. Zoo had men
bi v. bij de fummiere inhoudsopgave van het Iecréet, onder
NO,
Ca
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NVo. 3 voorkomende, kunnen voegen: en verbod aan de Idy,.
caten Lij den Staatsraad , om in het vervolg dergelijke ReklYesten te teekenen; en bij die van het decreet onder No 5:
en behouding van het regt van .5 franken per metriek quip.
taal op het zinart koperdraad enz. Het is móeijelijk te bepalen, welke decreten wezenlijk belangrijk zijn, omdat, zoo
als K E M P E R te regt Ianmerkt, het oordeel over dit meer or
min belangrijke altijd fubjectif is, Het decreet onder No. n
zal door vele Lezers als niet belangrijk worden befchouwd ;
fchoon de Schrijver het in zijn geheel heeft overgenomen.
Door altijd eene beknopte, en, zoo veel mogelijk, volledige
,opgave van den inhoud van ieder decreet, en nimmer het de£reet zelve te plaatfen, zou de Schrijver, in allen gevalle, het
verwijt ontgaan, van nu en dan decreten in zijn Tijdfchrift op
te nemen, die men voor ons niet belangrijk rekent. Voegt men
lhier nog bij, dat deze jaarboeken toch bijna uitfluitend zullen
worden gelezen door Ambtenaren of Regtsgeleerden, die zeer
gemakkelijk de bronnen zelve kunnen nagaan, dan zal onze bedenking nog meerdere klein verkrijgen,
Eene tweede bedenking, tot de tweede afdeelitig betrekkelijk,
ftaat met de zoo even geopperde in onmiddellijk verband. De
ruimte, die de Hoogleeraar door het weglaten van den tekituelen inhoud der decreten zoude bekomen, zoude hem in ftaat Itellen, om mede de uitfpraken der Keizerlijke Geregtshoven in zijn
Tijdf'chrift op te nemen. Zoo dit al niet woordelijk konde gefchieden, zoude men zich met eene korte opgave van hetgeen
hij de uitfpraak beflist is, en met eene beknopte vermelding van
de voornaamfte motiven, kunnen vergenoegen. Deze bedenking
is, in ons oog, van veel gewigt. Wij erkennen wel ten deele de
gegrondheid der aanmerkingen van K EM P E R op dit fluk; doch
Wij zijn altijd van meening, dat bet voor den regter, advocaat
en praktizijn dikwijls van liet hoogfle belang is, om, vooral in
gwijfelachtige gevallen, te weten, hoe deze of gene zaak bij eenig
Geregtshof is verflaan. Het misbruik, dat hiervan kan gemaakt
worden, fluit toch liet gebruik niet uit. En — wat de onmogelijk'ieid betreft, om in dezen door de dagelijkfche vermenigvul.
diging van daartoe betrekkelijke Journalen volledig te zijn — het
is hier, waar toch iedere uitfpraak op zichzelve (laat, verkieslijker, iets minder volledigs, dan in het geheel niets te hebben.
Ook zoude men Zich alleen kunnen bepalen tot die gewijsden,
wel-
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welke door S I REVv worden opgenomen; vermits deszelfs verzameling het volledigst is en het meest gebruikt wordt. Wij hou
niet opnemen van deze uitfpraken voor een wezenlijk ge--denht
brek in deze Vaarboeken. De Schrijver heeft zelf als een ver
zijn werk opgegeven, dat het een geheel moest ople--.eischtn
veren, waardoor het raadplegen van andere bronnen noodeloos
werd gemaakt. Hoe kan nu voor den Regtsgeleerden, niet name
den advocaat of pleiter, het raadplegen van de verzameling van
s i R E Y noodeloos zijn , ingevalle de tegenpartij zich op eene
uitfpraak van eenig Geregtshof beroept? Hoe zal hij de bewijzen, daaruit ontleend, kunnen ontzenuwen, bijaldien hij niet in
iaat is, die uitfpraak zelve na te lezen? Hij is volflrektelijk ver
om zich , al ware liet alleen om deze reden, het werk van-pligt,
SIREYv aan te fchaf en. En dit werk moest men toch door deze
Jaarboeken kunnen misfen. — Wij zouden dus den verdienfteJijken IIoogleeraar ten ftetk:le aanraden , in zoo verre van zijn
gemaakt plan af te gaan , dat hij mede de belangrijke uitfpraken van de onderfchèiderie Geregtshoven in zijne Jaarboeken
opnam,` al ware het dan ook, dat hij, om daartoe de noodige
ruimte te vinden, de geheele vierde afdeeling moest achterlaten.
Wij hebben deze beide bedenkingen met befcheidene vrijmoe
Bene derde zonde zijn, of men wel ge- -dighevorftl.
noegzaam verzekerd kan zijn, dat dit werk op denzelfden voet
.zal worden voortgezet, als het is aangevangen; daar toch de Heer
x E tit PER aanleiding geeft, om te denken , dat hij voornemens
is , de redactie van dir werk in het vervolg aan een ander
,op te dragen. - Het is mogelijk , dat het weder in goede han
valt; doch het is niet waarfchijnlijk, dat het een' tweeden-den
y E :Vi P E R tot Redacteur zal aantreffen, en zelfs.... Doch laat
ons niet te veel bezorgdheid hebben. Dat wij ons veel liever
verblijden over een zoo gelukkig aangevangen werk, en den
Heere K E nI P E a. onzen welmcenenden dank toebrengen voor de
moeite, die hij, aanvankelijk, ten dienfie der wetenfchappen,
heeft op zich genomen. I-Iet is in waarheid eene onderneming
van het nllerhoogfte belang, en het zoude te bejammeren zijn,
:wanneer de uitgever er niet gelukkiglijk in flaagde door Genen
,uimen aftrek. Het nut, dat wij ons van dit Tijdfchrifr (hetwelk velerlei fluk- en broddelwerk zal doen vergeten, en de
bemoeijingen van een aantal armhartige vertalers en winzuchtige
Jpesulantcn tot niet doen uitlooperid. voorstellen, ic onbereken^
baar.
C3
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baar. Ieder ambtenaar, ieder burger, welken het te doen is,
om de adminifrative en civiele wetgeving te loeren kennen,
ieder regter, ieder pleitbezorger, voor welken toch de kenniC
der gewijsden van beroemde Geregtshoven en de ioepasfing der
wetten door dezelve niet onverfchillig kan zijn, moet zich deze Jaarboeken nanfchaffen. Wij zouden dezelve niet kunnen
aanprijzen, zoo als het behoort, indien anders een werk van
dezen aard , zoo volledig ingerigt, zoo naauwkeurig bewerkt,
zoo keurig gefchreven door eenen man, wiens roem alt
Regtsgeleerde en Letterkundige duurzaam gevestigd is, eenige
aanprijzing noodig had.

Origine des Découvertes attribuées aux Modernes, oii ron démontre que nos plus célèbres Philofophes ont puifé la plupart de leurs connoisfances dans les ouvrages des Anciens; cE
que plufeurs vérités iinportantes fur la Religion ont été connues des Sages du Paganisme. Par M. L . D U TENS, de la
Sociét¢ Royale de Londres. Quatrieme Edition. II Tomes.,
à Paris, chez G. Dufour et C., et à Amíl. chez C. Dufour.
1812 . 281 et 42o pages,

H

et doel van dit werk is, te doen zien, dat de ouden, Grie^ten, Romeinen, Egyptenaren enz., in alle wetenfchappen, zoo
wel als kunflen, de voorlichters, de grondvesters, en veelal
nimmer bereikte meesters , voor de nieuweren zijn geweest.
Hiertoe loopt het de flelfels, zoogenaamde ontdekkingen en uit
alle belangrijke vakken, door, en-vindgerlatf,
staaft, zijns bedunkens, door piaatfen uit de oudheid, die gedeeltelijk in den tekst vertaald, gedeeltelijk of ook gelijkelijk
In het oorfpronkelijke onder denzelven geplaatst, ook wel fechtc
aangehaald worden , de opgegeven bewering. Wij behoeven
niemand te zeggen, dat deze bewering het grootfie paradox is
at federt lang ter wereld verfcheen. In de beeldende. kunflen
gaf men, ja, grootendeels gewonnen fpel aan de ouden. Ten
aanzien van poëzij en welfprekendheid fchijnt, na gingen ílrijd a
ook in hun voordeel beflist te zijn. De unuzijk is een onderwerp, waarover het noodige licht der gefchiedenis, tot eene
geldige befisfing, nog welligt ontbreekt. In Rechts in de mi-
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znifche danskunst houdt men der Grieken meesterfchap voor
meer uitgemaakt; om niet te (preken van het tooneel , dat met
het onze bezwaarlijk kan vergeleken worden , waarvan wij
naauwelijks een behoorlijk denkbeeld kunnen vormen, en waarvan ook onze Schrijver niet gewaagt. , In de wetenfchappen,
daarentegen, herinneren wij ons, behalve de meetkunde van
E U C L I D E S, naauwelijks eenig itelfel der ouden, dat met de
hedendaagfchen zou kunnen wedijveren. Ja , in het zedekundige
moge het nog gaan; in. hetgeen men bovennatuurkunde noemt,
wonde geene uitftekende verdienfte aan hen ontzegd; inde werk+
tuigkunde zij het toegeflaan, dat zij verre moetenzijngevorderd
geweest: wie kreeg het immer in zijne herfenen, bijna de ge.
heele proefondervindelijke natuurkunde, met al derzelver werktuigen en hulpmiddelen, de fcheikunde, de heelkunde, en 'wat
al niet, voor een groot gedeelte in de uiterile volledigheid, bij
de ouden te willen aangetroffen hebben? De Heer D U T E N S
wil dezen weg op. Ten aanzien van phyfieke en metaphyfieke
onderwerpen poogt hij niet enkel te doen zien, dat de oplosfing
der ouden even zoo goed of wel beter dan die der nieuweren
zij, maar - gelijk ook het opgegeven doel des boeks mede
dat beide even dezelfde zijn, door de laatflen, nu-brengt—
eens met verzwijging, dan ook weer onder openhartige, maar
ras vergetene bekentenis, Hechts uit de fchriften der eerflen.
gehaald. In dezer voege Zie11 Wij DESCARTES , LOCKE,
LEIBNITS, Zoo Wel al$ COPERNICUS, NEWTON en anderen, van de eer hunner voornaamile ontdekkingen beroofd, en
bewijzen van voren, ingefchapen denkbeelden, te voren bepaalde overeenftemming , beste wereld enz., gelijk ook draai
zwaartekracht, wenteling der aarde, in de overblijffelen-kringe,
der oude Griekfche wijsheid voorhanden. Ja, wat ten aanzien
van ruimte en tijd, van de fchepping uit niets, van den oor
kwaads, en zelfs erfzonde, geleerd wordt, dat is ai-fprongdes
aueae geweest. Niet veel anders gaat het toe met de natuurlijke
gefchiedenis, de í}errekunde, de plantkunde, de kennis van het
IDenfchehjk ligchaam; en ook BUFFON, NEEI)IIAM, FALmanI.OYPIUS, HARVEY, LINNS:US , en hoe al de groote
zegt,
van
eene
even
men
nen heeten , komen mede , gelijk
hechte markt te huis. Ja, onze flingers, onze microskopen en
teleskopen , zamt afleiders — en waarom ook niet electrifeer
machines? — het is alles flecbts oude kost, enkel gelukkiger
C4
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of min gelukkig opgewarmd en tot eenige meerdere volmaking
gebragt. Per clot zouden wij het haast met den Schrijver over
den aardffaart (zie Mengelwerk van dit Tij dfchrift ,18 i a. N. V.)
moeten ééns worden, dat de uitgeleefde aarde niet meer veel
bijzonders voortbrengt , e;n het met de menfchelijke wijsheid
al hoe langer zoo erger zal verloopon!
Doch, wij hooren, dunkt ons, vragen: hoe (laat het dan met
de bewijzen voor al dit -- het zij geheel ongehoorde, liet zij
ten minfte doorgaans niet geloofde? Inderdaad, men kan den
Schrijver eeue zeer uitgebreide kennis van allerlei oudheid, en
ook van het nieuwere, niet betwisten. Zijn boek verdient ook,
buiten tegenfpraak, de aandacht des weetgierigen. Hij zal er,
ongetwijfeld , veel vinden, dat hij niet verwacht had , en
niet zonder een belangrijk nadenken zal kunnen laten voorbijgaan. Het onderzoek naar de kennis der ouden, ook in zoodanige vakken, in welke zij weinig achting bezitten, is gewis
geene onbelangrijke taak. De omílandigheid , dat wij Hechts
brokken van hunne meeste gefchriften bezitten, de enkele flalen hunner bekwaamheid , in boeken of oudheden nog blijk
zekerheid, dat zij toch in andere opzigten zoo-bar,end
groote voortreffelijkheid bereikt hebben , fporen al even zeer
tot dit onderzoek aan. Hetgeen ons fcheerk te veroorloven, al:
mede eens te lagophen bij de ondernewing van dezen letterkunçligen H ER CU LES, is, dat hij, onzes bedunkens , veel te veel
wil bewijzen. Wij zijn niet zoo geleerd als onze Schrijver, die
alle vakken van menfchelijke kennis fchijnt op zijn duim te
hebben; doch, in allen geval, fchijnt her ons toch wat ge
uit het gouden kalf van m o zus en de Mummies der-wagd,
Egyptenaren te befluiten, dat zij beter Chemici n wij waren;
ja in dit vak reeds merkelijke kennis te veronder(tellen bij 'r uBAL-CAIN, die dezelfde met VULCAAN zou geweest zijn,
omdat hij in koper en ijzer werkte. Even zoo is de enkele
plaats, hier aangehaald, ons geenszins genoeg, om aan te nemen,
dat PLATO eerre fchepping uit niet zou geleerd hebben; daar
zijn ganfehe ftelfel omtrent den oorfprong van het kwaad op de
eigenaardige gebrekkigheid der ifoffe fchijnt te berusten. En ie,
glen, die weet, hoe diepzinnig deze wijsgeer over zijn, wezen
lijk zijn en niet zijn, redekavelt, zal ons dit ongeloof gaarne
vergeven. Over de oude vergrootglazen en verrekijkers fchijnt
de fleer nu T s N 1 zelf niet zeer tP vrede.; althans hij laat niet
na 9
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na, de fkherpzinnigheid zijner helden van tijd tot tijd te roemen,
dat zij het zonder dezelven zoo verre bragten. Ten aanzien van
de Chirurgie, opdat wij dit er nog bijvoegen, zullen wij meest
op het gezag van een beroemd Engelsch Chirurgijn moeten afgaan, wiens ingevlochten declamatie ons toefchijnt niet zeer veel
te bewijzen. Overigens zal men reeds hebben opgemerkt, dat
van de nieuwfte theoriën , b. v. van KANT en zijne volgelingen, van LAV05stzi., van BLUMMEivBACII of andere phyfiologisren, etc. etc., niet wordt gerept. Ja, dikwijls zijn het begrippen, van welke men thans zal oordeelen, dat het weinig
verichilt, wie ze al of niet in de wereld gebragt heeft, om
ze inderdaad weinig waarde bezitten. Behalve deze on.-dat
volledigheid, bezit het boek eene andere, daaruit natuurlijk
voortfprnitende, dat één werk van kwalijk zevenhonderd paginas in 8vo, en één hoofd van misfchien vijfentwintigmaal minder jaren
fludie, niet alles bevatten kan. Aan het einde vinden wij een
paar brieven, betreffende het zeldzame werk van MI C H A ë L
S ER V E T U s, Christiarismi restitutie, waarvan zich een exemplaar van de oorfpronkelijke editie in de Keizerlijke Bibliotheek
te Weenen bevindt.
Moge het boek niet Hechts lezers vinden, maar zelfs, dit
7,ou ons nu eens aangenaam zijn, openlijken twist en letterkundigen oorlog veroorzaken! Wij wenfchen daarbij gaarne ons
rolletje te fpelen, om namelijk, zoo als men zegt, in troebel
water te visfehen; of, zoo men wil, als eene neutrale mogendheid, met het voordeel te gaan ilrijken. Iiet zij zoo!

,Plan, hoe alle Overflr000iing en , ontflaan door Opperwater of
I sverffoppingen, in de Rivieren van Holland, voor altoos
voorgekomen zouden kunnen worden enz. , door C. z 1 r. LESEN.Te Utrecht, gedrukt voor den luteur, bij J. Altheer. In gr. S:o. „n BI

R

.. eeds federt onheugelijke tijden was de aandacht der HoIiandfche waterwerkkundigen op de gewone voor- of najaarsoverftroomingen der rivieren bepaald, en wel met zulk een
pníiig gevolg, dat, met uitzondering van enkele gevallen eener
ongemeene rivier - hoogte, de meeste gevaren "zijn afgekeerd.
(Sommige hulpmiddelen, ncgtans, hadden eene nadeelige uitC;
komst.
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komst. Van dezen aard was de graving van het Pannerdenfche
Kanaal in den jare 1709, welk ten doel had eerie afwending van
den Broom; doch welks uitkomst, verre van aan de verwachting te beantwoorden, den Rijn aanmerkelijk deed verhoogen,
zonder in de Waal eene genoegzame aftapping te bewerken.
In den jare 1775 heeft men dit kwaad getracht te herftellen
door het zoogenoemde Bijlandfche Kanaal, en daardoor eerie
vrij evenredige verdeeling in den afloop van het water te weeg
gebragt. Dan, eene latere ondervinding in en na den jare I775
heeft al wederom de vruchteloosheid van dit hulpmiddel bewezen, uit hoofde der meer dan ooit te voren aanwezige ijs verfioppingen op den Boven-rijn, de Waal en de Lek, door
eerie vermeerderde fiielheid van firoom veroorzaakt, waarvan
onder andere het jaar 18o9 de jammerlijkíte gevolgen heeft opgeleverd. Maar op welke wijze zal dit, telleen jare al meer en
meer te duchten, onheil worden afgekeerd? Te midden der
onophoudelijke zorgen van het Gouvernement te dezen opzigte, heeft de Heer ZILLESEN , reeds van elders door zijne vaderlandfche arbeidzaamheid bekend, de aandacht der waterbouw
kundigen in de hier boven aangekondigde verhandeling opzettelijk tot dit gewigtig punt bepaald. Tot dit einde wil hij de
rivieren op een bepaald en niet gevaarlijk peil houden, en,
wanneer het water door ijsverftopping te hoog mogt rijzen,
hetzelve, nog zoet zijnde en voordeelig door zijne flub, afleiden door ontlasting, en langs dezen weg de ontzettende ijsdammen verhoeden, die, bij voorvallende dijkbreuken, niet dan
de fchrikkelijkfie verwoestingen bedreigen. Dit middel nu va,
aftapping van zoogenoemd blank water meent hij te vinden in
het aanleggen van zekere Kr-aanditikerr, wier grond vlak met
de kokers, onder door de dijken henen, eerie horizontale lijn
met de landerijen achter de bandijken moet befchrijven, en
wier kraan of fleutel, met eerie regt opgaande as, door middel
van eenen hefboom boven op den bandijk zal geopend en gefloten worden. Zijne befchouwing bij dit belangrijke onderzoek berust op een aantal waarnemingen wegens de hoogte en
kracht van water en ijs op de rivieren, en de uitwerkfelen
der gemaakte doorfnijdingeu tot aftapping van het water; voorts
op wis- en natuurkundige gronden ten aanzien dier afleidinge.,
welke door hem wordt voorgeflagen, en op de berekeningen
van het nut, welk zijne uitvinding, bóven alle andere tot hier-

ice
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toe beproefde middelen, zonde te weeg brengen; terwijl eeue
naauwkeurige befchrijving en afbeelding des Kraanduikers ge
om riet meerderen grond over zijne uitvinding te-fchikts,
oordeelen.
Het is alhier de plaats niet, om de voordeelen, bezwaren of
nadeelen dezer kunstmatige voorftelling te ontwikkelen. De
zaak zelve verdient alle de oplettendheid van het Gouvernement, welke ook door den Schrijver te regt wordt ingeroepen.
Doch, hoedanig ook de uitkomst van zoodanig onderzoek op
openbaar gezag moge zijn, de poging van den Heer ZILL E s E N, om, op eene onkostbare wijze, tot afwending der
telkens grootere gevaren voor onderfcheidene Departementen
mede te werken, verdient allerwegen lof- en dank- erkentenis.

Het Turffchip van Breda, historisch Tooneelfpel (uit de IVE
Eeuw) door C. VAN DER VIJVER . Te -efinfierdam , bij A.
Mars . 1812 . In kl. Svo. 96 Bi. f ; -io-:
Gefchiedenis, eene zoo rijke bronvoor
D e Vaderlandfche
gewrochten, heeft ook tot dit fiukje de ftof opge-

dramatifc?ze

leverd. De verrasfing van Breda, in 1590, door middel van een
tnrffchip, welke zoovele overeenkomst heeft met het bekende
geval van het Trojaanfche paard, was Beene ongefchikte ftof
tot eerie tooneelmatige behandeling. De 1 Jeer VAN DER VIJv E R heeft zich daarbij niet van den treur- maar van den zoogenaamden tooneel-ffijl bediend, die te meermalen in het bur-leske vervalt, 't welk bij het belang der zaak, en de lijken,
die er vallen moeten, wat al te zeer affieekt. Van de Gefchiedenis is hij echter niet verder afgeweken, dan het den
Tooneeldichter vergund is. De turffchipper VAN BERGEN,
in het dorp de Leur, is de ontwerper van het Pluk. Zijne
dochter MARIA heeft, gedurende haar verblijf te Breda, een'
minnehandel begonnen met eenen Spaanfchen korporaal, die haar
uit de handen zijner makkers, en uit het water gered had. Zij
is daardoor afkeerig geworden van het huwelijk met zekeren
IVILL E M , een' jongeling van haar dorp, en vriend van haren
vader. lntusfchen komen MAURITS en HERAUGIèRE, verkleed, op het tooneel, ten einde te onderzoeken, of zij wel
bij den regten Alan zijn. (Hoe zij aan de kennis van zijn plan
-
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gekomen zijn, wordt niet gemeld.) Dan, het geheim ii ook
bekend aan VAN OVEN en zijne vrouw, twee praatzieke menfchen; de foldaten, die tot de onderneming dienen, trekken
onder het [pc/en van een' marsc /i naar het fchip, waarin zij
door dorpelingen, die hunne hoeden zo'aaijen, verzeld worden.
Dit is toch geen bewaren van een geheim van dezen aard! In.
tusfchen krijgt VAN B ER GEN b.i] toeval een' brief van FR A NcI s c o, den minnaar zijner dochter, in handen, waarin hij haar
het berigt van L A N c I A V E c c H I A's vertrek geeft, en meldt,
dat zijn zoon, die bij lang zoo fireng niet is, het bevel over
Breda in handen heeft. Deze tijding wil de vader tot zijn
,00gmerk gebruiken; maar wij zien weinig uitwerking van de,
zelve. MARIA gaat mede op het fchip; en het derde Bedrij
opent zich te Breda, bij het kasteel, met laffe boerterijen der
Spaanfche foldaten. (Iiet ware te wenfchen, dat onze Tooneeldichters den grooten S II A K E S PEAR E liever in zijne mees,
terlijke ontvouwing van het menfchelijk hart en deszelfa togten,
dan in de finakelooze mengeling van het boertige en ernilige,
navolgden, zoo zij hem al navolgen.) FRANC I S CO, de minnaar, maakt intusfchen bij het fchip te zijn, en VAN BERGEN
fchijnt onverfchillig aan te zien, dat hij zijn hof bij zijne dochter maakt; iets, 't welk hein van den verliefden korporaal eenige meerdere gemakkelijkheid in het onderzoek van het vaartuig
fchijnt te verfchalfen, alsmede de vrijheid, om met losfen tot
den volgenden dag te wachten. Deze onachtzaamheid fchijnt.
de Benige vrucht van MARIA'S medegaan te zijn, zekerlijk in
de gevolgen groot genoeg; dan het dunkt ons toch, dat de
Dichter beter partij van dien minnehandel had kunnen trekken,
FRANCISCO toch is niet alleen geenszins in 't geheim, maar
gaat eerst uit het wachthuis in flilte naar de fad, om aan nI ARIA een bezoek te geven, en komt dan, in het beflisfend"
oogenblik, met den Overhen if it het kasteel weder te voor
dit zamenhange, vatten wij niet. Hij vecht zelfs,-fchijn.Hoe
als een wakkere Spanjaard, tegen den ouden VAN BERGEN,
doch wordt nu op zijne beurt door MARIA gered. Het doet
ons waarlijk leed, dat deze vreemdeling, voor wien de Dichter
ons weinig heeft weten te interestren, het meisje bekomt;
liever hadden wij haar aan den braven, ijverigen en echt -vrderlandfchen w I L LE at gegund, die haar zoo hartelijk lief heeft.
Ook is het niet Zeer overeenkomflig met de zeden van dien
tijd,

HET TURFSCHIP VAN BREDA.
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rijd, dat de Hollanders hunne dochters zoo maar aan Spaanfciie
foldaten uithuwelijkten, en dat wel op voorfpraak van MA U R ITS.
Met alle deze gebreken, die het (lukje heeft, leest het toch
aangenaam, en weet belang te wekken. Wij twijfelen niet, of
dit zal bij de vertooning, die te meermalen zeer levendig is,
niet minder het geval zijn. Onder andere huivert men met vAN
BERGEN op het gezigt van den Spanjaard, die het fchip beklimt en voor de grap met turven werpt, en vreest elk oogenblik, dat de verborgene manfchap zal ontdekt worden. Wij
lmadden wel gewenscht, dat de Dichter den fchoonen trek Van
dien krijgsman had kunnen gebruiken, die, vreezende zich
door hoesten te verraden, zijne makkers verzocht, hem om te
brengen. — Het jij en je hindert altijd bij de lezing; in het
(preken is 't wat anders.

Fertellingen aan mijne Dochter; naar het Fransch van J. N.
8 0 UI L L Y. Ifte Deel. Te 11mnflerdarn , bij Schalekamp en
van de Grampel. 1812. In kl. 8vo. 276 Bl. f i - 16 -:
ertellingen, merkt het voorberlgE zeer juist aan, geven alV
tijd en in alle gevallen genoegen,

en voor het onderwijs der
lieve jeugd zijn zij bij uitgek gefchikt; men boezeme. door
dezelve Hechts goede gevoelens in, zoo beftuurt men zonder
dat het wordt opgemerkt, boeit al fpelende de aandacht, doet
den kweekeling eenen aangenamen omweg nemen, voorkomt
misílag, verbetert gebrek, en doet eene belagchelijkheid in het
oog vallen. Maar de vertelling moet voor het kind opzettelijk
zijn opge4teld, en moet niet altijd berispen; door de opwek
eigenliefde wint men het vertrouwen, en liet prijzen`-kingder
van ééne deugd geeft regt om twee gebreken te berispen. Tot
liet vennen van zoodanige verhalen is dan ook juist niet ieder
berekend; maar men brengt het daar toch al verder en verder
in door oefening, en wij weufchen, dat vele vaders en moe
B 0 UI L L Y de kunst zullen afzien: ook daartoe,-dersnH
maar even zeer tot een aangenaam leesboek voor de lieve
jeugd, mogen wij dit werkje voor den befchaafden Hand gerustelijk aanprijzen. Het bevreemdt ons dan ook niet, dat het
oorfpronkelijke ook van iiaarswege bijval en goedkeuring
vond.
Di:
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Dit eeríte deeltje bevat 20 afzonderlijke verhalen s th is met
een fraai vignet en niet onaardige plaatjes verfierd; de overzetting draagt al mede onze goedkeuring weg: De verhalen zijn té
lang, dan dat wij een daarvan in deszelfs geheel mogen overnemen; wij moeten het daarom bij deze algemeene aanprijzing
laten, die wij evenwel van ganfeher harte doen.
Almanach(k) der Mufen en Gratiën, aan hriendfchap, Liefde
en Kunst gewijd. 18:3. e1rnJierdam, bij E. Maaskamp:fl-I6-f
Niet genoegen kondigen wij onzen Lezeren de hernieuwing
van dit beveilig Jaarboekje aan, dat wij niet weten, of zich
van de zijde der Teeken- en Graveer-, dan van die der Dicht
meest -aanbevele. Onder de proza -flukjes vonden-kunst,he
wij eene ons onbekende bijzonderheid wegens den beroemden
MOZART, die hier voorkomt, als in zijn 3711e jaar reeds uit=
geput door veelvuldigen en overfpannen arbeid; wanneer herai
de zamenitelling van zijn veenaarde Requiem, op dringend aanzoek eens vreemdelings ten behoeve van eenen vriend vervaardigd, als 't ware den laatften flag toebragt; zoodat het nog on
voltooid'achtergelaten werk daarna door S U S M A Y E R Wiefd
aangevuld: Dan, 't is het dichterlijk gedeelte inzonderheid,
waardoor ziefl deze Almanak zoo voordeèlig onderfcheidt; ete
't is onmogelijk, in de hier geplaatfle flukjes, omtrent den maker mis te tasten, ook al waren ze met geene W. geteekend.
Wij kunnen : niet nalaten; te dezer gelegenheid; den Heere
WESTERMAN, dien beminnelijken Zanger voor Echte - liefde
en huisfelijk geluk, den besten uitfag der geopende Inteekening
op eenen bundel Dichtflukjes niet Hechts van harte toe te
wenfchen, maar met vertrouwen te voorfpellen bij onze, voor
huisfelijk genoegen zoo gevoelige, Landgenooten; Zie hier,
uit de hier medegedeelde, een (lukje ter proeve:
Stap voor flap,
Zachtjes, lieve; fchuw het fpoeden,
Nog voor kleiner (fneller) loop te
Laat de moederzorg u hoeden;
Stap, mijn jongske, met ge#nak.

zwak:
Ligt

ALMANAK DER t1USEN EN GRATIEN

Ligt bedaard uw zwakke voetjes,
Stapje om flapje, 1111 en zoetjes;
Neem uw wankle fchreedjes kort:
Klem uw handje om moeders vinger,
Eer het waglend lijfje flinger'
En gij, wanklend, nederftort.
Schoon uw tengre leedjes beven,
Waag u aan dien fteun, mijn kind,
Waarin ge op den weg van 't leven
De eerfle en beste waarborg vindt.
Schoon die beun onvast moog' fthijnen,
Wil daarom u niet verpijnen;
Neen, gij kunt er vast op gaan:
Schijnt u de eene hand te toeven,
De andere is, waar 't zal behoeven,
Vaardig om u bij te haan.
Even als uw lieve mondje
Aan haar voedingrijke borst,
in uw eedje levensftondje,
Zorglijk in haar arm getorscht,
iViet onafgemeten togen,
De eerfte kracht heeft ingezogen,,
Door haar zelve zoo gefpild,
Wijl ze u kriste, koosde, streelde,
En haar leven met u deelde,
Om uw nood te zien geflild:
Zoo klemt gij uw mollig handje
Nu om haren vinger vast,
En zij ligt haar dierbaarst pandje
Zorglijk d'eerften levenslast.
Door met blijdfchap u te aanfchouwel),
Stort zij 't eerste zelfvertrouwen,
Lieve kleine, in uwe borst;
Ja, voorzigtig (laat ze u gade,
Opdat ze u tot beter rade,
Zoo ge iets roekloos wagen dorst.
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Ca dan, op den weg van 't keuen,
Stap voor flap; fchuw fneller loop:
Schoon u alles moog' begeven,
Vindt, ge uw voedfler in de Hoop.
Ja, zij zal de hand u bieden.
Wat uw wenfchen moge ontvlieden,
Wend van haar u nimmer af:
Zij zal, u het beste fpellend',
Stap voor flap u vergezellend' y
U geleiden tot aan 't graf.
1-let ítukje, flan Charlotte, geteekend j. v. N., kunnen wij
niet naar behooren reciteren; en wij zetten dit den bekwaamden
in de kunst! — Een weinig vreemd kwam ons hier het bekende
versje van VONDEL, op de uitvaart van mijn Dochtertje,
te voren , aan het einde geteekend J. v. V., alsof het , even
als de andere, door den Dichter zelven ware ingezonden. —
Aardig vinden wij den pligt der Vrouwe in dezer voege uitgedrukt: , i De fchepter des Huwelijks is , in het oog van elke
„ Bruid, de herders-flaf uit GESSNER'S Idyllen: maar zij be,, denkt niet, dat die zelfde flaf dient, om het fchaap, dat ter
„ zijde wijkt, met eene kluit te begroeten en tot zijnen pligt
„ te brengen." — De Gravin van Saulx, Romance, naar het
Fransch van M O N C RI F ; is ons, bij vergelijking ; gebleken,
eenige zwakke regels uitgezonderd, niet kwalijk bewerkt te zijn;
dan, in een' Almai}ak der Mufen en Gratiën, wenschten wij eene
gratieuier uitvoering en naauwkeuriger correctie. Ten bewijze
voetfloots een paar regels „ Zie daar de bekoo(o)rende hoe„ danigheden , waardoor eerre Schoone allen (alleen) aan de
„ (den) Man behagen kan," enz. Ook is de versregel bl, 27a
reg. 5. een voet te lang.
De Plaatjes zijn dit jaar ongemeen fraai.
1

BE OORDEEL ING,
Zestal Leerredenen, door J. H. VAN D E It PALM. To
Leyden, bij D. du Mortier en Zoon.

(Vervolg an bl. 677 des vorigen Saars.)

D

e eerfte Leerrede, over Joh. 11I: 31, draagt het opfchrift: de hemelfche oorfprong van 51ezus. Na de inleiding, waarin de verhevenheid van Johannes den Doopel
uit zijne zelfvernedering voor Jezus, zoo als die zich
vooral in de woorden van den tekst uitdrukt, allezins
meesterlijk wordt betoogd, zouden wij, wij moeten het
bekennen, eene leerrede over het groote der ware neder
righeid, of ook over Johannes, hebben verwacht. Dit
toch blijft, tot op het einde van bl. 8, zoodanig het heer
denkbeeld, dat de wending, waarmede de Rede--fchend
aar tot zijn onderwerp komt, ons fileer een verrasfende
fprong, dan een treffende overgang fcheen: want deze
moet, bij het terugzien, op al wat gezegd is, een hel
licht werpen. Naar ons gevoel althans ware de-der
inleiding natuurlijker en treffender geweest, indien hij Jo.
hannes eerst had voorgefteld als den grootfien onder allen, die van eene vrouwe geboren zijn, en dan àangetoond, hoe diep hij nogtans flond, en, blijkens zijne eigen uitfpraak in den tekst, zichzelven (lelde, beneden Je zus. „ Rij ƒprak uit de aarde, omdat hij uit de aarde
was. Hier fielt hij Jezus tegen over; hij noemt hem,
van boven gekomen, uit den hemel gekomen te zijn. Hij"
fchrijft hem een' gansch anderen en verhevener oorfprong
toe, alsof hij met deze aarde niets gemeens had, dan zijne
menfchelijke geflalte, en in hoogere gewesten t' huis hoorde; alsof de ziel, die in dat ligchaam woonde, hoe zeer
Gene menfchelijke ziel, nogtans een uitvloeifel des hemels
en der Godheid zelve ware; als zweefde zi innrei
ner
J)
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ier lucht dan van onzen aardfehen dampkring; als oe
fende zij eene onmiddellijke gemeenfchap nmët God, de
bron van licht en waarheid."
Ik kan," laat hij hierop volgen g ,, ik kan hier naartWelijks 9 Mm FL ! aait deze geheimzinnige woorden , van
boven gekomen, uit den hemel gekomen te zijn, eene
andere dan deze beteekenis geven: maar welke ook
derzelver verdere zin zou mogen wezen, zoo veel bleek
terftond uit dezelve, dat er tusfchen Jezus en Johannes,
dat er tusfchen Jezus en eenig ander mensch, hij mogt
dan zoo groot zijn , als immer eenig Profeet op de wereld verfchenen was , of daarna op de wereld verfchijnett
zou, geenerlei vergelijking te treffen was: die van boven,
komt, die uit den hemel komt, is boven allen!
Het is thans mijn oogmerk niet, over deze woorden
fineer te zeggeii of mij in eene breedvoerige ontwikkeling
derzelve in te laten; veel min om met u op te klimmen
tot de bron van Jezus hem-elfchen oorfprong, en denzel=
ven of af te leiden, of te verklaren, uit de verborgen
vereeniging, die er was tusfchen de eeuwige Godheid en
den perfoon van Jezus Christus,- en die wij, in de fekoten onzer Godgeleerdheid, zijne Goddelijke natuur gewoon~
zijn te noemen. Gelijk Johannes dit geheim voor zijne
leerlingen onverklaard heeft gelaten, zal ik ook voor u
dezen íluijer der verborgenheid niet trachten op te heffen Gelijk Johannes zijne leerlingen daarop alleen oplet»
tend wilde maken , dat zij in Jezus meer dan een aardsch
en menfchelijk wezen, dat zij in hem een wezen van
hooger afkomst en hemelfchen oorfprong erkennen en
eerbiedigen moesten, zoo wil ik hierin zijne voetflappen
pogen te drukken; en hetgeen hij vooraf zeide, dat
zijne discipelen in Jezus befpeuren zouden, u als door
de uitkomst bevestigd voorftellen : gelijk het uit zijn ganfche leven en wandel, uit zijne leer en zijnen uitgang
gebleken is, dat hij van boven, dat hij uit den hemel ge
komen was. Ik wilde ti het hemel/che, 't welk er in ,?ezus
vas, doen opmerken, en vergeeft het mij, M. T.! indien
liet
;

-
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ct mijne taal aan woordeis ent?hreekt, cm h ^ta,ecn ik
daarbij gevoele, hetgeen ik ook o. daarhii wen c!iie te
doen gevoelen, op dit oogenblilc klaarder uit te drukken!
Veelligt zal dit v .,rheven onderwerp zich langzamerhand
duidelijker voor onzen geest opdoen, en wij eindelijk al
liet natuurlijke, en al liet bovcnnatuuriijke, hetwelk de
gefchiedenis van Jezus bevat, in hein, als e z eu mensch
•i it den herviel nedergedaald, van hemelfchen aard en afkomst, tot de bekoorlijkile overeenífemmuig en liet fchoonst
geheel zien zamenih elten ! Ik wil daartoe achtei volgens
uwe aandacht vestigen; i) op zijne geboorte en kindschheid;
n) op zijne omwandeling onder de menfchen; ;) op de
volbrenging van zijn leeraarsambt; q.) eii op de wijze,
waarop hij uit dit leven en van deze wereld gefcheiden is;
terwijl wij; 5) eindelijk, uit dit alles , het beeld van delg
bemelfchen Jezus ons voor onze verbeelding zullen pogen
te plaatfen , tot bevestiging van ons geloof aan heiij tot
ontvonking van onze liefde voor hens, tot ontvlamming
van onze hoop op liem , als de oorzaak van ons geluk erf
onze zaligheid."
Een ieder zal moeten tceflemmen, dat de tekst uitflekend voor het onderwerp gekozen is. Meesterlijk zal ook
een Leder hetzelve in alle de vijf opgegevene punten betoogd
vinden: want, zoo trien al vooraf rooft vreezen, dat het
de en 3de ineen : zou vloeien, men zal bij de ontwikkeling zien, dat Jezus eerst als mensch, dan als leeraar befchouwd wordt. Met moeite we.`_Iiouderi wij ons
vaij uit elk deel liet belangrijkfle op te geven , en bepalen
ons daarom tot liet laatfte, waarin liet geheel aldus wordt
zaauigetrokken: „ Als wij liet ga-ifche verhaal van Jezus
verblijf op aarde, van deszeifs aanvang tot aan het einde;
overzien, dan treft ons de geregelde, ordelijke zamenhang
van hetzelve; en, daar van liet begin af alles buitengewoon is , de gemakkelijkheid, waarmede alles in denzelfden toon en trant afloopt. Verbeeldt t: iemand . die de
gefchiedenis begint te fchriivcn van een' memel; fikt he
me',sclz zaad geboren; wat zal hij van zijne kindschheid vermelt
Dn
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melden? foe zrti hij in hem de vereeniging tret1en vart
het aardifche riet her hemelfiche, zonder zich aan overdre.
venheid fchuldig te maken of beneden zijn onderwerp te
dalen; in eene waarfchiinliike, natuurlijke mengeling dezer
t :e frijdige beginfels ? Wat zal hij hein op deze wereld
laten verrigten, zonder te veel of te weinig van het won•
derbare, of zonder het ongepast in zijn verhaal te vlech•
ten? Wat zal hij ons zeggen van zijn uiteinde? Hoe zal
hij ons den dood voorI ellen van zulk een' bovenaards
fchen ílcrveling? Hoe zijne verhuizing naar het gewest,
van waar hij gekomen was? Alle deze moeijelijkheden
eens zoo zeldzamen verhaals zien wij hier te boven gekomen, tnet eerie eenvoudigheid, in een' toon der waarheid, waarbij de kunftigtie en fijn tie verdichting het ken.
merk van logen op het voorhoofd draagt. En wanneer
wij de orde dezer voorftelling omkeeren, vinden wij al
weder dezelfde uitkomst. Hij, die op zulk eene wijs
over den dood zegepraalde, en zigtbaar ten hemel voer,
op welk eene wijs moeten wij ons zijn leven verbeelden? wat moeten wij van zijnen oorfprong denken? Hij,
die zulke werken verrigtte, van waar was hij? werwaarts ging hij, toen hij zijne taak hier beneden volbragt
had? Gewis! bij zulk een leven behoort zulk eene geboorte en zulk een uiteinde! Bij zulk eene geboorte,
leven, en uiteinde, behoort zulk eene leer en zulke
daden, als door Jezus is gepredikt, en door Jezus
verrigt zijn! Alles is hier buitengewoon, alles is hier,
zoo gij wilt, bovennatuurlijke maar dit buitengewone zelfs
wordt datgene, wat wij verwachten moesten; dit bovennatuurlijke wordt natuurlijk, als wij liet toepasfen op
eenen mensen uit den' hemel gekomen, gelijk Jezus was.
Ja, Jezus! van cie kribbe af, waarin de gezegendfie der
vrouwen u nederleide, toen haar maagdelijke fchoot u had
voortgebragt, tot aan het luisterrijk tooneel uwer hemelvaart; in Galiléa's vlakten of op de heuvelen en bergen
van Judéa; in Capernaílm, in Samaria of Jeruzalem; in
Quarantania's woestijn, of op de kruin des prachtigen
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Thabors; op Golgotha en den O1iifb rg; overal zien wij,
door fprekende trekken, Johannes woord bevestigd: Die
van boven komt , die uit den hemel komt, is boven allen !"
Waarlijk een hemelsch beeld, als van eene zachte glorie omfchenen en doordrongen, waarin zich de omtrLl:ken als van zelve verliezen, het aardfche en hemelíche
ineenvloeit , gelijk het licht aan de kimmen hemel en aarde doet zamenfinelten voor het oog! — De aanroeping in
het Plot wilde echter niet het gevoel, waarin ons het andere gebragt had, niet ítemmen; misl^hien om het min.

der eenvoudig - verhevene.
Nog verhevener, echter, zou zekerlijk dat beeld gewor•
den zijn, indien hij het niet in deze geheimzinnige fchemering, maar in het volle licht zijner oorfpronkelijke
Goddelijkheid geplaatst, en ons in den heiligen Zoon het
onmiddellijk affchijnfel van 's Vaders heerlijkheid en het
uitgedrukte beeld Zijner zelfftandigheid had doen zien.
Dit Goddelijke toch is, gelijk hij zelf erkent, bI. 41,
het hemelfiche. Dan zouden wij ons niet alleen geenszins
Dana er op paren, maar, zoo iiecnts in ons niet auisternis is, wat licht zijn moest, met ongedekten aangezigte, gelijk de Apostel zegt, de heerlijkheid des Heereis
als in eenen fpiegel aanfchouwen, en de hemelfche oor
van Jezus zou ons dan ook volkomen klaar ge--fprong
worden zijn, ja als noodzakelijk verfchijnen; want het
Goddelijke moet immers uit God, het hemelfche uit den
hemel zijn; en al het buitengewone en bovenmenfehelilke
in zijne aardfche gefchiedenis had in dit Goddelijk licht
zijne helderheid en eigenlijke beteekenis gevonden. En
of het geheel, als leerrede befcbouwd, ook niet daardoor
zou hebben gewonnen en waarlijk íiichtendcr geworden
zijn; dit, dunkt ons, behoeven wij niet te vragen.
In de tweede , over Gen. XVIII: i —8, zien wij weer den
Redenaar en den Oudheidkenner op de zeldzaamíle wijze
vereenigd. Welk een heerlijk, echt aartsvaderlijk tooneel
der gouden eeuw, en tevens der H. gefchiedenis, wordt
ons hier in Abrahams gastvrijheid vertoond! Als leerre.
D g
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i•e,de, echter, zouden wij er nog al aanmerking op 11e b •
ben. Zie daar de inlcidina : „ Er zijn geen toolïeelen á'a1;
bet 1Tmenlchiltbl; l'ven, zoo nuttig, aangenaam e11 bevallig
tevens, als die tot duo huisIeliken kr,ng bchooren; ge
er onder aile de tijdperken van de gefchiedenis des-ijl:
r: nschdoms gein aanlokk dijker is , dan hetwelk ons
finer onze gedachten terug leidt tot die aloude eenvoudighei l van zeden, die het kenmerk der aartsvaderlijke eeuw
tij maakte. Wanneer de Dichtels der ongewijde oudheid
ons hunne gedroomde gouden eeuw, hun Satarnisch rijk
a b den , dean vtirgcten zij de behoeften der weelde, de
verkwistingen valt de overdaà.d, den geleenden luister
der trotschheid; om ons in de tenten der herders, of in_
dc hutten der landlieden, aan hunne eenvoudige tafels,
en bij de bezigheden van veld en akkerleven te doen
vertoeven. I:n wij ook, wij laten hun gaarne hunne ftoute tafereeen van krijg en gevechten, om ons aan den
Via, vriien disch van Baucis en Phi'émon met onze verébedding te plaatfen. G lijk het geheugen van onze kinderlijke jaren en vermaken onze ziel met !fil genoegen
very .11t, niet anjers befchouuven wij de kinderlijke oll^
schul_í des men sc?ldotus onder de geliukkigffe hcrnelfireken , en wij g e voel n, niet zonder aandoening en fmart,
dat helaas! di_ der n, gelijk die onzer kindschheid, ver-'
ciw eten ada ! " Wij vragen, of dit niet beter op het
ipru > lte van een lctterknndig genootfchap, dan op
d_._ Christelijken ieerffoel, zou voegen. Of zijn de gr„„-dc;
&ew ets het S.!ternrsc h rijk dier Dichters, zijn hr;in^
-
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felle kerk? Ook kl,iint ons dc tochiii1ig van het
haal
haal te uitvoerig behaiideid; fch„olt he drnl,l e ld„ u;áe
if waren, die hij onweeclide onthaait, eeneg iic+cliih
glans er op werpt, ell ons !net te meer genoegen Eiij het
eenvou dige en gulle, het overvloedige ell hicI he, Lct
aiett tvlarrlige en bezorgde in 's Aartsvaders g stv: IJ. i.
r _ fti1t aaa E i?r:S.1 1.'.J'i' I? vinden vii
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menhang, althans geen noodzakelijk, inwendig verband,
tusfchen de beide hoofddelen. In het eerfee wordt ons
Abrahams gastvrijheid als godsdienílig aangeprezen; in het
tweede, dezelve voorgeffeld, als niet den geheelen Godsdienst van Abraham uitmakende. Wie twijfelt hieraan?
of kan men dit niet van elke deugd zeggen? ja, zou
het niet bij elke andere meer te pas komen? Wij moeten
Lier eene aanmerking herhalen, die wij doorgaans hebben
op de leerredenen van v A N DER PALM over tekften
uit het Oude Verbond. Zoo fchoon zij zijn als proeven
van uitlegkunde en welfprekendheid, zij zijn niet tot het
hoogfee punt, tot den geest van het Christendom verheven. Welk Bene heerlijke gelegenheid, b. v., ware er
hier geweest, om te toonen, hoe het Christendom die
gouden eeuw kon herroepen, door de gezelligheid tot hare oorfpronkelijke zuiverheid terug te brengen, en haar
voor te fellen als de behoefte en de wellust van het liefhebbend gemoed, dat, echt wellevend, anderen doet, gelijk het wenscht dat hem gefchiede ! - om te fpreken
over de verbastering, het onkinderlijke en onbroederlijke
in de zamenleving, uit hoogmoed, weelde, gierigheid en
onopregtheid voortvloeijende ! enz.
De derde, over Lucas VII: I1 —x6, de opwekking van
den 7ngeling te Nain; zekerlijk een der uitlokkendite,
maar ook der meest verleidende onderwerpen uit de
Evangelifche gefchiedenis ; hoe veel behandeld, maar ook
-- mishandeld! Hoe velen , die het drooge willen vermij4
den, vallen hier in het pathetieke en fentimenteele , die
gevaarlijke klip der gewijde welfprekendheid! Een v A N
DER PALM weet haar te ontwijken•, en het ware mid.
den te houden. Weinige, maar treffende w-nken doen
den geest èn de kracht van he oorfpronkelijke uirkomen; alles is door echt gevoel bezield, maar dit gevoel
is verheven en lost zich op in aanbidding. Men zot;
deze leerrede een vervolg op de eerfee kunn-,n noemen.
,Op dit Handpunt Relt ons reeds de inleiding,; (zij wijst
•ns op de gelijkheid tusfchen de werken van God en de
dal
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daden van jezus ;) daaraan beantwoordt de tekstverkla^
ring; en, in gevolge hiervan , wordt Hij verder befchouwd
1) als de grootíle menfchenvriend, a) als met onbepaalde magt bekleed, 3) als de opfanding en het leven, 4)
als de verlosfer des menschdoms. De behandeling vau
den tekst was hier voorzeker het moeijelijkfle; maar juist
lier is het, waar men den meester vindt, zoo als men
hem verwacht. „ Ik moet," zegt hij, „ het verhaal der
gebeurtenis met weinigen voor u ophelderen. Indien het
opheldering heeten mag, dat ik fommige kleine bijzon.
derheden, door den Evangelist voorbijgegaan, kortelijk
ophale . anderen, door hem slechts even aangeroerd, een
weinig breeder ontwikkele : en u en mijnelven in die ge.woedsgefleldheid plaatfe, die de aard van dit treffend voor*val, en de eenvoudig fehoone fchrijfwijze van Lucas,. in
ons moeten doen geboren worden." Wij zouden dit geheele gedeelte moeten overnemen, om te bewijzen, hoe
bij aan deze aankondiging voldoet. Intusfehen zouden wij
bijna nog minder uitbreiding, nog meer rust en eerbiedige
Ililte bij dit heilig tooneel wenfcheu, bovenal in het mo.
inent der opwekking zelve. En, even als in de eeríte,
3iad ook hier alles meer vereenigd en meer regtftreeks
dot het hoogíle punt moeten worden opgevoerd, waaruit
^vij Jezus kunnen en moeten befchouwen, namelijk als hes
veld Gods.. juist daardoor, meenee wij, hadden al de
vier punten hun ware licht en kracht ontvangen.
Vers 6a. van Pf. XXIII is de tekst van de vierde leerrede, welke ten opfchrift heeft: Davids vrolijke uitzigten
in het toekomende. „ Er zijn onder de liederen van David
weinigen," aldus heft de Redenaar aan, „wier inhoud zoo
lckoorlijk, en wier uitdrukking zoo liefelijk is, als die
in dezen Pfalm zijn. Er heerscht in denzelven zulk eene
suitlokkende voor fl, fling van Gods gunst en liefde voor
zijne vrienden; zulk een hartelijk gevoel van dankbaarbeid, zulk een blijmoedig vertrouwen, zulke vrolijke uit
toekomende; dat bij het lezen, en overden,-digtenh
en herinneren yan dit alles, het godvruchtig, hart,,
als
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als uit de beek van Gods wellusten, gelaafd en gedre okt
wordt! Met. dit lied in den mond, gingen niet alken
vele Israëliten, maar ook vee C _rit nen., kalm ei aeiaten hunnen weg ten einde; met dit lied in den mond, zag
men hen moedig de doodsvallei intreden, verzekerd, dat
de leidsman, die, op hunne wandeling door dit leven,
zoo overvloedig en vriendelijk voor hen gezorgd had, hen
ook niet verlaten zou, wanneer Hij alleen hun zou zijn
overgebleven." Hierop geeft bij een kort overzigt over
den geheelen Pfalm, 't welk ons te meer behaagde, omdat er, op eene eenvoudige en klare wijze, de eenheid
van het lied in wordt gehandhaafd, die toch in een dicht•
ftuk even wezenlijk is, als in eene redenering. De drie
beelden, waarin de Dichter beurtelings overgaat, dat van
• Benen 'trouwen herder, van eenen magtigen geleider en
• befchermer op reizen, en van eenen milden gastheer, zijn
zigtbaar uit het leven van David genomen. De woorden
*van den tekst. vat hij op als eenen wensch des Dichters y
:uitgedrukt op eenen toon van verzekering, uit den levendigen indruk van den waarachtigen en rijken inhoud zij
voorafgegane betuigingen gefproten; hebbende onze-ner
Overzetters dit door het woord immers volkomen uitge-;
drukt. Door het goede en dé weldadigheid wordt hier
ver(Iaan, voeding en verzorging, kalme rust of beveiliging,
en opgewekte blijmoedigheid van geest. „ Ik zal," zegt
hij, „ dezen wensch van David, - in zijnen mond, en in
dien van een iegelijk onzer, van vier verfchillende zijden
voordellen : i) als voortvloeijende uit zijne of onze bijzondere omílandigheden; niet onbetamelijk, noch ,fïr%ldig met
de beginfelen der echte godvrucht; Q) als in dien zin,
waarin David misfchien denzelven thans uitfprak, en naar
de gewone beteekenis der woorden, nimmer vervuld; 3)
als die 'ook in dezen zin, en naar deze beteekenis der
woorden, niet behoefde, noch behoorde vervuld te worden; 4) als een wensch, die nogtans met vóllé ver
kon uitgefproken worden, omdat God sdien op-zekring
zijne iijze, en bij de uitkomst, 1 niet onverhoord zou la.
ten."
IJ5
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ten." Hoe belangrijk en oude;houdend, hoe leerrijk en
toepasfelijk dit alles behandeld zij, begrijpt men van zelve.
Het ganfche leven van David Raat als het eigene voor
ons. In het vierde deel vooral worden wij als op Bene
hoogte geíleld , van waar alles in een nieuw en verheven
licht verfchijnt, en wij moeten aanbiddend uitroepen: het
is alles goed, wat is, wat was, en wat zijn zal; Dit
Godverheerlijkend en zielverkwikkend gevoel, in het hart
van den hoorder opgeweld, vat hij nu, ter algemeene
toepasfing, nog eenmaal op, als den fchoonften lof op den
Godsdienst en de fterkfte uitlokking tot denzelven, wiens
onvergelijkbare zegening de onwrikbare zekerheid des ge*
]oefs is, dat den genen, die God lïefhebben, alle din
-gen
moeten medewerken ten goede.
Stond het ons vrij, wij zouden bijna in verzoeking ko.
aren, om deze leerrede weder de gelukkigfte in dit zestal
•te noemen. Zij is zoo rijk, zoo vol zonder overlading,
zoo eenvoudig en toch zoo treffend, heeft zoo , veel af
toch zoo veel eenheid; en, wat het beste-wisfelng
is,, zij is zoo door en door praktikaal en flichtelijk. Maar
het is zoo, elk heeft zijne eigene ílemming, finaak en,
behoefte, en de Autheur zelf is welligt de Benige be..
voegde regter over de verfchillende waarde zijner (lukken.
Doch zouden wij niet mogen vragen, of de woorden van,
den tekst niet meer zijn dan een bl..00te wensch in den
mond van David, die toch blijkbaar tot die hartstogtelijke
en voorbarige karakters behoorde, die altijd in de wolken
vliegen of in den afgrond zinken, en nimmer op effen,
bodem wandelen? Het geheele ligchaam en ook de geert
der leerrede behoefde daardoor weinig verandering te Ondergaan.
Garsch anders was de indruk, welken de vijfde leerrede
over den CXMXIIIflen Pfalm op ons maakte, genoemd
de feestviering te fertuzalem. Alles is hier meer fchitterend en als op feestelijken toon geflemd. „ Kunt ge
u, M.. H." zegt de Redenaar, „ in uwe gedachten plaat,
fen op één dier aloude Godsdienftige volks, feesten; kunt
ofJ
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gij tact uwe verbeelding tegdatvoor_lilL zijti in de had van

i?va's woning, of in de voorhoven van zijnen tempel,
weer een geheel volk van broederen vergaderd was, om t
den God der vaderen eenftelntnig te Beren en te danken,
en, a1 kinderen van hetzelfde huisgezin, voor zijn aangezigt z•ch te vervrolijken .; kunt ge u van dit alles een
levendig denkbeeld vormets, dan zal dit heilig lied der
broedcrliefde u helder en verrukkelijk in de ooren klinken. IT; zal trachten u daarin behulpzaam n te zijn, door
3) u hetzelve in zijne fei.00nheid, en den aangenamen
gloed zijner uitdrukking, naar mijn vermogen te verkla ren; 2) waarna wij hij ceszelfs nuttigen inhoud, ook
voor one als Christenen , tienaal 1.r zullen f<ilftaan."
L'refrend eioor lime natuurliikhcicT is de aanmerking over
het woordje ook. Dit woord, dat en in onze overzet.
Ling, en in den grondi'.^kst gevonden wordt, heeft hier
buiten twijfel eenij, It 1?a rnk: drat broeders oota zamenwonen. Gij zult dit ter1 and merken, indien wij Hechts aldus
Iezen: dat zij, die broeders zijn , oox zanaei2wonen.
De fi 7ni?f ;,7 g :ad le svaren verfpreid door het ganfche land.
— — 1)uui1 op (ie feesten, dan zag men dit volk van broederen, (?oor wetten, zeden, Godsdienst en bioedverwant•
fc'n?h neem ,eerbonden, oolc vereenigd door dezelfde plaats
dc_ woning; — uien zag hen in vrede en eendragt, als
led .n van tb n huisgezin , in dezelfde fiad vergaderd , en
in d nzelf_ien tempel opgaan ! " Grootsch is de befehrijvi;gig vul zulk een nationaal godsdienfiig feest, hoedanig
de Isr:laiten, naar Mozes infleli'ng, en in de hloeijendd
Pre tijdels van hunnen Haat vierden. „ Verbeeldt tI je-•
rttzalatn • ten tijde der plegtige feestviering 1 Reeds fints
et ei _jke dagen zag í1ien , van alle kanten , talrijt:e reisgezeI i12. pen (les morgens en dus avonds aankomen. Een
deel van beu Ct::lt de poorten binnen , en vindt in ieder
lniis cane li 'Í? rgzamie s llii17laat `.í nt cis: burger ven
J er uzalem heef al weet 9'uur11aï1Cfen Í; , eo woning, CIA
Ji)ijs, ell veïl{?pilk111g, voor zijnel? vreemden Ibroeder over
aeta ri hIjd zit hier op !atrc P tïooi, !
oo:ill deel
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echter, en al wat de muren der flad niet omvatten kun,
nen, (laat daar buiten zijne tenten op. Van uur tot uur
groeit het getal derzelve aan , hier in de valleijen , daar op
de toppen der heuvels; en Jeruzalems omtrek gelijkt eene
groote, onoverzienbare legerplaats. Maar welk eene leger
hoort men niet het gekletter der wapenen,-plats!Hier
.maar het vrolijk gejuich der bedevaartgangers: rondom 7eruzakm zijn bergen, zoo is de Heer rondom zijn volk!
,Hier denkt men niet op moorden en vernielen, maar om
eeudragt te dichten en liefde te kweeken. In dit vrolijk
gewoel, in het midden dezer levendigheid en drukte , zien
vrienden elkander weer, die door bergen en bosfchen van
elkaar gefcheiden waren. Hier vormt men nieuwe verbind•
tenisfen, waarover de Engelen in den hemel zich verheugen IIier ziet de grijsaard het opkomend getracht ert
meent in hetzelve te herleven. Hier ziet men teedere
moeders, die haar kroost aan God komen wijden. Hier
verlustigt men zich in de zoete verwarring van jongelin
en jonge dochters, wier voeten voor het eerst ine--gen
juzalems poorten Jiaan, en die in verrukking uitroepen:
jeruzalem is een jchoone iad, vol prachtige gebouwen:
.daar gaan de hammen heen, om den naam van hunnen
God te danken. Daar zijn de /loelen des gerigts, de
ioelen van Davids huis! Bidt om den vrede van 7eru.
zalem, wel moet het hun gaan, die u beminnen ! hre.
de zij in uwe vestingen, welvaren in uwe paleizen i
En bij het uittlorten dezer broederlijke gevoelens, worden
duizenden broederlijke handen gedrukt!
,,,Doch men hoort, van Sions top, de trompetten en
bazuinen der Priesters het uur des offers aankondigen; er*
jl raks ziet men de ontelbare menigte, voorafgegaan door
loeijende offerdieren, naar den tempel henenlhroomen. Daar
liggen zij voor het aangezigt van hunnen God geknield
ter aarde, terwijl de íiem hunner gebeden en hunner dankzeggingen, niet den rook des altaars, ten hemel ftijb ; en
rijzen niet op van hunne aanbidding, tot dat de flem des
Hoogenpriesters in hunne harten heeft geklon ;crl: de Heep
ze"
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zegene u en h j behoede u : de Heer zegene u uit Sion,
die den Hemel en de aarde gemaakt heeft!
,, Nu wordt het ílatig morgenoffer door de tallooze dankoffers der menigte vervangen: het bloed der geflagte runderen en fchapen firoomt met ganfche beken, opdat men,
aan den blijden offermaaltijd, al het genoegen der broederlijke zamenwoning zou kunnen fmaken. Plaatfen we
ons in liet midden dier genoodigden , waar Jehova de al-.
gemeene Gastheer is. Daar ziet men Efraïm en Manasfe met Benjamin en Juda aanzitten, daar Ruben en Simeon, en alle de Rammen als één geflacht. Men is bicr i
in de woning van Jakobs God, als in de tent van Vader
Abraham, vereenigd tot één gezegend huisgezin. Gulle
vreugde zit vóór aan den disch, door Godsdienst en broer
derliefde bereid, en het gewijde zangkoor heft, met ver,
rukte tonnen, het heilig lied der broederliefde aan: 4 hoè
goed, hoe liefelijk is het, dat broeders ook zarnenwonen!"
Vervolgens worden de beide beelden in denzelfden fmaak
verklaard. Wij willen ons, kortheidshalve, alleen bij het
laatste bepalen. „ Verkwikking en vruchtbaarheid, ziet
daar de dekbeelden, die overal in de Heilige Schrift
aan het woord dative zijn vastgemaakt. Men kent in liet
Oosten dit natuurverfchijnfel niet, dan in deszelfs welda-.
digen invloed; en men kent het aldaar in eenen over,
vloed, waardoor alles gelaafd en gedrenkt wordt. Het
zijn daar geene dampen, uit ítilfhiand water of vochtige
gronden opflijgende, maar de wafem der planten, die door
den liefelijken avondwind verkoeld, en met levenslucht
bezwangerd, als uit den moederlijken fchoot haar wordt.
wedergegeven. Welk een heerlijk zinnebeeld, ons het ver
zegenrijke, het leven - ademende , en alles-kwiend,ht
bezielende der broederliefde af te malen! Doch
dit is het niet alles, M. H! Als wij, op een 'fchooneu
zonterfchen morgen , dit kostbaar gefchenk der natuur
befpiegelen; als wij door de opgaande zon eiken druppel
dauws als in eene zilveren loover herfchapen, of het gras
der velden en het loof der boomen van paarlen en diaman
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wanten zien fchitteren; kent gij een "verruÍtl:entder verg
tooning dan'. deze? Gevoelt gij dan, niet, uit uw ver
dankbaar hart, een loflied rijzen, een(len mig-ruimden
aan dat der ganfchc natuur? Wafemt dais niet, uit den,
geur der gedrenkte bloemen en kruiden, de zegen des
Almagtigen Scheppers u liefelijk toe,. en Verblijdt ge u
niet - mensch te . wezen? Ziet! zoo goed en zoo liefe.
lijk, zoo heerlijk en zielverheffend. is het ook , broeders
eendragtiglijk zamen te zien ! " — Is dit alles niet fchoon;
ijs het geene hooge welfprekendheid ? maar is , het tocIk.
ook wel de toon der leerrede en bijna zouden wij zeggen, die an den Pfalui?
Het tweede deel, waarin de waardij der broederlijke een-.
dragt, en derzelver verband met den zegen eii den dienst
van God; wordt betoorgd, is wel doorgaans eenvoudiger
(naar ook hier ontbreekt het niet aan fooitzeli;ke fchilder=
achtige plaatfen . Ti; v. „ Ja! het is Ueininn lijm,, liet is
goed en liefelijk, broeders aldus te zien zamen wonen;
liet zij in den tempel, het zij onder het fl}l en huisfelijk.
dak; het zij binnen de muren eener.. í1ád of de grenzen
van een gebied: vrede in hun hart, vrede; op hun- gelaat,
overeeníremming- en zoete harmonie in elk hunner woorden en bedrijven gade te ílaan; iederen ligten nevel van
ongenoegen ras te zien verdwijnen, geene misvatting tot
inisverfland te zien aangroeijen, geen flaats- noèh kerknoch huis -krakeel te hooren, en hen ; die onrust in huig
binnenfte (loken, zelfs onwillig te zien buigen onder den
fchepter der liefde. Gelijk wanneer de flormen flapen,
en de natuur haten Sabbat fchijnt te vieren; als geen
blaadje ritfelt, geen beekje kronkelt, en de bekoorlijke
flilte Ilechts door het vrolijk geblaat der kudden, en door
het gezang eens enkelen vogels wordt afgebroken; gelijk
dan Bene zachte ; onuitfprekelijke gewaarwording onzen
boezem doordringt; en ons gevoelen doet, voor hoeveel
geluk de vrede ons vatbaar maakt: met dezelfde verruk&ende gewaarwording, aanfchouwen wij eene vergadering
an burgera, van Christenen, van huisgenoten, waar dc
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ziiige bron van liefde en eendragt vloeit, en zich in duizende takken eni beken van volks- en kerkelijk en huisfelijk geluk verfpreidt ! " — Over 't geheel hadden wij hier
wederom meer regtfftreekfche tegenflelling tusfchen het Israë l iti sc h en het Christelijk zamenwonen in den heiligen
geest der liefde verwacht. Het rieten dak en het paleis,
der twvistgodin, bl. 184, liet eeuwig ijs en de geelel der
razernijen, bl. 191, wilden ons ook niet behagen, zoo
min als de uitdrukking, blo i87i dddr, waar men elks
ander bijt en vereer.
Geheel het tegenovergeítelde is de toon der zesde en
laatlle leerrede, over i Joh. II: 12. de vergi/fenis der
zonden. Voor zoo verre in deze leerrede liet kerkelijk
leerflelfel, 't welk de Hoogleeraar verklaard heeft te zullen
handhaven, en dus een bijzonder gevoelen wordt voorgea
dragen, achten wij dezelve buiten den kring onzer beoordeeling. Dit, echter, meenen wij te mogen aanmer^
ken, dat hij zich, naar liet ons voorkomt, niet doorgaande
gelik: blijft, door deze groote zegening van het Evange"
lie nu als eene daad van vaderlijke genade, dan weêr als
van regterlijke befchikking voor te Rellen. Zekerlijk, de
eerfle kan alleen vergeven, de laatfile slechts kwijtfchelden. Van hier moest ook noodzakelijk een ongelijke toon
in de leerrede zelve komen, waarin wij echter het ware,
fchoone en goede zeer gaarne erkennen, en volmondig inftemmen met hetgene hij bl. 924 zegt over de valfché
leeraars, die, als tolken en pleitbezorgers van het bedorven hart, de genade te niet doen, en niet van vergevlrg,
snaar alleen van verfchooning fpreken.
Eindelijk dunkt ons nog, dat preken korter zijn moesten.
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Annotationum in loca felecta Novi Foederis Specimen
primum , prop. J. A M E R-S F00 R D T, Amfielod. Lugd.
Bat. apud A et . Hopkoop. i8io.
Annotationum cxt. Specimen alterum , prop. D I D. R v K E,
AmJlelod. Ibid. 1811.
Specimen Hermeneuticum de iis, quaá ab uno Marco funt
narrata aut copiofius et explicatius ab eo, quam a catens Euangelistis, expofita, auct. BAR T. V A N WILLE S, Amflelod. Traj. ad Rhen. apud 0. ,3. a Farb'
derbarg. I8II.
ffchoon de openbare uitgave van akademifche VerhanO
delingen, bij het bekomen van eenen meesterlijken graaci
in eenig vak van wetenfchap, niet altijd een genoegzame
thermometer mogt heeten van de bekwaamheden des bevorderden, daar hij niet zelden, met behulp van klin'
kende munt, door Benen hoogeren geest van elders werd
aangeblazen, leed zulks echter doorgaans eene billijke uit
vak der Godgeleerdheid, als welker-zonderight
openlijke Hoogleeraars zich zelden waagden om het alge
gevoelen te misleiden in eene zaak, waarin de-men
onwaarheid zich al zeer fpoedig zonde verraden. Van
flier,_ dat de voordragten der godgeleerde Candidaten,
bovenal wanneer zij, gelijk de bovenlfaande, onder het
oog der beroemde Hoogleeraren, VAN V 0 0 R S T te Leyden en II E R I N G A te Utrecht, werden uitgegeven, de
aandacht van het Publiek geenszins onwaardig motten ge
worden. De (lukjes, hier boven gemeld, leveren-fchat
daarvan een nieuw bewijs: alleenlijk finart het den Recenfent, dezelw n zoo laat aan te kondigen, daar zij hem
niet eerder in handen kwamen.
De eerfle Proeve is van den genoemden Leydfchen
Hoogleeraar zelf, die haar in het licht geeft om aan jon-
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ge uitlegkundigen een voorbeeld en eerie handleiding te
geven, op welke wijze zij in het verklaren der H. Schriftuur moeten te werk gaan, terwijl hij haar tevens in
banden vertrouwt van den jongen Candidaat, &M ER SF o o r n T, die zijne flellingen tot openbare verdediging
achter dezelve gevoegd heeft. De genoemde Proeve betreft de zoo algemeen betwiste plaats van T Joan: III:
2. Zij geeft het overzigt van alle de verfchillende uit
levert, na vergelijking, dezen zin: Gelief-legin,
den, thans zijn wij (Christenen) reeds kinderen (gelief
van God; maar het is nog niet geopenbaard (ken--den)
baar) , wat (hoedanigen) wij (in de toekomst) zullen
wezen. hit alleen weten wij, dat wij aan den Zoon
van God gelijk zijn en hem zullen aanfchousven, met
hemelfche majesteit bekleed, zonder nog bepaaldelijk te.
welen, in hoe verre wij aan hem gelijk, en dus ook onze toehand wezen zal. Het is alhier do plaats niet;
rim deze uitlegging door bij te voegen aanmerkingen te
fiaven, of te wcderfpreken. Genoeg, zij draagt allerwe.gen kenmerken van geleerdheid en een bezadigd oordeel,
en voldoet in zoo verre aan haar oogmerk. En nu de
Ia flellingen, door den Candidaat ter verdediging opge=
geven: ook deze geven een zeer gegrond vermoeden voor
zijne welvolbragte ftudiën, daar zij de noodzakelijkheid
aandringen, zoo wel van de kennis der oude talen, als
van zuivere oordeelkunde en Christelijke zedelecr, en
voorts van die letterkundige befchaving, zonder welke de
grootfie geleerdheid zelve in ijdelen trots ontaardt.
De ede Proeve van denzelfden Hoogleemar, verzellende de dellingen van den Candidaat R Y K E, betreft eenig^ plaatfen uit den Brief van Paulus aan de Rotseinen,
en ceel I Ioofdfl. I: 17; II1: at, 22 , a 5 en a6, en X:
;, met liet bijzondere oogmerk om de echte beteekenis
uit te vorfchen van de Griekfche fpreekwijze zgaa-vvy
geo-v, welk, meestal door Gods regtvaardigheid vertaald,
aanleiding heeft gegeven tot de ongerijmdite gevolgtrek=
hingen. Met veel belezenheid en oordeel flaaft de HoogleerE
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leeraar dat gevoelen, waarmede aan hetzelve woord de be.
teekenis van Gods bijzondere berenhartigheid of geriegrtzheid , uit bermhartiiheid geboren , wordt toegekend ,
waaruit dan de behandelde plaatfen in een geheel ander
en ongelijk zachter licht voorkomen, dan waarin de hardnekkigheid aan een vooraf aangenomen flelfel dezelve voormaals tot haar bijzonder oogmerk pleegde te drijven. —
Ook de in ftellinen van den Candidaat bevelen zich,
even als die van den voorgaarden, door belangrijkheid en
form; offchoon vele uitleggers van den echten ftempel
zijne bewering der ede flelling, dat de eiode Psalm op
den toekomf'cigen Mesfias doelt, en der 9de, dat Jezus en
de Apostelen, in de melding van Engelen, zich niet naar
het gebruik van hunnen tijd gefchikt, maar de zaak heb
voorgedragen, zoo als zij waarlijk is (ex rei Veri--ben
tate locutos esfe), op geese dubbelzinnige gronden zullen
betwijfelen.
De 3de uitlegkundige Proeve, hierboven opgegeven, is
van den godgeleerden Candidaat VA N WI L LE S zelf, en
bedoelt een oordeelkundig onderzoek van liet gefchiedverhaal van den Evangelist Markus , en wel van dat aantal
bijzonderheden, welke door hem alleen, in onderfch^idin ge
van de overige Evangelisten, zijn opgeteekend, ten einde
daaruit te kunnen Netluiten tot het afzonderlijke en bepaalde oogmerk, welk zich deze heilige Schrijver heeft
voorgefteld. De kennis, toch, van zoodanig oogmerk is
in eiken ouden ScInijver, maar bovenal in de heilige gefchiedboeken , van een allerwezenlijkst belang, terwijl langs
dezen weg de gemakkelijkfte aanleiding wordt gevonden
tot redegeving, waaruit het gewaande verfchil der Evangelisten ontiiaat, en hoe gemakkelijk hetzelve kan vereffend worden. De jonge Geleerde heeft aan deze zijne
voorgenomene taak zeer wel voldaan. Het ifle Hoofd(Iuk
behelst, in twee afdeelinen, de nafporing van datgene,
teat door Markus alleen, of ook in zatnenftemming niet
de overige Evangelisten , doch omftandiger en uitvoeriter, is medegedeeld, en het sde Hoofdfluk dient alzoo
tot
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tot gcvoigtrekking, wat nit deze breedvoeriger berigten,
?net betrekkinge tot liet oogmerk, kan worden afgeleid.
In dit laatfle Hoofddeel worden door hem onderfcheidene
flellin en ter toetfe gebragt en betoogd, als i.) dat Markus zijn Evangelie zelf heeft gefchreven; n.) dat hij een
allezins geloofwaardig fchrijver is; g.) dat zijn verhaal van
veel belang is voor de gefebiedenis van Jezus; 4.) dat hij
niet liet Evangelie van Matthaeus flechts heeft verkort;
5.) dat hij zulks ook niet heeft gedaan ten aanzien van
Lukas; 6.) noch ook, dat hij zijn gefchrift uit de opRellen van Matthaeus en Lukas verzameld; 7.) noch almede
uit een voormalig oorfpronkelijk Evangelie heeft overgenomen, welk naderhand zoude zijn verloren geraakt; 8.)
dat echter de overlevering niet geheel onwaarfchijnlijk is
der Oudvaders, die beweerden, dat Markus veel tot zijn
verhaal uit den mond van den Apostel Petrus heeft ontleend; waarna hij dan 9.) de gevoelens opgeeft, zoo van
oudere als latere Schrijvers , wegens het oogmerk van
Markus, welk, zijns oordeels, daarin beflaat, dat hij gefchreven heeft ten behoeve der i lexandrijnfche Joden, die
eenige bijzonderheden omtrent Jezus wenschten te vernemen. Deze ganfche Verhandeling, hoe zeer de verder
geoefende omtrent een en ander gedeelte wezenlijke be
denkingen zoude mogen maken, vertoont overal fporett
van belezenheid ; oordeelkundige fchifting en gematigdheid
van gevoelen, en verftrekt alzoo zeer ter aanprijzinge des
geoefenden Jongelings: Ook deze zelfde uitfpraak geldt
omtrent de no íleilingen, door hein openlijk verdedigd,
waaronder eenige , (bij voorbeeld, de S 1 1e over het Ara=
inaeisch dialect, door Jezus gebezigd, en de tide, dat
Jezus en de Apostelen nimmer iets hebben geleerd, welk
met de gezonde rede, of met 's menfchen waar geluk
ftrijdig is,) welke Bene bijzondere geleerdheid en zeer oor
kennis aan den dag leggen. Minder beviel-delkunig
den Recenfent de i8de ítelling, waarbij wordt beweerd,
dat de . 'el d:-s Hceren, in de Handelingen der Apostelen (Hoofdfl. XII: 13.) genoemd, inderdaad één der IIeDQ
mei-
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melfche Boden geweest zij: terwijl het onder geleerde,
uitleggers bijkans uitgemaakt zeker uit liet bijvoegfel (hij
werd van de wormen gegeten) wordt afgeleid, dat die
benaming van Engel des Ilceren gelijk (laat met die der
Hebreërs wegens den jlaanden Engel of Engel des ver
de,fs, als welke, in een en natuurkundigen zin, bij mangel der kennis van de naaste oorzaak, enkel dient om Bene
onverwachte, hevige en onteerende ziekte te beteekenen.
,

Verhandeling over de voornaamJle uitwendige geneesmid
tegen inwendige ziekten; ter gelegenheid der ze -deln
vergadering van het -4mferdamscfa-vendjarlikfch
Genootfchap ter bevordering der Koepokinenting voor
minvermogenden , bij het doen van verflag der verrigtingen van dat Genootfchap, uitgefproken in de Enelfche Kerk, op den iflen Nov. I F, j o , door den Voorzitter C. H. a ROY, 11ÁT. D., Ridder van de Orde der
Unie, enz. Te /lm;z/lerdank, bij L. van Es. 1811. In
gr. Svo. 84 BI. f i - 4-:

e
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p den titel Raat de aanleiding tot dit gefchrift uitgedrukt; in de voorrede berigt de geachte Schrijver de redenen, welke hem ter uitgave bewogen. Hoewel het er
verre af is, dat in deze Verhandeling de flof wordt uitgeput, vinden wij er echter veel in, dat voor den leef:
niet onbelangrijk is. Na eene korte inleiding, waarin hij
den, langzamen voortgang der Geneeskunst- befchouwt,
(laat .l ROY bijzonder í1i1 bij de uitwendige geneesmiddelen, tegen inwendige ziekten aangewend, plaatst daaronder de koepokinenting , en tracht dus de gelegenheid,
waarbij hij fprak, met liet onderwerp in overeenkomst te
brengen, bepaalt hetzelve nader, en rangfchikt hierop de
uitwendige middelen, waarover hij fpreken zal, onder
zekere klasfen. In de eerlle komen die middelen, welke
floor eene of andere jiof op het ligchaam werkut. Met
ver-
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verwondering zien wij hier de blaartrekkende middelen en
de Chirurgia infuforia in ééne rij. De eerfte werken toch
zeker vooral door hunne prikkeling, dus dynamisch, zoo
wel als de roodmakende. Onder deze klasfe bragten wij
daarentegen zeker de inoculatie en vaccinatie, welke door
het inbrengen eerier finet/lofe in het ligchaam werken.
De tweede klasfe, de werktuigelijke middelen behelzende,
bevat ten onregte de fontanellen eii fetons, die mede oneindig beter in de dynamifche klasfe vallen, daar toch de
Schrijver zelf (bl. 44) zegt, dat zij niet door het on'ttrekken der bijzondere ziekteftof, maar door afleiding en prikkeling weldadig zijn. Het perkinismzrs behoort of tot de
amuleta, als werkende op de verbeelding, of het werkt
door zijne koperen en ijzeren naalden , mogelijk wel mag
althans zeker dynamisch, niet werktuigelijk; want-netisch,
welken werktuigelijken invloed kan het heen en weer bewegen van puntige naalden, op zekeren affland van het
zieke deel, hebben? In de derde of chemifche klasfe
haan de brandmiddelen alleen; in de vierde, of dynamifche, de hartstogten vooraan, hoewel wij niet begrijpen, hoe men zielswerkingen als iets uitwendigs befchouwen kan; ten zij men, met ER OWN, ziel en ligchaani
zoo zeer fcheidt, dat de eerfle dezelfde betrekking op het
laatíte verkrijgt, als fpijs en drank. Over het magnetisanus laat de Schrijver zich, in de Verhandeling, zeer ongunftig uit; doch herroept, na het werk van K L u GE gelezen te hebben , zijne uitfpraak in het voorberigt. In de
gisting, waarin dit onderwerp thans is, kan men voorzeker ook niet te voorzigtig zijn.

Reize door Schotland en de SchotJche Eilanden, uitgege.
ven door Dr. W. s o t. •r A u. Ijle Deel..
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(Vervolg.)

e reis verderop doet ons liet platte land kennen.
®e heden langs de kust verdienen naauwelijks genoemd te
,E
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worden, fchoon het platte land zich zeer voordeelig opdoet. De Iandhoeven íchonken hem meer voldoenings.
Van de Predikanten te platten lande ontving hij geene gunftige berigten. Zij lieten zich, over 't algemeen, door
hunne vrouwen bcheerfchen, predikten nooit anders date
nzllige godgeleerdheid, zonder zich met de zedekunde te
bemoeijen, hielden zich veel met beuzelachtige familiegeheimen op, en waren zeer fchraal in letterkundige verdien-:
ften. De landlieden in Fife/hire geven hunne Leeraars in,
domheid en onbefchaafdheid niet toe. Men zondere daarvan .uit velen, die vreemde landen bezocht hebben ,
en iederen Land- edelman ten vo.orbeelde kunnen verílrekken, gelijk liet onthaal, onzen Reiziger gedaan, uitwijst.
Gaarne zal de Lezer daar met hem vertoeven, en menig
cenc nutte waarneming opdoen.
De zeekust langs rijdende, kwam onze Reiziger te St,
.badresus , eene zeer vervallene flad. Van de twee Seminaria aldaar fpreekt hij gunílig, alsmede van de Hoogleeraren. Dan, in de boekerij vond hij geen één Hoog>
duitsch boek, en volílrekt geene handfchritten. De namen zelfs der bekendfle hedendaagfche Hoogduitfche Schrijveren waren den Bibliothecaris vreemd.
In die oude Akadetniel}ad werd de reis naar het Hoog
beraamd en van daar aangevangen. Nog eene wijl-lad
te S. 4ndr eivr, vertoevende, woonde hij een bal bij.,
1 V ij zouden deze bijzonderheid niet opteekenei , indien
wegens de danfen hier niet van een- zedigheid gefproken wierd, welke men te Ldlimburg niet aantrof,
waarvan wij reeds iets vermeld hebben.. Op. 's Reizigers
vrage , of men nu en dan ook D,vitfche U'ahers of
F;•n;;/che Cottillo,zs danile, kreeg hij ten antwoord, dat
men Glen Walter als veel te onbetamelijk en daarenboven
voor de gezondheid veel te nadeelig befchouwde , ei„
de Cotillons voor te langwijlig en te gekunfteld hield.
Eer incn van St. rl>adrelcs fcheidt , treft men nog eerie
^a andere bijzonderheid aan over de lectuur aldaar en de
Gebreken der HHoo efchool,
De
,
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De reis wordt, met opgave van het reisgezelfchap, aan
Perth met de ommeílreken bevallig en uit-gevan,
-lokendbfchrv,mgetndiklasf
grond eigenaardig inboezemde, en aanmerkingen over den
landbouw. Van zekeren Lord, in dit vak niet ten voor
lande werkzaam , gewagende , merkt hij op,-delvan
dat hij niemand van dezen Lord hoorde (preken; doch
voegt er eene ongemeene waarneming nevens: „ Dan,
deze daadzaak moet men hier in Schotland geheel anders
verklaren dan in eenig ander land, 't welk ik tot dus.
verre bezocht heb. De menfchen zijn hier, in dit opzigt
ten minfle, verftandig en voorzigtig. Zeer zelden zullen
zij eersen vreemdeling iets onguní'igs wegens Genen landgenoot, wie hij dan ook moge zijn, mededeelen; en, zoo
zij al niets loffelijks of gtmfligs weten te verhalen, zwijgen zij. In Engeland en Duitschland, en veelligt in al
de overige Europifche landen, heeft juist het tegengeflelde plaats. Daar wordt het kwade luid uitgebazuind, en
het goede laat men in 's hemels naam voor zichzelve
(preken." — Dit geeft den Reisbefchrijver gelegenheid, om,
des uitweidende, iets van zijne fchrijfwijze te zeggen.
Daar zulks behoort tot kennis dezes werks, nemen wij
het clot over: „ Ontmoet ik hier of daar eene wezenlij
onderdrukking, dan zal ik die openlijk betraffen; doch-ke
dit zal ik vrijmoedig en op Bene minnelijke en befcheide•
ne wijze doen. Niets dan hetgeen ik uit echte bronnen
geput heb, van goeder hand weet, met eigene oogen zag,
net eigene ooren hoorde, en in mijnen boezem gevoel,
zal ik mededeelen. Den roem van eenen bevalligen en
ikvegílependen fchriiftrant en van fchrandere en vernuftige
trekken gun ik gaarne aan onze nieuwmodifche reizigers;
doch op den veel duurzameren roEr van waarheid en
onpartijdigheid maak ik, als op mijn wettig regt, allezins
aanfpraak, en dit laat ik mii doer geenen Adamszoon betwisten. Verre van andere Schrijvers na te praten en na
te liegen, onderzo_k ik zelf, en het refultaat dier onder
zal ik op hit altaar der waarheid nederleggen,-zoeking
en
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en mij op het oordeel van het thans levende en toeko^.
mende menichengefacht beroepen." — Wij voor ons witlen gaarne erkennen, dat de Schrijver hier niet te veel
zegt, voor zoo verre dit door ons gelezen Deel betreft.
Het motto op den titel, 't welk zoo veel zegt als: ver
fchoon niets, maar fchrijf ook niets uit eery kwaad Oogmerk! heeft hij te rest ter zinfpreuke gekozen.
Voldaan. over de landgezigten van Perth tot Dunkeld',
drukt hij dit genoegen fchilderachtig uit, prijst de Lords
in dien oord, die den landman gelukkig maken, op de
beste wijze hun werk en onderrigt verfchaílende. ---_- Dunheld verlatende, gaat de reis westwaarts. De voorwerpen
:lemen in fchoonheid af; de landbouw is minder. Hier
zal de zamenfpraak, door een' der reizigers met een
.Hooglandfchen boer gehouden, den Lezer verlustigen. Hij
zal met genoegen op het landgoed Kinnaird toeven, ei
behagelijke landtooneelen zien. Bij eene afwisfeling hiervan fchrijft hij van eene onafzienbare heide met Benige
flaande nieren en poelen, die in eene eeuwigdurende rottende rust lagen en een verpestenden damp opwafemden;
**vaar, geen boom, geen huis, geen flruikje te vinden was;
;vaar geen levend fchepfei het ftilzwijgen der Natuur afbrak
haar pols fcheen in dezen levenloozen oord geheel flil
te liaan. Met verrukking zal men in de bergachtigfle oor-.
den de befchrijving dier floute tooncelen lezen. De Schrïj-.
ver dalkt zo,, veel mogelijk, 't geen hij gevoelde, uit.
Ur dien betooverenden droom zien wij hem gewekt
door Bene jeugdige herderin; dit onderhoud is aardig, en
gul het onthaal bij de Schotfche Edellieden aldaar. H--- De.
oimtleflre sen van fort William krijgen haar aandeel in
de belchrijving, en veel treiTends houdt 's Lezers aandacht.
gaande. Wij kunnen alles niet aanftippen. Gebreken_ merkt
hij op; verbeteringen fielt hij voor, welke fommigen, gelijk
hij fchrijft, ©nmogeiijh doeken , doch welloer mogelijkheid,
-

hij beweert.

De bezochte Eilanden leverden bijna overal fporen op
geweldige onderaardfcre fchuddi, igeu; de rotfcn zijn
over
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over 't algemeen fleil, en het fchijnt, alsof eene plotfeiinge bovennatuurlijke kracht dezelve in de zonderlingfte
gedaanten daarhenen heeft geflingerd. Op de herbergen
valt niet te roemen. De Reiziger moet zich vele ontberingen getroosten. Van alle Eilanden wordt Stafij het
breedvoerigst befchreven, en inzonderheid het vermaarde
Fingals .Hol. De Reiziger beloofde, zijne aandoeningen te
zullen mededeelen ; hier doet hij zulks bij uitftek, in
e_ enen brief aan Bene Dane.
Verlaten van zijn vorig reisgezelfchap , welk het ver
noch goeden portwijn noch tarwenbrood aan te tref--drot
fen, krijgt hij andere reisgenooten; een zonderling mengelmoes van allerlei Natiën, gelijk hij het noemt. Met
hetzelve gaat hij naar de verst verwijderde en minst bekende Hebriden. Hoogst armoedig is der meesten Eilanderen levenswijze. De ontmoeting van een zingend meisje op het Eiland Eigg gaf aanleiding tot een gul onthaal en een zeer afwisfclend tooneel. — De Reiziger ver
zich wegens de breedvoerigheid, waarmede-ontfchuldig
.hij dit Eiland behandelt.
Veel korter is hij over Muck, Rum en Cannay,
die met Eigg één kerfpel uitmaken, het Kernpel der
kleine Eilanden genaamd. De Predikant woont te Eigg,
doch predikt beurtelings op al de vier Eilanden. Om
zijne ambtsbezigheden behoorlijk te kunnen vervullen,
moet hij op den duur Bene bemande boot onderhouden ,
en zich echter jaarlijks niet 80-90 p. behelpen. In den
winter moeten zijne ambtsverrigtingen met zeer veel'inoeijelijkheid, en niet zelden met liet grootf e gevaar, vergezeld gaan. Iet verheugde mij ongemeen, in hem een'
verf'andigen en voor zijn beroep uitnemend gefchikten
man te vinden, die met zijnen medearbeider in den niet
zeer vruchtbaren wijnberg, den Roomschgezinden Priester,
in cene zeer goede verf'andhouding leeft. Drie vierde
gedeelten der inwoners van Eigg zijn Roomsch - katholijlcen. Die van Rum werden reeds voor eene eeuw door
runnen heer en Meester tot het Proteflantfche geloof op
eerie
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cene vrij nadrukkelijke wijze bekeerd: want, naar men
verhaalt, zou die vrome ijveraar zijne bewijzen enkel dooi
middel van een duchtigen knuppel met een gelen knop
gegeven hebben; en van daar noemen de Roomsch - ka.
tholijken op die Eilanden nog heden het Proteflantfche
— Wij begeloof de leer van den gelen knuppel!
hoeven naauwelijks te zeggen, dat wij naar het tweede
of laatfte Deel verlangen.
--

Bio raphie S C H I L L E R'S , and Anleitung zur Critic feiner Werke, von J. K. S. Zwey Abtheilungen. Mit einem handfchriftlichen Briefe S C H I L L E R's. Wien and Leipzig, bey
oath. Grlijfer and camp. &c. 8vo. p. P. 416.
en heeft den opgegeven titel alzoo te verftaan, dat de eerfc afdeeling, nagenoeg de helft van het boek beflaande, aan de
levensbefchrijving, de tweede aan meer of min uitvoerige beoordeeling van elk der werken van SCHILLER is toegewijd.
Deze twee (lukken, echter, laan in een naauwer verband, dan
dat van op een' en denzeifden perfoon betrekking te hebben.
De biographie zelve heeft zoodanig voorkomen, dat 'zij ons in
den beginne toefcheen tevens de aanleiding ter kritiek te zul Ica behelzen. Het is vooral de beroemde Schrijver en Dichter, dien dezelve, naar zijne wording en bellaan, doet kennen.
Het geheel beviel ons zeer; en wij durven het eiken liefhebber
van des nuns werken gerustelijk aanprijzen. Schoon wezenlijk
bewonderaar, is de Schrijver toch geenszins blind voor de geh rl:en van zijnen held. Er is veeleer naauwelijks een enkel
z_j,ner Rukken, dat geenc tamelijk fciierpe berisping ondergaat.
Bij die gefchriften, met welke wij — fchoon we incest alle
de poëtifche lazen — meer gemeenzaam zijn, komen ons deze
amncrkingen zeer juist en gegrond voor. Ten voorbeelde flrekke de Don Cubs, aan welken zeer veel lof gegeven wordt,
doch welks gebreken tevens zoo duidelijk uit elkander gezet
worden, dat elke gezette lezer, naar wij ons verbeelden, hier
Zijn gevoel van voldaanheid en onvoldaanheid, van aanvankclijke ingenomenheid en eindelijke teleurficlling, van onzekerheid,
wat eigenlijk van het geheel en deszelfs ontwikkeling te hou den zij, keurig ontleed en opgehelderd zal vinden. Daarente:
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gen moeten wij bekennen, van hetgeen ter zake der kleine prozaifche gefchriften — ons veel minder bekend — wordt ge
zegd, niet zeer veel geprofiteerd te hebben. Eene zekere mate van duisterheid is ongetwijfeld den diepgevoeligen man zeiven eigen. Een deel derzelve is even zeker op rekening van
hein te zetten, die afgebroken flukken aanhaalt, geheele theoriën verkort, den grond van het reeds zoo diep gegravene nog
verder peilen wil, en alzoo voor ons, tot dezen verbazenden
fprong niet behoorlijk voorbereid, niet wel te volgen is. Doch
liet historifche gaat wederom beter; en meenen wij inzonderheid de belangrijke aanmerkingen op des mans Gefchiedenis vara
den afval der Nederlanden, over het geheel, gegrond en bona
dig te mogen noemen. Zeer in liet breede willen wij ons intusfchen over dit beoordeelend gedeelte liefst niet uitlaten. De
Schrijver geeft in de voorrede te kennen, dat hij voor niet
meer dan verzamelaar wil worden aangezien van hetgene reeds
elders gezegd was. Over het geheel heeft het boek dit voorkonen niet, en het moge dus wel te nederig aangeven zijn;
fomtijds echter meenen wij het een en ander te hebben aangetroffen, dat zoo wel met den algemeenen geest des werks, als
met den onzen, min overeenkwam. Deze plaatfen zijn liet
vooral, die ons doen betuigen, dat, ftraalde nog wat minder
ingenomenheid met het thans karakteristiek D,?itfche, wat minder overhelling tot den Britfchen, meer tot den rranfehen poëtifchen, en vooral dramatieken toon, in het werk door, her
zou ons nog al meer voldoen.
Doch, beter dan door beoordeeling der beoordeelin, hopen
wij aan den wensch onzer Lezeren te voldoen, sloor hun eenig
denkbeeld van de levensbefchrijving, en den beroemden man,
derzelver voorwerp, te geven. Niet onaardig wordt in de inleiding liet volgende ter neder gezet: „ Men kan van de ontwikkeling van karakters en talenten zeggen , dat dezelve, even
als de voortgang van de lava, bij rukken gefchiedt. Niet onophoudelijk beweegt zich deze, zigtbaar, voort. Zij hoopt
zich tegen den verftijvenden rand op, en overfchrijdt dan net
eeuen verfhelden val zichzelve. l'ven zoo blijft de mensch,
gedurende bepaalde tijdperken , als in den kring van zekere
denkbeelden en frrevin en gebannen, dien hij íleeds digter en
dïgter te vullen tracht, tot hij denzelven verbreekt, en voor
Zich Bene ruimere begrenzing vastflelt i flechts met dit onderfcheid,
.
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feheid, dat de mensch zich ook meermalen, omgekeerd, weer

te zamen trekt, en zijnen kring verkleint; van welken beperkenden gang der befchaving wij aan het einde van s C a I L L E R's
leven welligt Benig fpoor zullen vinden." Op deze aanmerking
wordt dan ook vervolgens de indeeling der levensbefchrijving
gebouwd; betreffende het eerste ítuk des mans kindschheid en
verblijf in het vaderlijk huis; het tweede, de jaren, tervoltrekking zijner flucliën, op een geftreng militair Inflitut (de Carls
te Stutgard) doorgebragt; het derde, het korte tijds -Akademi
zijner aanftelling als militair doctor; het vierde, dat van-beflk
zijn meer los en rondtrekkend leven als privaat geleerde enz.
Zonder onze herinnering ziet men misfchien reeds duidelijk in,
hoe elk dezer tijdvakken als een trap, als eene bijzondere bijeigen wijziging, bij de vorming van den Dichter, kan -dragen
worden aangemerkt. Vooral de twee eerften zijn uit den aard
belangrijk; gelijk misfchien ook die latere tijdvakken, in welke
bij door zijne betrekkingen, inzonderheid tot het Weimarfche,
hof, min of meer gebonden kan geacht worden. Van eenera
vurigen vader en eene zeer gevoelige moeder geboren, trok de
jonge SCHILLER, reeds als kind, derzelver bijzondere aan
Inzonderheid ftout, ondernemend, en naar groote be--dacht.
drijven, als 't ware, dorflende, doet hij zich voor. Men kan
-- meent de Levensbefchrijver -- juist niet zeggen, dat de
sanílaande dichter, maar wel de groote man, in her kind zigtba2 r was. Dat hij juist in dit vak zijne grootheid ten toon
fpreidde, wordt veeleer gegist aan zijne opvoeding en vorming
in her gezegde Inlfitut te zijn toe te kennen. Hetzelve, namelijk, bepaalde alles door ijzeren wetten; de vrijheid van lig
geest ging er onder even zware kluisters geboeid;-chamen
zich, zelfs in ledige uren, aan eenige bijzondere liefhebberij
over te geven, was naauwelijks geoorlofd; de verbeelding alleen,
niet zijnde te binden, bekwam, bij SCI-TILLER, eene zigtbare
óvennagt; poëzij werd te meer zijne liefhebberij, daar het eene
verbodene vrucht was; en zelfs het zedelijk zoo wel als aesrhetisch karakter des eeralen voortbrengfels van zijn genie, De
Eervers , draagt het zigtbaar kenmerk van dezen hatelijken toeftand
van deszelfs Schrijver. Wij vinden het niet noodig, zijne eigenlijke gefchiedenis, naar tijdsorde, verder te vervolgen. Het
i s bekend, dat hij -- den dienst en het vaderland verlaten heb
uit vrees voor vervolging, zoo het fcllijnt, ter oortake-bend,

valt
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inn her uiraks genoemde tooneelfluk — na Benig verblijf in
^Zanheim en elders, welhaast Saxen tot zijn woonoord verkoos,
gewoon Hoogleeraar te Jena werd, en, in zijn 45f1e jaar, in
de naburige refidentie van den Hertog overleed. Liever willen
wij, ingevolge het zigtbaar doel des ganfchen werks , nog iets
van zijn befla„In en wording, als Dichter, zeggen Zijne lotgevallen, die, in de fchoonfle en belangrijkfte jaren; zeer onaangenaam waren, Hemden hein eenigzins tot fomberheid en
eene foort van menfchenhaat. Zijne verbeelding, in zekere
woestheid opgegroeid, vond hiertoe te meer voedfel in zijnen
geliefden SHAKESPEARE . Zijn geest door dezen dubbelen
invloed, meer tot diepheid dan klaarheid van gedachten overhellende, laafde zich gretig aan KANT's verhevene zedelijke
wijsgeerte. In dezer voege moest hij zeer veel medeflepends,
doch tevens veel eigens en ligt berispelijks, verkrijgen. Daar
zijne liefhebberij vooral op tooneelpoëzij viel, kwam hem de
geest des tijds, die, van het Franfche treurfpel afkeerig geworden zijnde, zich thans veelal met fchrale prozaifche Rukjes
voedde, aanmerkelijk te hulp in het vestigen van zijnen roem.
Vrij en krachtig van geest, fpreidde hij, in dit vak, inderdaad
Benen fchoonen luister en rijke verfeheidenheid ten toon. In
zijne fili;-ia Stuart tot de regelmatigheid van het Franfche
tooneel, in Benige opzigten, naderende; in Die .Brant von
Mesfina zelfs het Griekfche met zijne koren weer voor den
dag brengende, was daarentegen de Wilhelm Tell niet anders
dan een historisch fchouwfpel; gelijk Wallenflein reeds eene
vervolghof — niet ongelijk aan den jozef onzes ouden v oND E L S — in drie onderfcheiden Rukken had bevat, Don Carlos alle maat eener tooneelvertooning te buiten ging, en Die
Riiuber, Ifabal and Liebe, Fiësko, in ongebonden, fchoon
foms zeer dichterlijken, flijl gefchreven, het kenmerk der gewone drama's van den dag droegen. Wij hebben vergeten Die
.blagd von Orleans te noemen. En inderdaad, dit wondervoll e flut: verdient, als eene geheel eigen foort, afzonderlijk geplraatst te worden. De man, echter, van bedaarden geest en
gekuischten finaak laat zich door dezen bruifenden aroom des
vrnc,;tbaren genies niet zoodanig wegvoeren, dat hij niet meernanlen sloot, me Bene foort van ergernis aan verfcheiden gebre ken blijft hechten, en — indien wij nog eens in liet zelfde
beeld mogen fpreken — zekere troebelheid befpeurt, waarte;

gen
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gen de klaarheid en van den befchaafden Fram e-1, man en v tt
den eenvoudigen Griek zeer gunflig afitee ?:t.
Wij kunnen ons niet vvederhouden, navolgenden in dit werk
ingelaschten brief, rakende den beroemden man, Lier voor onze
Lezers te vertalen.
„ Ach, mijn Vriend! zoo menige in de verte als groot gcprezen man heeft zoo veel bij mij verloren, federt ik hein
kennen leerde; doch s CHILLER won oneindig. De eerwaar
G x I E SB A c II , deze trots van Jena , dat nimmer volkomen-dige
te gronde kan gaan, zoo lang het hem nog bezit, die geheele
faculteiten opweegt, fprak met achting van hem; de humane
en liberale SCHUTZ had hem lief; s C u MID T was welfprekend in zijnen lof; REIN II OLD werd warn, wanneer hij van
zijnen vriend fprak ; de geestdrift onder de ftuderenden was algemeen voor hein: en dit alles had ik den dag vernomen, dal
ik hem zien zou. Denk zelf, niet welke gevoelens ik tot hein
ging; tot hem , wien reeds lang mijne bewondering behoorde.
-Vu zag ik hem, en was de zijne van den oogei blik af aan.
, I let is zoo fchoon, den man, dien men bewonderde, ook
te kunnen beminnen!
IIij was lang van flatuur, eenigzirs fcllraal. Zijn ligchaam
(heen onder de infpanningen van den geest toen reeds te bezwijken; zijn Bezigt was bleek en vervallen; maar eerie Rille
dweeperij flikkerde uit zijn fcljoon, bezield oog, en de booge, vrije íchedel verkondigde den diepen denker. Met vriendelijkheid ontving hij mij; zijn ganfc,ie beflaan wekte vertrouwen. In hetzelve was geenerlei afftand, trotschheid of hoogaanzienlijk air; hij was zoo open, zoo redelijk in alle zijne
uitlatingen, zoo geheel alleen een fchoon hart aan den dag ieg=
bende, dat het snij, eer een vierde uurs vcrioopen was, toefcheen, dat wij elkander federt jaren gekend hadden. IIier was
echte, ware menfchengrootheid. Toen ik daarna, in latere
jaren, de woorden van s c x ILL ER las : , Het kinderlijk karakter, dat de Genie in zijne werken afdrukt, vertoont hij ook
in zijn afzonderlijk leven en in zijn karakter. hij is fchaamachtig, wijl de natuur dit altijd is; maar hij is decent (*),
wijl
-

(*) Zou hier ook het woordje niet vergeten zijn? De fchaa.nac'htiáe 5
geene decentie noodig. Deze is niet meer dcn een zeer
gebre$kig furrogaat. Wij latex liet woord niet opzet onvertaald.

namelijk , bee It
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wijl Hechts de verdorvenheid decent is; hij is verilandig, want
de natuur kan nimmer het tegendeel zijn; maar hij is niet lis
dat kan Hechts de natuur zijn (*): hij is zijn kárakter-tig,wan
en zijne neigingen getrouw, doch niet zoo zeer omdat hij
grondbeginfelen heeft, als wel omdat de natuur bij al haar
wankelen Reeds wederom tot dezelfde houding terug keert,
fleeds wederom de oude behoefte terug brengt; hij is befcheiden, ja bloode, wijl het genie Reeds zichzely' een geheim
blijft; maar hij is niet angítig, dewijl hij de gevaren van den
weg niet kent , welken hij bewandelt. Wij weten weinig vane
het bijzonder leven der grootfle geniën; doch ook het weinige, wat bewaard gebleven is, Ilaaft deze bewering." — Als,
zeg ik, ik deze plaats las, flond, als door tooverij, het uur
mijns eerhen onderhouds met hein wederom voor mijne ziel,
en ik riep uit: Ja, dat is S C HILL ER!zoo was hij , zoo heb
ik, zoo heeft ieder hem gevonden.
In Frankfort ontving ik liet treurig berigt, dat hij hoogst
gevaarlijk ziek lag, dat men aan zijn opkomen wanhoopte.
Naderhand heeft men de voorbarige tijding van zijnen dood
zelfs door nieuwspapieren verfpreid; doch de kunst van dein
geneesheer redde ons ditmaal zijn dierbaar leven. De IIerto
VAN AuGusTENI,uRG besloot, bij dit voor hem zoo treurig berigt, den edelen zanger een gedenkteeken op te rigten.
Verheugd door de we@rroeping, was het hem niet genoeg, den
dooden eenen (leen te hebben willen geven, maar vereenigde
lij zich met den Minister, Graaf AN SC HIM aiELnIAN, en
verzekerde s CHILL ER van een levenslang penfloen.
„ Onmogelijk kan ik mij van dit tijdsgewricht verwijderen,
zonder u Benige data mede te deden, die te zijner beoordeeling wellist niet geheel onbelangrijk zijn.
„ Toen s CHILLER getrouwd zou worden, vroeg hein de
predikant, welk formulier hij daarbij liefst zou gebruiken.
„ I Iet oude, het gewone, — zeide SCHILLER, — met het
kruid en de Bistelen op het veld. Mijne fchoonmoeder —
vocgde hij er nevens — zal er bij zijn, en haar is ontwijfelbaar het oude formulier het lieffle. " — I lier hebt gij S c t3I L
den goedhartigen Mensch. Hij moest lange, zeer Iange-LER,
geFard, en dan nog wel door de gelegenheid opgewekt worden, om eene Xenie te vervaardigen.
»De
(*) Ook hier vermoeden wij eene fout.
-

-
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„ De waardigheid van den Dichter gevoelde hij zeer dielï4
Wie hem daarin aantastte, dien toonde hij trotschheid, en kon
dit, zoo als bij den Dichter befchouwde y ook met grond. Verfcheidene keeren had hij reeds aanzoeken, om gelegenheidsgedichten te maken, afgewezen, als eindelijk iemand hem zeer drong,
en gansch niet onduidelijk vlerken liet, dat hem zulk eene ge
om eere te behalen, niet fpoedig weer voor zou-legnhcid,
komen. „ Mijnheer! — liet zich s c HI L r, ER hooien — hete
ik mij van de wereld als gelegenheidsdichter doen kennen ?"
Hij ging heen, en liet den kwast (laan. — Zie hier den Dich+
ter, die zijn beroep hooger acht dan flechts verzen te maken
Zou ik u den Geleerde fchiideren, die met allen ijver naar
de hoogfte, bereikbare volkomenheid Ilreeft; zoo noest ik u
vertoonen, hoe hij van s c x u T z het Gricksch geleerd, door
REINHOLD bewogen, onvermoeid KANT'S Pritieken beflu^
deerd, en zich met de beste Dichters van alle talen en tijden
vertrouwd gemaakt hebbe; en dit alles, gedurende dat hij Voorlezingen bearbeidde welke hij telkens zoo terfiond ter drukes
kerij kon zenden, zonder de achting zijns naams te kort te
doen, gedurende dat hij bovendien als Schrijver hoogst werk
;

-zamws
„ Om ongefloorder te kunnen fluderen en arbeiden, verkeer
de hij de orde der natuur. De nacht, als het gedruisch des
levens opgehouden heeft, alle geraas zwijgt, de buitenwereld
de inwendige niet verflrooit, en men met onverdeelde kracht in
zichzelven werken kan; deze, met zijne diepe rust, zijneheilige

flilte, zijne plegtige verhevenheid, was hein liever dan de woeF
lige, luidruchtige dag. Hoe zonderling liet luiden mag, zoo
is het toch waar: wanneer men tegen den avond bij hem kwam,
kon men in zijn ontbijt deden, en de middernacht vond hens
in ingefpannen werkzaamheid. Met merk van den middernacht
is ook velen zijner werken onmiskenbaar ingedrukt. Ach! hij verf
loor daardoor flechts te veel van zijne opgeruimdheid, van de
vreugde zijns levens, van zijn leven zelv', en deze gedachte
heeft mij reeds menigmaal het genot zijner nachtelijke grootheid
verbitterd. — Ook kan ik onmogelijk thans verder fchrijven."
SCHILLER, gelijk wij zoo even zagen, werkte meest bij nacht;
Ook dit Raat in verband, zoo wel met zijnen geest, qua oorzaak,
als met dien zijner fchriften, qua gevolg. Doch het had nog
een' anderen natleep, -- zijne verkwijuing in bloeijende jaren,
En,
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En, men moge hem zegenen, die alzoo geen gevaar liep,
zijnen roem eenigzins te overleven; die veeleer, in volle jeugd
ei kracht, achterbleef in het geheugen, als de fchim van A C x l LL E S in de Elyfefche velden : wij , voor ons , Ineenen, dat een
rijper, ouderdom en onverzwakter ligchaam welligt vruchten zoet
hebben voortgebragt, niet min malsch en geurig, en tevens
zuiverder en vaster. Inderdaad, de Duitfehe litteratuur had
zulken fteun, dunkt ons , zeer behoefd. Sc 111 L L E R'S poëzij
werd gevoeld uit het hart te komen, en drong even daarom
tot het harte door. Dat hart; min gefehokt door eigen vuur
en vreemden prikkel, zou hem eenmaal den regten weg, afgefcheiden van alle dwaling , zeer zeker hebben doen vinden.
Tot den adelftand verheven, met eene waardige vrouw uit
denzelfden ;tand gelukkig verbonden, liet hij haar met hare
kinderen in tamelijke welvaart na; beweend van vele hartelijke
vriendén; door hunnen letterroem of hoogen rang al even aan
Zalig raste, zijne fchim! op welke Beene blaam van-zienljk.

Lenige bijzondere ondeugd hecht.
.Eén éénig Schoolmeester onder duizend Kinderen in ééne School.
Lesre Bijdrage tot verbetering der Leerwijze en School-orde
in de lagere Volks - fcholen , door JOSEPH LAN K A STE I.
Naar de IHoogdruitfche Teertaling van I3 C. L. N A T OR P iet
het Nederduitsch overgebragt doO• J A N VAN Ir u L S T, LA URE N s-z o O N, Leeraar der Doopsgezinden te Horden. Te
1Iaarlem, bij A. Doosjes, Pz. f81I. In gr. 81*0. 202 BI.
f I - IO
®p welke wijze kunnen de openbare fcholen het meeste
nut i}ichten? Hoedanig worden aldaar befchouwing en praktijk
het best vereenigd? En welk is het beste middel om in eene
talrijke fchole de orde te bewaren? Op deze drie belangrijke
vragen antwoordt de Heer LANKASTER in dezer voege: De
leermeester, die zijn beroep en veel omvattenden pligt wel
kent en behartigt, — want beide deze vereischten zijn onontbeerlijk, en hoe dikwerf mangelen zij nog in velen, zelfs onder leen, die den meesten neam hebben! — leere veel en doel
niet den minhen omslag en de groothie flilte, niet met-matig,
bEOORD. 1813. NO.
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of rit boeken, n,a^!r door voorbeeld, dat alle klasfen, waarin
plc lobule verdeeld is, altijd bezig houdt! En zie hier juist
liet raadfel opgelost, waarom no;, vele fcholieren zoo weinig
tioordcels trekken uit hun aanhoudend fchoolgaan, omdat , zelfs
in (ie beste fcholcn, nog zeer veel van dit albevattend antwoord
ontbreekt. Neemt dan gij allen, die onderwijzers zijt der

jeugd, eerwaardig door uwen hand en door uwe pligten, —
zoo wel gij , die lagere en aanzienlijker klasfen van fcholieren
van meerder of minder getal in het openbaar onderrigt, als gij,
die huis - opvoeders en opvoedflers zijt van beiderlei geflacht,
-- neemt gij allen dit bock van LA N K A STER in handen, be-

oefent het erntlig, brengt het nuttige daaruit over tot uwe
plaats van onderwijs, en gij zult daarvan den rijkf}en zegen
oogtien

!

De zoo even genoenide zeer ervarene leermeester deelt ons
in het hier boven aangekondigd werk een uitvoerig berigt mede van den aanleg zijner fchole, welke befl:emd is om 800
jongens en coo meisjes, onder zijn hoofd -opzigt, te onderwijzen. Wij zullen hetzelve in korte Hellingen overnemen.
De voorname grond, waarop de inrigting zijner fehole berust, is de waarneming, dat de heerfchende trek in het karakter der jeugd eene bijkans onweêrilaanbare zucht is tot
werkzaamheid. Hij geeft aan dezen trek eene goede rigting,
houdt alle feholieren altijd en aangenaam bezig met tijdbefja.
ring, en werkt daardoor te gelijk op de vermeerdering van
kennis en op het hart. — Zijne fchool is voor liet leeren der
letters, liet (pellen, lezen en fchrijven, verdeeld in 8, en bij

liet cijferen in to klasfen. Het een en ander wordt onderwezen in zand, op bordpapier en op leijen. Bij elke klasfe is'
een opziener, uit de best gevorderde en verdienfielijkfte leerlingen gekozen, die zorg draagt, dat de eene knaap den ander
goed onderwijst. Men begint van het eenvoudige, gaat voort
tot het zamengeftelde, en eindigt met proeven uit het hoofd
of voor de vuist. Langs dezen weg is niet één boek in ge
brnik; alles gefchiedt door zinnelijke aanwijzing of voorbeeldti
— Even eenvoudig is liet beftuur zijner fchole, als zijnde it
bonden van dénen algemeenen lcesbeoordeelaar en van de onder
elke klasfe, die aan hem zijn ondergefchikt, en-wijzersvan
vindt zijnen (tens in den naijver, opgewekt door openbare beboning, welke hefhut in liet dragen van een lederen blad of
zit..
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ilveren eerpenning, die zijne verdienfle cmfchrijft. -- Ieder
rmder ,vïjzer is voor de reinheid, orde en flilte in zijne klasfé
verantwoordelijk, en is voorzien van klaagkaartjes, die de
overtreders blootftellen aan de fclianditraf of van omhangen te
worden met een bordpapier, waarop zijn misdrijf gcfchreven
ftaat, of Bene tinnen of papieren kroon op het hoofd te ontvangen, of wel van in de fehool te blijven en op zijne plaats
met een hout om den hals te moeten blijven zitten. De mor
liet bijzonder wordt geliraft mét Bene afwasfching-fighedn
voor het oog der geheele fchool. — De fehool -orde is allezins
flipt. Zorgvuldig worden de namen der aan- en afwezigen opgeteekend, al wederom niet tijdbefparing, daar ieder fcholier
van elke klasfe door een afzonderlijk nommer wordt gekenmerkt, en deze nommers op ééne rij aan den muur gefchreven ftaan. Ieder houdt zijne kleederen bij zich , en de lei,
zijnde het écnige gereedfchap, dat hij behoeft, hangt vóór
'zijne plaats. Het inkomen en uitgaan draagt zich even geregeld toe.
Deze is de inrigting, door den Heer L A N K A S T E R voor
zijne talrijke fchool daargefleld. Hij zelf heeft dit alles in he
breede ontvouwd, en de toepasfing daarvan opgemaakt op de
gewone kinder-, meisjes- en armen - fcholen, welke hier ter
plaatfe niet bij uittrekfel kunnen medegedeeld , maar in het
boek zelf moeten nagelezen worden, en waarin ieder gewis de
aangenaamíle voldoening van zijnen lust tot onderzoek zal vinden, door de menigvuldige voortreffelijke wenken, die overal
voorkomen, vooral omtrent de nijverheids - fcllolen op het land,
waarin de jongens tot arbeid en de meisjes tot huisfelijke
pligten moeten worden opgeleid.
Intusfchen behoeft de Recenfent deli lezeren dezes boeks
niet te erinneren, dat deszelfs voorname ítrekking tot Engeland
bepaald is, en alioo tot een land, alwaar, ondanks de meerdere zorg van afzonderlijke vrienden des menschdoms in de
laatfile vijfentwintig jaren, de volks- fcholen nog zeer jammerlijk gefield zijn, alwaar het burgerlijk befluur zich of weinig, of welligt geheel niet, met de fcholen bemoeit, en alwaar
het niet zeldzaam is, de nutteloosheid, ja zelfs de fchadelijkheld van het openbaar onderwijs der lagere volks- klasfen door
mannen van aanzien in het openbaar te hooren verdedigen. Bij
zulk eenen toeltand moest gewisfelijk eene inrigting, als die
var1
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van den Heer LAN 0 A s T e e, en dus al wederom van een :if
zonderlijk perfoon buiten Benige medewerking van her fledelijl
belluur van Londen, een ongemeen opzien haren, en bij ieder
weldenkenden zoodanige goedkeuring en onderileuning vinden
dat zij aan eiken reiziger als eene van de merkwaardigheden
der hoofdfad wordt aangewezen. Hoe geweldig nu zulk een
jammerlijken toetland van het openbare fehoolwezen moet ale
ken bij dat van het aliezins befchaafde Frankrijk; hoe zeer dit
even zeer moet- a-ff? eken bij de Hollandfche Departementen,
alwaar het fchoolwezen niet flechts algemeen maar cp eenera
zeer uitmuntenden voet is ingerigt, zoo veel te gereeder zal
dan ook de opmerking van ieder lezer zijn, dat in dit boekponder=
de zaken voorkomen, welke reeds federt een aantal jaren alhier
in praktijk waren, en alzoo thans niet meer toepasfelijk kunren wezen. Van dien aard, bij voorbeeld, zijn de waarnemingen des Schrijvers omtrent het ggdsdienflig onderwijs, welke
wat het doel betreft, wel waar en goed zijn, naaar in hare
wijzigingen zoo veel onnoozels, ja, mogen wij het zeggen,
zoo veel verkeerds behelzen, dat zij welligt door elke volks en dorps -, althans zeker door elke Rads- fcllool hier te lande,•
zeer verre worden overtroffen. Weiligt is ook het hoofdiluk
der belooningen en flralfen, en bepaaldelijk der laatfle, aan zeer
gewigtige tegenbedenkingen onderhevig. Dan, de Recenfene
prees dit werk geenszins aan als volmaakt in alle zijne doelen;
snaar hij beval het daarin als hoogst belangrijk, omdat hetzelv e , bij het onderrigt van de grootfie flilte in Bene talrijke
fchool, tevens de wijze aan de hand geeft, om dezelve altijd
bezig te houden, zonder daartoe een aantal boeken te behoeven; welke manier van handelen, zoo uitlokkend voor Bene
gemakkelijker lrefchaving, pas aan zeer vele zelfs nog aan de
beste fcholen ontbreekt.
Alzoo behoeft- de Recenfent niets meer te zeggen ter aan prijzinge van een werk, dat geen uittrekfel gedoogt, en dat ieder leermeester, die niet uit dwaze eigenliefde aan zijn eigen'
fchoolflelfel gehecht blijft, zelf moet lezen en beoefenen. De'
vertaling is , voor zoo ver wij uit den goeden zamenhang oordoelen te mogen befluiten, zeer getrouw, en tevens vrij van
onduitfche bewoordingen. Ookflijl en fpellingzijn allezins naauwkeurig. Offchoon de vertaling niet gefchied zij naar het oorfgronkelijk. Fngelfche, maar volgens de Hoogduitfche van den
riles
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tiet roem bekenden Heer NAT O R P , zal de I Iollandfche lezer
daarbij echter niet alleen niet verliezen, maar in tegendeel zeer
veel winnen, naardien de Vertaler de belangrijke aanmerkingen
van den laatstgenoemden omtrent dit werk heeft overgenomen,
voor zoo ver zij hem toefchenen voor de behoeften van onzen bodem gefchikt te wezen, met bijvoeging van enkele nienwe; welke taak, gelijk uit de ganfche voordragt blijkt, aan
den kundigen Vertaler zeer wel mogt worden toevertrouwd.
(landleiding voor eerstbeginnende Leerlingen irz de Fr•anfche
Taal, tot de verbuiging der Zelfjl., Bijwoeb. en Voornaam
woorden, niet eenige 0pjiellen om te vertalen, ter toepasi'ng van dezelve. Ten dienfle der Franfc he en Hollandfche Scholen. Door A. K APPEL x o r r, Fransch en Hollands c/i Schoolhouder te 2mJlerdam. Te 4mferdam, bij A.
Meijer, Schalekamp en van de Grampel. In kl. 8vo. ir rn
374. BI. f I - c - ;
-

den Schrijver van deze Handlei
G• aarne bekennen wij metniet
alleen de meest gebruikelijke

dat de Franfche Taal
-cding,
en de meest nuttige, maar thans, als de algemeen heerfchende in dit Rijk moet befchouwd worden, ja onontbeerlijk voor
wel opgevoede Kinderen is enz.; ook, dat het voor hem die
Onderwijs geeft, en, zonder Tegenfpraak, met de Grondeva
,der Talen, welke hij onderwijst, dient bekend te zijn, geese
buitengewone Bekwaamheid, maar eene noodzakelijke hereischte is, dat hij, als Onderwijzer, in dezelve ervaren zij, zal
hij bekwame Leerlingen maken (vormen); te meer wanneer
hij Denkenden, Meergevorderden onderwijst.
De Schrijver zal dus ook, twijfelen wij geenszins, gaarne
Iet ons inftem ien, dat het voor hem, die als Schrijver voor
het Pisbliek optreedt, en niet alleen voor Leerlingen, maar ook
voor zijne 11ledeonderwij Hers , ten dienfle hunner Scholen , fchrijft;
dat het voor hem, zeggen wij , nog Bene grootere noodzakelijkheid is , dat hij niet alleen roet de Gronden der Talen , wel
hij door zijne verk n wil onderwijzen, maar niet al wat-ke
deze talen betreft, bekend zij.
;under (fcliooii nit ij andere;. hock) eeiF' onverdiendo
P3
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den Blaam, onder een' of anderen Schijn, op dit werkje te
willen werpen, om den Uitgever en Schrijver niet evenzeer
áe benadeelen, zullen wij de vrijheid gebruiken, om hier eenige onzer aanmerkingen ter neder te stellen, die wij, fchoon misfchien zonder de geivenschte Vrucht voor den Criticus, niet ongepast achten.
• De Latijnfche zinfpreuk van CICERO oi den titel; de Franfche van VOLTAIRE op de volgende bladzijde; die van V I RG I L I U s en T E R E N T I U S, benevens twee andere Latijnfche
fpreuken; de aanhaling van A L C I B I A DES en de Atheners, in
eene noot op het voorberigt, komen ons al aanftonds als overbodig, te gezocht enz. voor. Het eenvoudige is het zegel van

bet ware.
Hoezeer het voor den Heer K A P P E L H o F F, voor velen zi jwzer Vrienden, en voor den Uitgever bekend zij, dat de Handleiding voor eerstbeginnenden in de Engelfche Taal geene
s»avolginng is van andere Nederduit/che duteuren, is en blijft
zij zulks voor het Publiek; wijl het werkje van den Heer J.
VAI WIJK , R O E L A N D S Z. , reeds lang in het licht gegeven
was., Dan, dit doet minder ter zake; maar, wat moeten wij
van het thans voj r ons liggende werkje zeggen? Is hetzelve
Beene navolging? Wij houden ons van het tegendeel ten volle
verzekerd: op verfcheidei3e bladzijden, vinden wij niet alleen
geheele volzinnen, maar hier en daar bijna geheele opftellen
it A c R O N's zoo zeer bekend werk overgenomen.
Wij vermeenen, dat deze Handleiding al te veel riet regels,
werbuigingen van zelfltandige, bijvoegelijke en voor-naamwoon'glen opgevuld is: het mangelt immers den Onderwijzeren niet
an goede Spraakkunften, zoo min in de Hollandfche als in de
.Trenfche talen; en eene korte, doch duidelijke, mondelijke
-voordragt van den Onderwijzer doet sneer af bij den leerling
clan een geheel boekdeeltje niet taal regels. Ook hellcat de 111s•
fchenregelige vertaling (traduction interlitaéaire) in dit werkje al te veel plaats. Waarom, daar toch de vertaling der woordien met cijfers aangewezen wordt, de herhaling van de Hol.
landfche woorden hier wederom achtergefleld? Indien deze.
herhaling gefchied ware onder eenige opflellen, waarin opzet
fouten tegen de I3ollendfche taal en derzei ver reels-telijk .
gemaakt waren, zoo als in de naambuigingen door den Heer
I, VAN wij K , dan kon die herhaling van nut zijn ; doch
WIJ
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wij vinden hier geenszins de reden, waarom dezelve gefchied
is. — Over het gebruiken van 6 naainvallen, en de benaming van.
Bram., Genit. etc., zullen wij, kortheidshalve, niets aanilippen.
De menigvuldige herhaling van: POUR étre die7ir,és PEAR coeur,
a1I PAR écrit PAR le disciple, boven ellen regel, is zeer ílootend. Op bl. 17 vinden wij : la I-Iéroine ; schoon Héros
eene h aspire heeft, worden , volgens de Dict. de l'/lcadernie
en andere, de woorden: Heroï- conzique, Heroïde, Heroïne &c.
met eene h non - aspiré gefchreven. Volgens het genoemde
Woordenboek, L A Iv D R s en AGRON en anderen , is ,17cu geene
os/en-, (bl. 16), maar eene kalfs- of lamslans. ac/it voor

2acht,Gs•oenlande (f.) voor Le G,•oer;lc>,ricl (ni.), Stocliolin voor
Stockholm enz., zijn in een Leerboek onbehoorlijke misftagen. Onder do verkleiningwoordjes flaat inde verbuiging Lev;•: en , enkely,
en Levreaux, meerv. moet Levraut en Levrauts zijn; bl. 92.
Lrcpereau en niet Lapreau. De verkleiningwoordjes, Canivet,

Cicogneau, Hor; melet, 11iantelure (wel Mantelgit), Porcelet,
Poilon, (wel Pod/en), Bourfette, Chauffe-cheurife, zijn in de
Dict. de l'Acad. niet te vinden; en, fchoon Homnaelet en Boar-

f ette door L A rI D R en A G R o N gebruikt worden , gelooven wij
echter, dat deze laatílen over de eerlle niet kunnen beflisfen.
-31. 151. Turque, moet noodzakelijk Tare zijn. BI. 156. Da
arme Koning; dit arme wordt door pauvre vertaald, onzes inziens beter door malheureux. BI. i6o. dangereufe moet dan
zijn, wijl het op exemple, m. (voorbeeld) tlaat. BI.-gerux
162. wordt Zuiderzee door Mer du Sud ou Zuiderzé vertaald: door lkïer du Sand verflaat men immers Océan pacifa^ue
ou grand Océan ? Ook wordt Zuiderzee niasc., Départ. du, en niet
ele in Zuyderzé, gefchreven. BI. 169. le plus dure, le plus tr•ansparente, en bl. 83. Rasfins fec; (le of dure, le of transpa'ente, Rasfans of fec zijn fouten.) Elders, Ville Capita/a; men
gebruikt enkel Capitale, dit zegt genoeg. BI. coo. les obéir
moet leur obéir zijn, wijl dit werkwoord niet den Oden, maar
den 3den naamval belieerscht. Overal vinden wij Caffé, echter
op bI. 83 Café, zoo als het moet zijn. Lustre, f. is sn. Inf/ruit, bi. 173, moet noodzakelijk door enfeig•né vertaald
worden.
De opiiellen over do Voord -, ran;fcliikkende en andere getal.
icn zijn gepast, en verdienen, onzes inziens, goedkeuring; over
elk der drie laatste getallen hadden wij gaarne :vee o,`' drie opffel-
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Len meer gezien. BI. 202. Le Danube .... a Souabe, moet dans
Ja of en Souabe zijn; anders zou men zich ligtelijk kunnen ver-

beelden, dat Souabe eerie find, dorp of vlek ware. De voorbeelden op bi. 236. C'est mains de faveur, etc. en bi. 240. Henri,
qui fut furrionazné, etc. komen ons als Hecht geheld voor. Id.2q.a.
Les HOMBRES au lieu de lettres moet door les chifres etc. (caractères qui repréfentent les nombres) vertaald worden ; 136.
de fine cruauté, d'orageufe arnitié, is, naar onze gedachten ,
flee/it of liever geen Fransch ; ook hadden wij hier liever d'excelfent dan précieux bij -- Hypocras, zoo als op bi. 8o, en niet
Hippocras. Liever hadden wij ook, bi. 122 , 123 , faction

eruelle, la lecon utile, le poëte ingenieux, la dearaoifelle vertueufe, le tuteur injrrste, l'aurnóne libérale, in per fonne orgueiLteufe gelezen , dan volgens de Holl. woordfchikking liet bijv.
voor het zelfli. naamw. te plaatfen: dit ftrijdt tegen de welluidendheid der Fr. taal; ook op bi. 137. de délicates cerifes, beter
des cerifes délicates. — De regel over het plaatfen van het bijv.
naamw. bi. 116, gaat niet altijd door: une action pieufe is meer
welluidend dan une pieufe action, zoo als in de Diet. de l'4cad.
bij het woord pieux, als ook bij de woorden Poëte, Cerifes,
Tuteur enz., de bijv. achter de zelffl. naamw. gevonden warden.
BI. 154. un Palais bdti de pier-re taillée; in het genoemde
Woordenboek vindt men wel: Pierre de taille, Bdtiment de
pierce de taille etc.; wij herinneren ons niet, ergens de pierre
Tail/ée gelezen te hebben. Bi. 9. het luiden, door au /an vertaald, zijn fan, liet luiden, zelfft. naamw. en geen verb, of
werkw., zoo als die aangeteekend haan. — Wij zullen ons van
verdere taalkundige aanmerkingen, welke ons dit werkje nog ver-haft, onthouden; wij zijn reeds al te breedvoerig.
De IIr. In APPEL FI 0 F F zegt in het voorberigt: om hen (hun)
vamelijk den leerI ngen, liet overzetten zoo gemakkelijk te ina,
ïten als dit sier eiijk is. Dit heeft de Schrijver, naar onze gedachten, al te gemakkeiiík gemaakt. Zoo vinden wij, na eerie
uitlegging van bijna q.o bladzijden over de bijv. naamwoorden ,
over de verbuigingen; der bijv. en zelfft. naamwoorden, met de
verbuigingen der drielid v ,orden, benevens de daarbij opgegevene
voorbeelden ter verbuigin •, bijna onder al de opftellen over de
tai; v. en zelf naamwoorden, bi. 145, onder die over den verZCe Ikceden, la. s62, e onder die over den overtrefieilden trap
de,
,

LANDLEIDING VOOR DE FRANSCHE TAAL.

9,

de bijv. naamwoorden verbogen, en met plus enleplusdaarvoor,,
n. iettegenflaande deze verbuigingen op bl. 105 enz. duidelijk geleerd worden. Waarom zulks niet den Leerlingen overgelaten?
Wanneer deze hierin misslagen begaan, hebben de Onderwijzers
van de Holl. en Fr. talen (want het boekje is ten dienfte hunner
kholen opgefield) des te beter gelegenheid om hun het waarom
te verklaren, en daarvan de verdere toepasfing te maken. Mogelijlt is zulks gefchied om het den Onderwijzeren ook gemakkelijk te maken, wijl de leerlingen, op deze wijze, bijna geene
fouten zullen begaan. Indien dit het oogmerk van den Schrijver
geweest zij , had hij Hechts de geheele vertaling van elk opílel er
naast of er onder te plaatfen, zoo als in de laatfie tien ópfiellen,
bijna, gedaan Is.
Volgens belofte van den Schrijver, hebben wij een vervolg op
het voor ons liggende werkje, over de werkwoorden handelen
te wachten. Ware het ondertusfchen niet beter, zich eerst-de,
een weinig meer in de gronden der taal en de fpelling der woorden te oefenen, eer men, om anderen te onderwijzen, voor het
Publiek ten voorfchijn treedt? De aangewezene fouten enz. bewijzen genoegzaam , dat wij den Schrijver niet ten onregte dezen welmeenenden raad toedienen. I Iij oefene zich ook vooral
in de g;•D=aden der Holl.taal, die toch op alle welingerigte Scholen regelmatig onderwezen worden. Wij zouden te wijdloopig
worden, indien wij de tegen die gronden begane fouten alle
wilden aanflippen; het behoeft ook niet, zij vallen den kenner
van zelf in het oog. Even zoo zullen wij ons ook onthouden
van algemeene aanmerkingen op den inhoud der opflellen ,
waarvan onder andere No. 26 , op bl. 372 , der jeugd te veel
Manleiding tot ongeoorloofde fpotternij geeft, en haar ligtelijk
Biet voorbeeld van die moedwillige knapen zoude kunnen doen
volgen; dat toch, vertrouwen wij, des Schrijvers oogmerk niet
aI zijn. — Met nog ééne vraag zullen wij onze beoordeeling
hefluiten. I3oe toch weet de llr. K AP P EL n OFF, bl. 182,
zoo juist liet gev;igt van de (pies en het borst?ia, nos van den
Reus CoLrATu ? Denkelijk uit de II. Schrift. Dan, uit deze
zelfde bron puttende, zoude hij ook de lengte van den Filifi:n heb(hen kunnen opgeven: deze was, volgens I Sain. XVII.
zes ellen en cone fpan; dus, volgens onze meet, ±Ycertien
sijulandfc/ie voeten. Zóó groot wierd toch wel bezwaarlijk
Lenig aardbewoner! En ware het niet het beste, dat men dge,
15
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gelijke berekeningen, die men toch, gelijk den Heere RAtN
P E LH OF F zelven genoegzaam bekend zal zijn, niet naauwkeu=
riglijk kan nagaan, geheel achterwege liet?
,

Proeve eener vrije navolging in 1llexandrijnfche voetnsaat van
het Gedicht Montmartre (door den Heer Mr. J. MEERDl A N in hexá,neters) , door A. L o o s J E s, P z. Te Haarlem,
bij A. Loosjes, Pz. 1812. In gr. 8vo. f: -15 -:
og onlangs deden 'wij verflag van het Dichtfluk des HeeN
, waarvan het voor ons liggende eene navolren az
EERMAN

ging is. 'Het min algemeens gebruik der zesvoetige maat in
onze Poëzij heeft zekerlijk den Heer L OO S J ES bewogen, om
deze voetmaat, die als zoodanig bij onze Landgenooten minder bekend en ook minder gewild is, door de Alexandrijnfche
te vervangen, welke in onze deftige dichtflukken doorgaans gebezigd wordt. Aan zulk eenen arbeid is ongetwijfeld veel
moeite vast, en daarbij is het de ondankbaaríle, dien wij kennen. Den Dichter, die oorfpronkelijk zekere voetmaat bezigt,
vloeit, wanneer hij waarlijk Dichter is, een flroom van denkbeelden toe , die zich , te midden zijner hooge verrukking,
als van zelve in de maat vlijen. Immers, zulk een Dichter is
onbepaald gebieder van zijn onderwerp. Reeds veel minder is
dit liet geval bij den dichterlijken vertaler. Hij is gebonden aan
een modèl, 't welk hij niet mag uit het oog verliezen; elke
zijner fchreden is wel niet afgebakend, daar hij eene andere
taal bezigt, en dus vele vrijheden mag nemen; doch zijn hier
toch reeds de wieken van het Genie aanmerkelijk befiioeid ; hij
is de ICARUS, die zich niet boven zijnen Vader DAEDALUS
mag verheffen. Maar, welke moeten nu de kluisters zijn,
waai:aan een navolger in eene andere voetmaat der zelfde taal is
vastgeklonken! Hij kan zich met het oogmerk, dat genen ter
verontfchtildiging van vele feilen firekt, om namelijk zijne
landnnlieden van fchoonheden, in eene vreemde taal voorhanden,
niet onkundig te laten, in geenen deele behelpen; hij is genoodzaakt, niet Hechts zoo goed, maar beter te doen dan zijn
,nodèl. Immers alle de genen, die zijn werk lezen, kunnen
ook zijn modèl raadplegen; en, wanneer nu zelfs alles gelijk
flaat;
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haat, is nog de vraag: cui Tono? In zoo verre de navolger waar
Dichter is, zal hij de fchrale eer verachten, van een bloot-lijk
werktuigelijk kunstftuk geleverd te hebben, 't welk met zijn
voorbeeld volmaakt overeenítemt, doch zonder het te overtref
goede dus, 't welk zulk eene navolging kan-fen.Htéig
hebben, is, diegenen, welke nu eenreaal volflrekt geene Hexaineters lezen willen, toch van een fchoon gewrocht, in die
voetmaat gefchreven, niet onkundig te laten. Doch dan moet
ook de Dichter, om de aangevoerde redenen, trachten, niet beneden of gelijk met zijn 1!lodè1 te blijven, maar hetzctve te
overtreffen. Hij moet zich vooral op vloeibaarheid van ver
toeleggen, daar dit misfchien de klip is, waarop tot nu-fc,eti
toe alle Hexameters in onze taal gellrand zijn, en firanden
moeten.
Niettegenílaande alle deze zwarigheden, heeft de Heer L o 0 sJ E s den gemelden arbeid op zich genomen. Op vele plaatfen
blijft zijn werk het oorfpronkelijke zeer getrouw; op andere
is het meer eene uitbreiding. Menige fchoone en treffende
plaats , menigen vloeijenden regel zal men hier aantreffen; doch
de Dichter boude het ons ten goede, wanneer wij betuigen
moeten, in deze Proeve meer onwelluidendheid en ftroefheid
te hebben ontdekt, dan wij volgens zijnen doorgaans vloeijenden dichttrant mogten verwachten. Wij (lellen dit gaarne op rekening der bijna onoverkomelijke zwarigheden, die wij boven
Zanítipten, en welke eener navolging van dezen aard altijd zullen
in den weg flaan; nogtans zijn wij verpligt, ons oordeel door
blij ken te Raven. Hoe hard is niet de volgende plaats: (bl. 8.9.)
Nog tuigt dat ingewand, de kunstzaal der Natuur
Van vroegere Eeuw, den fchok geleden in dat uur,
Zoo rijk in zeldzaamheên van Delfen Dierrijks wonderen.
'Duur, water, aarde, íl:oom, van boven en van onderen
In kampflrijd met elkaar, beftor.nden uw gevaart.
't Gebeent van duizende Dierfoorten, nog bewaard
In uwen boezem, is gePtapeld op elkanderen.
.. Iet gebeent, dat fchier geen fchepfels past,
Thans levende op deez' bol, vertoonende aan onze oogera,
Houdt gij het me„ifc,ienras niet fiddring opgetogen,
Wijl der Cuviers vernuft, wier oogkraal niets ontvliedt,
Daarin de wrakken van een vroegre wereld ziet.

D^
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De volgende, vrij onverdiende loffpraak op den wreeden
kon ook vloeijender zijn: (bl. ii.)

CL 0V IS

En gij , Montmartre, zaagt, aan 't hoofd dier fchaar van Vorlletj s
Vorst Clovis, groot door deugd, door krijgsbeleid en moed,
De flad vermeestren, die zich uitbreidt aan uw' voet.
Gij zaagt hier in die flad den Adel en de Grooten
't Zaam roepen, om met hun, als met zijn bondgenooten
Voor alle volkeren, door zijne magt tot een
Gefinolten, hun tot heil, zachtaarde wetten J'meên.
(B1. i5.)
De aankweeking van de jeugd, der wetenfchappen groei.
(BI. i'.)
En beider bloed gemengd, gedommeld onderéén.
Bloed ondereen te dommelen, is eene nieuwe fpreekwijze,
die zich althans niet door bevalligheid aanbeveelt, (BI. 31.)
IIoe wordt elk wetenfchap g'ees-biedigd en bemind.
kleinigheden! vitterijen! zullen fommigen zeggen. Maar zij
zijn dit niet in een Dichtfluk, juist gefchikt om eene voetmaat,
die men doorgaans om hare ftroefheid in de I-Jollandfche Poëzij
voor min verkieslijk houdt, door eene andere van meer alge
gebruik, en die bij ons welluidender is , te doen vervan--men
gen. Welluidendheid behoort dan ook eene der hoofdverdienulcn van het nieuwe Dichtíluk te zijn.
Zoo zeer wij echter ons gedrongen voelden, ons oordeel
over de harde plaatfen van dit Gedicht door bewijzen te itaven, even zeer vereiscln de billijkheid, dat wij de beteren
erkennen. Gaarne zouden wij ook hiervan iets ter proeve
n.iededee!en; doch , daar wij reeds ten tweeden male onze Leroes bij den IIIéntornr•t;'e toeven, meenon wij met deze wel
erkentenis te kinnen volflaan.
-mend

Tr fereelen grit het Huis/dijk Leven, door AUGUST LAFONT Al NE. In twee Dee/en. Uit het Hoogduitsch vertaald.
Ilde Deel. Te Groningen , bij W. Wouters. j$rc. In 'gr.
$VO. 249 Bl. f i - 16-:
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et eerfle Deel van deze Tafereelen rekenden wij juist nier
onder de allervoortreffelijkiie fchriften van den in dit vak beroem-
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f-oeroden man; hoewel wij het gaarne den lof gaven, dat het
niees behelsde, hetwelk de zedelijkheid kwetfen kan, en dat de
roman met fmaak en welgefchreven is. Aan dit tweede Deel
geven wij gaarne denzelfden en nog hoogeren lof, en do lezing
gaf ons een zeer aangenaam onderhoud. I3et bevat eene ook
op zich zelve flaande Gefchiedenis: NATUUR EN KUNST, OF DE
bkk ALINGEN DES LEVENS. Graaf HANS, als kind , comme iZ
plaifoit a Dieu op het land opgegroeid, met de lieve, zachte s o
PHI A, een eenvoudig kind der natuur, werd een man van zeer
goeden aanleg, een uitmuntend hart, en zeer vaste Christelijke
beginfelen. Familie-behing wilde hein gtiarne verbinden niet zekere
E I E L I N A , zijne bevallige en in ieder opzigt uitnemend befchaaf
de en gevormde nicht ; eene dame da ton. Het had natuurlijk
moeite in, eer men haar overhalen kon tot liet plan: dan, niet
alleen kwam zij er toe door redenen van conversance; maar toen
zij den man leerde kennen, onderfcheidde zij hem, en kleefde
hein aan met geheel haar hart. Met dat al werd het Familie-plait
eindelijk vernietigd , en de befcihaafde , uitmuntend bevallige
E M EL I N A fchoot op de proef verre te kort bij de in alle opzigten mindere S OP Ut A, en had het hare door kunst befchaaf
de en verwrongene handelwijze eeniglijk te wijten, dat dc edele man, die haar innerlijk bemind had, en hare meerdere waarde
volkomen gevoelde, zijne hand en hart aan de ocnvoudige s oP om A gaf. Welk belangrijk meisje intusfchen, zoo wel als
Graaf H A NS, toch verwonderlijk fuel in eersen zeer korten tijd
al die befchaving van verfland en zeden had opgedaan, welke
voor de genoegens des levens in eenen hoogeren kring
zoo voordeelig zijn. Zij was eerie vrouw geworden, zacht en
,

v, ieitr?elijk, vol talentest, bekrvatutheid en kundigheden, zsn
der zich iets te laten voorfaaa;i, liet fieraad en de kroon
van het aanzienlijkst goad/chap: zoodat het fpreekwoord:
„ wat H A N SJ E verzuimt, haalt n AN s niet weer in ," in Graaf
o A N s en zijne s OP II I A niet wordt bewaarheid; hetwelk ons
ecilrer ecne uitzondering voorkomt op de vrij algemeene ondcrvinding, hoewel „ on es t riep que par la caur" geheel door
ons toegeftenld , en door dezen roman uitmuntend bevestigd
wordt,
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et firekt ons tot een bijzonder genoegen, den Reeds toenemenden glans der Hollandfche Dichtkunst tot zelfs in onze Al1ranal:ken te zien doordringen. En het is hierom, dat wij , de
twee opgemelden in de vorige maand niet kunnende aankondigen, echter niet willen afzijn, daarvan alsnog met een woord
te fpreken. Inderdaad, het eerstgenoemde dezer Jaarboekjes bevat Bene verfcheidenheid van dichtflukjes, fo;mnige van welke
den kcurigflen bundel geenc oneere zouden doen, en eene blijvende waarde bezitten. Ook deden ons de letteren B., K.W.B.,
H., T., L., achter Benige dier Rukjes geplaatst, maar nog veel
meer de fiukjes zelve, beroemde namen fpellcn. Ons heflek geloogt niet, deswege in bijzonderheden te treden. Inzonderheid
beviel ons het regt Vaderlandfche verhaal, B RE G ITT A PR 00 5EN ; van welke weergalooze Vrouwe de Drosfaard H 00F T,^
(Tred. lijst. Deel I. bl. 337) in zijn krachtig proza, melding
deer ; welk verflag wij, tot eer van eene onzer vrouwelijke
Landgenooten, gaarne opnemen:
„ Hoe 't met hem (ros s u) afgeloopen was , vernaameti
de burghers, tot Haarlem in hechtenis zittende (1573), bij
„ zeeker briefleen, verborghen in een pijpken en kop boo,, ters : zeggende de boode hun aan, zij zouden de booter
„ wel proeven ; op dat m'er hun meer af beitelde, indien
„ z' er fmaak in vonden. Dies ontgon men ze daateljk: en
„ Burghermeester KIES, het brief ken geleezen hebbende, zei„ de tot d'anderen; daar was een kabbeljauw gevangen, en zijn
rob wel hondertduizent gulden waardt. Met een gaat het op
„ een aanheffen van pfalmen en lofzangen, tot groote verwon,, dering der Spaanfcihen, die noch geen' tijding hadden. On'anx
„ daar,oaa, aizoo 's Graaven vrunden zich pijnden, den Landtt„ vooghdt tot wisfeling van gevangenen te beweeghen, werd
de zelflie Burghermeester op zijn' trouwe geffaakt, om met
„ v E it n u G o , daaraf, t'Ami}erdam te gaan fprceken. Een firen„ ge geest Plak 'er in x 1 x s , te recht gepartuurt met een' vrouw
van gelijke hartvoghtigheit, die verdient heeft naaren naam
.. uit
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, uit het graf der vergeetelheit te houden. Zij hiet dan BRECHT
en had, voor den afval der ftadt ,
haarera man, die grootelijx in 't oogti, en naagetracht was, niet
„ alleen binnen 's huis verhoolen gehouden, maar hem ook hei„ Inelijk een kindt geteelt. 'T welk, mits de Schout naast haa„ rent woonde, met des te meer gevaars vermengt was. Ook
„ gebeurd' het, terwijl zij droegh, dat de Schout It I ES quani
9 , zoeken, haar ooverllrijdende, tot blijk zijner jeeghenwoordig„ heit, dat zij zwanger ging. Waarop zij, zonder zich anders
t' ontzetten, om 't hinken zijner bewijsreede aan te wijzen,
koelmoedelijk antwoordde, dat de wegh voorbij de deur high.
Jaa zij ging in de zelve (laan, des andren daaghs naa 't baaren;
„ nrabootfende in eere, 't geen uit vreeze voor fchande, fom„ tijds de geene doen, die haar' eer quaalijk te ragde gehouden
;, hebben. Naa zoodaane proeven van aaitkleevende trouwe ,
wilde zij ook den reisveirdighen, naa Amfterdam, verzelfchap„ pen. In 't afvaaren met een' ope fchuite, werden, bij zee„ kere Hooghduitfchen , eenighe quanfuis eerfcheuten gedaan;
„ een, der welke ('t zij onverhoeds oft willends) met een loodt
;, haaren arm trof, dat het in de fchenkel fteeken bleef. Zij,
„ kennende haaren man voor fors, als hij was, en oploopende,
„ verbeet zich , zonder hagh oft wagh te zeggen, uit zorghe
dat hij opfluiven, en zich aan den fchieter vergrijpende, in
zijn' gewisfe doodt zouw ftreeven. Ende werd niemandt der
„ wonde gewaar, voor dat haar 't bloedt bij de kleederen quam
„ needer vlieten. Wel ontflak toen zijn' gramfchap, willende
„ met geweldE aan landt. Maar midlertijdt was men voortge.
,, vaaren, de quetfer verre , en de heevigheit liet zich aliens„ kees neederzetten. "
, ENGBERTS PROOSTEN,

Zie hier nog een aardig Rukje in den trant van Vader CATSS'
MIJN KAARS IIEEFT OP DEN TOGT GESTAAN.

Als gij een kaars, die beider brandt,
Met oogmerk juist zet aan den kant,
Van waar de togt, van waar de wind
Tot haar gereeden toegang vindt;
Dan blaast die, met een fnel geluid,
Dikwerf het ganfche kaarslicht uit.
Maar,

Maar, i zijn kracht daartoe te zwak,
Het licht krijgt daarom toch een' krak,
Want, die vermetelheid ter flraf,
Loopt dan de kaars geweldig af;
En plaatst gij, bang voor wind en Tocht,
Haar niet wat fpoedig uit den togt,
Dan brandt de kaars, naar mijn begrijp,
Ook al heel fpoedig in de pijp,
En van 't katoen en van het fineer
Trekt zij welhaast geen voedfel meer;
De vlam was, ja, een poosje groot,
Maar 't licht is nu voor altijd dood.
Zoo gaat het ook het menschlijk lijf,
Bekwaam tot zoo veel nut bedrijf,
Wanneer 't de togten 'ran het hart
Steeds roekeloos en dwaaslijk tart.
Want, zoo 't zich daardoor flingren laat,
En weet van fliilaan noch van maat,
Dan wordt, wat poezel is geweest;
Weldra bijna geheel ontvleescht;
Dan waggelt het, Hechts vel en been,
Daar als een half geraamte heen,
Tot dat het jong, terwijl liet mort,
In 't huisje van zes planken fort.
Dus, vrienden, of het baten mogt,
Houdt uwe kaarfen nit den togt!
De dus genàamde moederlijke teederheid van r L à N CA , Koningin van C^astiliën , zonden wij liever moederlijke eigenzin
praalzucht heeten; en, den Torn hones van FIE L--rtighedof
DING als ecne lectuur voor jonge juffers opzettelijk en in de
eerfle plaats aan te bevelen, zonden wij voor 't minst onvoor2igtig noemen; gelijk wij zelfs de algemeene aanprijzing der
Romans van eenen LAFONTAINE tot zoodanig einde niet
kunnen goedkeuren. De proza -ulukjes hebben ons, over 't
geheel, minder dan de versjes gefinaakt. De plaatjes zoo wel,
als de verd. uitvoering dezer Jaarboekjes, verdienen allen lof.

B E OORD EEL ING.
Paulus Redevoering te Athene, in Leerredenen, Gloor
N. S WAR T, Leeraar bij de Rem onflrantsch-Gereforweerde Gemeente te 2inflerdam. Te Am/lerdam, bij
J. W. Ijntema. ruin. 1n gr. 8vo. Vil!. 195 Blo
f s-r6 -:

1,
iet zonder een gunilig vooroordeel ontvingen wij dit
achttal Leerredenen van

den Eerw. S W ART. De fchoonlieid en het aanbelang van Paalris Kcclevuering ie Athene, daarin verhandeld ontvonkte onzen leeslist, en hare
gelukkige keuze nam ons bijkans onwillig in ten voordeele van dezen kleenen bundel. De welbekende bekwaamheid, al verder, des Redenaars; de fchoonheid, kracht eii
bondigheid van zijne taal; zijn rijkdom in keurige leenfpreuken, getuigenis dragende van oorfpronkelijk vernuft; ja
ook liet aanzien der ltandplaatfe, door hens bekleed, flrekten ons ten flillen waarborg, dat wij in het ivcikje veel
goeds en treffelijks verwachten mogten. De betuiging, eindelijk, des Schrijvers, in zijne voorrede, „ dat de goedkeuring van kunstkennende vrienden, van mannen, op welken onze landaard roem draagt, hem noopten, zijnen
wensch ter uitgave van dezen kanfel- arbeid op te volgen,"
fleurde onze verbeelding .van deszelfs waarde tot zulk eerre
hoogte, dat wij fchier de gegrondheid onzer aanmerkingen
wantrouwden, althans eerre herhaalde lezing niet ondienfti;
keurden. -- Wat hiervan zijn moge, wij haasten ons, in
een beknopt verflag, den inzond van elke Leerrede aan on
ze Lezers mede te deelgin , en daarna ons gevoelen over dit
werkje met befcheidenheid te uiten.
De invloed der Bijbelleer op den Godsdienst in het algemeen; is de helling, waarover de eeríte Leerrede han
2a, 23, ten tekst heeft, en tevens-delt,iHan.XVI:
)Loons. 1813. NO. 3.
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tot eerre Inleiding dient voor de volende, over Paulus gezede Redevoering. — „ De gebrekkigheid van den meescha.'
„ zelven is," naar 's mans oordeel, „ de oorzaak, dat al„ le inrigtingen voor en onder menfchen met gebreken ge„ paard gaan;" en leidt hij van hier af, dat alle Godsdienst,
bijzonder de geopenbaarde, meermalen door het Ongeloof
werd aangerand en gelasterd. Hierop lettende, fielt s WAR T
zich voor, naar aanleiding van den tekst (*) te doen opmerken, „ dat godsdieníligheid eene vrucht der menfchelij„ ke natuur zelve, godsdienflige dwaling desgelijks, herílel„ ling derzelve alleen aan het Christendom te danken is."
Met dit drievoudig onderzoek houdt zich alzoo zijn Eerw.
onledig, na eenige keurige aanmerkingen, zoo over deni
tekst en het voorzigtig redebeleid van Paulus, als over de
orde en gefchikten loop der gedachten in geheel deszelfs
Verdediging voor den Areopagus, te hebben bijgebragté
Wij namen hierom te meer de eigene woorden des Leeraars
over, vermits wij in bedenking willen geven, of wel die
duidelijkheid in dezelven heerfche ; welke wij inzonderheid in de aankondiging der ftoffe verlangen. Voor het
overige kort, maar krachtig, voldingt S WA R T uit de Gefchiedenis, en vooral uit de befchouwing onzer nature,
dat de mensch door het verhevene, grootfche en weldadige
der fchepping zoo wel, als door angst van omftandigheden, tot Godsdienftigheid opgewekt, maar ook, bij eene
min uitgebreide kennis der Nature, tot Biigeloovigheid,
niet al hare akelige gevolgen, overlaat; waardoor dan de
waarde van het onderrigt des Bijbels heerlijk uitkomt.
Niet
-

(*) Schoon deze uitdrukking fmaak is, en den Eerw. s Wv n r, T
niet ineer eigen dan velen van deszelfs Ambtgenooten, gevalt
het ons toch niet, dat men naa;- aanleiding van, en niet over
den tekst predike. Trouwens, in het eerfle geval is meerdere
ruimte voor de keus van ftoile; in liet laatfie, dunkt ons nogtans, zou meer eerbied doorflralen voor liet woord der Openbaring. Deze aanmerking, echter, treffe hier meest de uitdruk
daar de Eerw. Schrijver doorgaans zeer goed gebruik vaal-king,
zijnen tekst weet te snaken,
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Niet vreemd zijnde van do onderilelling, dat des Apostels
.edevoering te Athene een kort begrip van Christelijke
G odsdieiistleer behelze , was liet niet oneigen, dat s w A R T
de volgende twee verzen, (liet 24 en a5fte) ui zijne tweede
Leerrede, bezigde ten betooge, dat de Gefchiedenis der
Schepping het trefelijkst begin zij van het Goddelijk onderwijs. Voor zulk een onderwerp kon anders iemand
ligt den aanhef des Soeks , Gen. I: z , ruim zoo gepast
keuren, daar ons de tekst veel meer het ongerijmde van den
Heicleníchen Eerdienst te gispen fchijnt, op grond der bete3•e Leere aangaande het IIoogIle Wezen. , Maar, deze vrijheid biJ cene vervolg11of veroorlovende; fchroinen wij
niet ` deze Leerrede onder de besten in den bundel te rangfchikken. Zij toch behelst en ontwikkelt met eene wijsgeerige
juistheid dit viel-ta! aangelegen waarheden Dat liet begrip
van God, den Schepper van hemel en aarde, uit hoofde
van deszelfs belang ten grondlag der Bijbelgefchiedenis gelegd, „ i °: genoegzaam berekend zij naar de bevatting des
, ongeoefenden verflands; i°. krachtig medewerke tot de
erkentenis en aankleving van fechts een éénigen God;
,, 3° allergeihiktst, om, met de ontwikkeling van ken, nis en verfland, tellens grootfcher er grooticher denk0
beelden van God te doen ontftaan,° èi eindelijk 4 • regtflreeks opleide tot deszelfs dienst iii geest en waarheid."
Met moeite wederhouden wij ons, uit deze, of wel uit de
vorige Leerrede, Benen trek over te nemen van welfprekendiheid die zich dán inzonderheid verheft, wanneer
s W A r. T de fprekende getuigenis der Nature voor zijne
zaak inroept, en wijzigt maar eisch des betoogs ; offchoort
hij wel eens ons toefchijnt te uitgebreid Bene kennis te on'
.erftellen bij zijne hoorders.
Verder voortgaande, kiest hij, over vs. 26 en 27 zullende fpreken, in de derde Leerrede, Gods goedheid in
des menfchen aanleg, leidia.; en befiemming, ten onc er^verp. De aanhef met Agur's vreeze voor rijkdolri
en armoede, om alsdan niet te zeggen: „ waar (wie)
is de FXeere? " dunkt ons wat ver gezocht, en leidt
G
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althans niet regtllreeks tot de leere om te berusten in Gods
wegen uit overtuiging van zijne liefde , waarop de Schrijver
doelt. Deszelfs aanmerkingen over den tekst, hierna vol
ons mede voor den kanfel niet zeer belang--gend,fchij
rijk, ten minfle in zoo verre zij de verfchillende lezing der
Landfchriften betreffen; terwijl nog eene s, door o R t L SaB A c H in den tekst overgenomen , daarbij is overgezien (*).
]Iet onderwerp, tot welks befchouwing de woorden des
Apostels uitlokken, draagt zijn Eerw. dus voor: „ Allervruchtbaarst is de aanleg des menfchen : vaderlijk leidt en
„ fluurt God hem op den weg des levens: godsvrucht is
het eenige algemeene doel van zijn beflaan." De tekst
dient hem al verder ten gepasten leiddraad om de aangeduide drie hoofdpunten aan te dringen. Intusfchen, het is
deze Leerrede, in welke de Heer S WAR T, offchoon ook
elders, de meeste belezenheid en rijkdom van velerlei kennis met een weelderig vernuft ten toon fpreidt; terwijl de
fchrijffiijl, hoezeer hij wel eens te hoog ítijge en buiten het
bereik eener gemengde Christen - vergaderinge, zich tevens
kenmerkt door menigerlei uitmuntendheid.
Wij flappen over tot de vierde Leerrede , wier tekst de
27 en 28ííe verzen, en het onderwerp de noodzakelijke
vereeniging is van verfland en hart tot de regte waarde ring van God en Godsdienst. Na bekwame toelichting
van 's Apostels woorden, meent de Heer s W AR T daarin
deze waarheid te zijn opgefloten : „ Gods werken van bui„ ten, en Gods natuur van binnen, leeren ons hem ken,, nen." Ook hier hadden wij meer duidelijkheid in de
hoofdflelling verlangd; dan terflond ontvouwt zijn Eerw.
dcszelfs meening nader, door te zeggen: „ Gaan wij eerst
de kennisfe Gods, gelijk de zigtbare natuur die leert,
„ en dan het geloof in hem, gelijk het deugdzaam hart daar„ toe opvoert, aandachtig na." Indien hier wederom niet
de
(*)Wij bedoelen die van xposrNruy uovS voorvou;
waaraan ook s c rt L E U S N E R in Lex. ad voeem zijn zegel hangt:
het verfchil is geordineerd, ip plaatfe van te voren geordineerd.
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cle kundigheid des Schrijvers te flerk uitkwam , en afftak bij
die van het gros der hoorderen , had gewis deze Leerre•
cie, die Gods liefde in helderen dag ftelt, haar als de genii.
genis der natuur en de behoefte tevens van het hart ken
teekent, uitnemend doel getroffen.
,

Wij zijn Gods geldacht, volgens de Wijsgeerte en voleens hetEvangelie, lezen wij aan het hoofd der vijfdeLeerrede , over vs 29. IIet aantoonen van 's menfchen voortref
blijkbaar in zijne uitnemende vermogens en aan--felijkhd,
kg ter volmaking , en nog meer in zijne beftemming ten eeuv igen leven volgens het Evangelie, maakt de hoofdzaak
uit van dit onderzoek. Behalve eene en andere fchoone
plaats , door den Redenaar met nadruk en lust behandeld,
vonden wij dit flak, over het geheel, minder voldoende;
en mist hetzelve inzonderheid den flichtelijken toon of zalving, dien wij vooral in eene kanfelrede vereifehen , en die
ook anders in deze Leerredenen geenszins ontbreekt.
Veel meer geviel ons de volgende, over vs. 30, die de
,

Ctir istelijke leer der vergeving van zonden als hoogst redele/l fehetst. Niet dat wij juist het gevoelen des Schrijvers voor
liet onze kunnen aannemen, wanneer hij zegt: „ Dit (laat
„ bij mij vast, dat de Apostelen geheel op hun geheugen
„ afgingen, en er nimmer aan dachten, liet zij een kort
begrip, het zij een namaakfel van eenige gehouden rede,
den IHeer, zijnen voornaamflen dienaren, of zichzelven,
„ in den mond te leggen." Maar, dit in liet midden latende, bij uitílek behaagde ons de tegenflelling der onder
godgeleerde gevoelens over 's menfchen verwerpe.-fcheidn
lijkheid bij een regtvaardig opperwezen, en het paalloos
uitmeten van deszelfs barmhartigheid jegens zondaren ,
waartoe anderen overílaan ; dringende toch de Hr. s WAR T
daarop aan, dat zonde vijandfchap tegen Gods heiligheid te
achten is, en de mensch alzoo, wegens misbruik der zeg
delijke vrijheid aanfprakclijk zijnde, verdiende ftraf te duchten heeft. Van hier de offeranden en boetedoeningen, bewijs gevende, hoezeer aankondiging van vergiffenis, waar
Liefde neigt, eerie behoefte is voor liet mensch--toeGds
donr;
G
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dom. Waaruit dan het redelijke der leere van Christus te
dezen eigenaardig vloeit, en hare voorwaarde van bekeering zeer gepast wordt aangedrongen in deze Leerrede,
die bovenal op onze goedkeuring 'aantj,raak heeft.
Uit(lekend desgelijks is de Inleiding de, zevende , over
vs. ;i, of het Leerjok des f11gemeenen Oordeels. Wij lezen daar net regt gebruik der Bijbelfche oordeelkunde, oni
niet, in navolging van Duitfche naburen, met kaf en huilen, het graan del waarheid zelve weg te wannen, en het
geloofwaardige der geopenbaarde leerftukken, als louter inkleedfel en menfchenvond, te verwerpen. Zeer gepast
brengt de Leeraar dit over op de voorftelling des jongtten
oordeels; dringt deszelfs zekerheid redekavelend, en op geL
zag der H. S., aan; (laaft vervolgens de Dvangelifche leere
nopens dien dag, of daartoe beflerrden tijd, en poogt de
voorhelling van Christus als Rigter tegen de vitterij des
ongeloofs te verdedigen. De voordragt, evenwel, der gewijde boeken, omtrent de opwekking der dooden en het
laatst gerigte, heeft zoo veel van den Joodfchen trant, en
de toefpeling op hunnen regtshandel in Matth, XXV. is zoo
blijkbaar (*), dat wij alsnog bijkans vreezen, of zijn Eerw.
zich niet te fterk aan de letter hechte; en zouden wij, ondanks de waarde zi^.ner bedenkingen, niet vreemd zijn van
te gelooven, dat fferfdag oordeeklag, en de wet des Heeen onze Rigter zijn zal: wanneer het anders aannemelijk
is, dat de Openbaring niet ten doel gehad heeft, nopens
wvijsgeerige en minder aangelegene befpiegelingen ons voor
te lichten, of beflisfende uitfpraak te doen. Dan, gelukkig
wederom, dat wij alleen onzeker zijn over hetgene, hier
van geen belang voor ons, zich namaals zal opklaren. Ge:noeg, de Bijbel, wat er ook van de zaak zelve zij, teeI,ent
ons de Opftanding en liet Oordeel onder een zeer geducht
Cn achtbaar beeld.
kiJ
(*) Zie SEYLER's GOdg. Genoorjcliap, D. XII. b1. Ito114, en VITRINGA, Obf. facrae, L. II. Cap. 1.. p, 6, diof
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Bij de laatfile zijner Leerredenen, die handelt over het
gevolg van Paulus rede, in vs. 32-34 geboekt, en alzoo
ten flotte dient, beoordeelt zijn Eerw. de onderfcheiden ge
moedsgefieldheid omtrent den Christelijken Godsdienst.
Vooraf zendt hij een woord nopens de kracht van het voor
inzonderheid ten kwade. Daarna merkt hij den ver-beld,
indruk van Paulus verdediging bij de ligtzinnige-fchilend
Atheners op; en, zegt hij, gelijk aldaar , zoo leert de ervarenis nog doorgaans, „ dat fommigen (potten met de
waarheden van den Godsdienst; anderen zich omtrent
dezelven hoogst onverfchillig toones; daar toch weer
„ anderen dezelven van harte aankleven en gelooven." De
Leerrede loopt naar deze driederlei verdeeling gefchiktelijk
af, met rede te geven van dit verfchillend gedrag, en elks
waarde, als voorbeeld voor anderen, te bepalen. Rijke ent
belangvolle ftoffe, die voorzeker de aandacht der Lezereti
verdient te boeijen, daar zij' regt meesterlijk en tnenschkundig bewerkt en uiteengezet is.
Te lang hebben wij bij de opgave van den inhoud dezes
bundels reeds flilgeflaan, om onze algemeen beoordeeling
in het breede te doen uitloopen. Ook mogen wij de kort
te meer behartigen, daar wij reeds hier en ginds eenes-heid
wenk gaven van den prijs, dien wij op dit werkje ftellen.
Bij den lof der fchoone fchrijfwijze van den Redenaar,
wiens ftijl voorzeker op bondigheid en kracht en fierlijkheid mag bogen, kent men reeds eenigzins zijne fout, die,
het zij uit begeerte om kort te zijn, het zij door al te zeer
der kunst te wierooken, tot duisterheid wel eens vervalt,
en meermalen die losfe eenvoudigheid en bekoorlijke helder
welke het hoogfte fchoon der welfprekendheid-heidmst,
uitmaakt. Als Leerredenen verder, gelijk zij dien naam
dragen, en van den gewijden kanfel zijn uitgefprokeu,
durven wij den bundel niet zonder een fehiftend oordeel
ter navolging aanprijzen, zoo als wij zulks, onder den
titel van Verhandelingen doen zouden. \Vant , behalve
dat de Toepasíingen, over liet geheel, weinig steer dau
een enkel woord zijn, en ai te zeer ineengezet om liet
-

,
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harte te roeren, zijn de meesten der behandelde ftoffen h
dien wijsgeerigen, vollen en hoogen trant bewerkt, dat al•
.leen eene vergadering van buitengemeen kundige hoorders
ons fchijnt berekend te zijn om uit deze Leerredenen veel
ftichting te halen, of haren zin volkomen te vatten. kaar
ook bij dusdanige Lezers, vertrouwen wij • zullen dezelven
incest welkom zijn; en kunnen wij niet nalaten, uit dit
oogpunt befchouwd, deze ftukken hoogelijk te roemen,
en derzelver gezette lezing allerernstigst aan te prijzen.
Hoewel men nu bij iedere Gezindte, onzes oordeels, voor
den l'olke behoort te prediken, vergenoege zich de Eervr.
Schrijver, dat wij hem bij de uitgave met nadruk toeroepen:
.Est aliquid magnis posje placere I/iris.

Salerno, door J. H. VAN DER. PALM, 1/de f)eel, I/la
—Inde fl/levering, bevattende N°. 2oI-22o. Te Leyden, bij D. du Mortier en Zoon. 1822. In gr. ivo.
160Bl.fI- I o.:

zijn vier deelen van dit werk in het licht verfchef
lalen,rzonder
dat wij van dezelven eenig verflag hebben ge geven. De Autheur zelf heeft daarover zijne bevreemding
aan den dag gelegd. Doch, de wijze der uitgave bij blaadjes, hoe gefchikt zij fchijnt, om het over 't hoofd zien van
die allen (en wie zou hieraan bij ztilk een werk, buitendien, kunnen denken?) onmogelijk te maken, zoo aanleidelijk is zij echter tot een verzuim als het onze. De eerste
fchok, door belangflelling en bewondering veroorzaakt,
is lang aan het bedaren, eer een geheel deel voltallig is;
de uitgave diens bundels van reeds bekende (tukken baart
geen bijzonder opzien; en, verzuimt dc Uitgever zelf,
door de inzending van een exemplaar, te herinneren, dat
Stu de gefchikte tijd en gelegenheid daar is, om het publiek,
waar dit nodig mogt zijn, op een belangrijk vaderlandsch
ïciterprodukt oplettend te maken, er. het daaromtrent eertig..
zins
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fins voor te lichten, zoo is niets natuurlijker, dan dat de
zaak ongedaan blijft.
Dan, de geheel veranderde voet der uitgave, gefchieden.
de thans bij inteekening en voor rekening van den Schrijver , bij de Heeren Du Mortier en Zoon te Leyden, geeft
ons eene voegzame -gelegenheid aan de hand, het verzuimde
wel niet te herfl:ellen, maar althans geen verder verzuim te
begaan. Wij bezitten nu vier afleveringen, bevattende elk
vijf nommers, ter gewone grootte van een half vel. Dezelven fchijnen ons toe, ftoffe genoeg tot een beoordeelend
verflab op te leveren; en vooral, daar wij, ten einde een
behoorlijk denkbeeld van de geheele onderneming en het
ganfche belangrijke werk te geven, niet beter fchijnen te
kunnen, dan een blik terug te werpen op de vroegere deelen, ten einde vorm, trant, en gewigt van inhoud, met
een woord, te fchetfen en te fchatten.
Men weet, dat veelal wekelijks één hommer het licht
ziet; dat elk derzelven ééne, wanneer ze gelijkluidende of
min belangrijk zijn ook wel meerdere fpreuken van Salomo
aan liet hoofd heeft; dat dezen eerst verklaard, en dan
toegepast, d. i. in een of anderen vorm uitgebreid en leerzaam of ftichtelijk aangewend worden; en dat de Schrijver,
in dezer voege, het ganfche boek, van daar, waar de ei
beginnen, tot den einde toe, meent te-genlijkfpru
behandelen. Niemand is er, of hij zal zoo wel het gewigrige, als uiterst mocijelijke, inzien, om zulk eene
taak ten genoegen van den algemeenen lezer, en dus met
duurzame voldoening voor zichzelven, ten uitvoer te brengen. Moeijelijk, zeggen wij; want wie kent al liet tref
fende des Spreukenboeks, maar tevens al het duistere, al
liet onvoldoende en raadfelachtige, volgens onze gewone,
en zelfs betere vertalingen, niet? De aard eenex fpreuke
uelve, kort, zinrijk, fpelende, en zonder eenig licht, van
iet verband te ontleenen, brengt mede, dat haar zin aliermoelijkst uit de oudheid worde opgedolven. En hoe
weinige, althans hoe weinige volkomen vertrouwde hulpz^tkidei^n l hietea d u beoefenaar der Hebreeuw^che geG.
1eri-
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leerdheid over, om in dit werk naar genoegen te (lagen
Bovendien heeft de Schrijver met het andere gedeelte, met
het eigenlijke vertoog en de flichtelijke aanwending, te worfelen, die noch droog, noch eentoonig, noch min belang
rijla mag zijn; die in vorm, gelijk van inhoud -- en
fchoon ook de Spreuken - fchrijver dikwijls hetzelfde denkbeeld alleen met andere woorden herhaalt — onophoudelijk
moet afwisfelen. Maar ook geirigtig noemden wij deze zelfs
de taak: want, om bij het algemeene niet te blijven Baan,
boe zeer vordert juist zulk een boek eerie opzettelijke en,
is het nood , uitvoerige behandeling van eiken regel; hoe
wenfchelijk is het, dat een man van fivaak en vernuft, van
menfchen- en wereldkennis, zich daaraan wijde; hoe uit,
gemaakt, dat juist de bijvoeging eens toepasfelijken vertoogs
den zin van menige fpreuk eerst regt opheldert en volkomenlijk leert bevatten; en hoe vele allerbruikbaarfte lesfen der
levenswijsheid komen alzoo, te gelijk met eerie billijke
hoogachting voor het gewijde blad, in omloop en aanzien
ja, wie dit moeijelijke en tevens gewigtige werk maar
eenigzins naar cisch volvoert, die heeft op onzen eerbiedigen dank eene billijke aanfpraak. Wie zou dan deze aanfpraak den Hoogleeraar betwisten ? Wie bewondert hem niet
4eeleer in het eene en andere ópzigt? Wie heeft beter dan
bij het karaktermatige van den fpreukfiijl gevat, bijna overal
aangetoond, en dikwijls keurig in het licht gefield? Of wie
zou niet hem willen wedijveren in afwisfeling, in gepastheid
en fraaiheid der betoogen? Het is waar, flout is fomtijds
de geleerde uitlegger; dikwijls wijkt hij af van anderer gevoelen, en de zucht inzonderheid, om geest en kracht —in
één woord, om eene fpreuk — in de fpreuk te vinden, doet
hem foms niet weinig wagen. Men beeft, inderdaad ,
voor dc waarheid, die op deze bouwvallige overblijfíèls der.
Jood('che wijsheid niet dan onwisfe en gevaarlijke treden zet.
Men kan aan de algemeene ervarenis dir taalkunde, die aan
liet gebruik, liet dikwijls grillig gebruik, zoo veel meer
gezag, dan aan de analogie, dc afkomst en verwantfchap
toekent, niet denken, zonder dit gevaar te err=tinnen. Eu
er
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zeker, liet is de toepasfing niet altijd, die gefchikt zog,
kunnen geacht worden om ons dezen fchroom te benemen.
Integendeel, hier (preekt de mensch de tijdgenoot, het
individu; hier zijn dwaling, partijdigheid. en eenzijdigheid
niet altijd te ontgaan. Doch, ligt dit alles niet in het wezen der dingen '? Zou iemand iets volmaakts hebben ver
Zouden wij op deze gronden iets aan den lof willen-wacht?
onttrekken , welken de FIeer VA N DE R PAL at zeker algemeen verworven heeft met zijnen, tot hiertoe volvoerden, arbeid? Neen, wij gelooven te mogen zeggen, dat
niet ligt iemand zoo vele hoedanigheden vereenigt, om hens
tot deze taak te bekwamen.
Dit dan, in liet algemeen gezegd hebbende, willen wij bij
de opgegeven nommers , als liet eigenlijk onderwerp onzer
beliandclinge, nog wat nader fiilflaan.
Zij behandelen het achttiende hoofddeel des Spreuken
hoeks,` met uitzondering alleen der twee laatffie verzen.
Wie zich de moeite geeft, dit hoofdfluk na te flaan , die
zal de$zelfs rijken inhoud gereedelijk erkennen. Vooral
fchittert het van vernuft en aardige beeldfpraak, gelijk in
het bijzonder VAN p E R P A L at dit keurig in het licht
Relt. Men denke , tot een voorbeeld, aan vers 3, waar
de verachting wordt gezegd te gelijk met den goddeloozeil
binnen te treden; vers 6 en 7, in welk laatfte des zotten
mond de bres en de fink zijner eigen welvaart heet; vers
i6, waar het gefchenk als de gene wordt afgemaald, die
iemand binnenleidt en voorftelt bij de grooten. Voorts
zijn er onderfcheidene verzen, wier zin, hetzij enkel op
het eerfee aanzien, hetzij metderdaad, en in ipijt valt
het licht der taalkunde, met zwarigheden te worftelen
heeft. Vers 2 wordt vrij blijkbaar van de zucht dier ellendigen gefproken, die in geen gefprek vermaak vinden,
dan het-een hunne lage denkwijze doet kennen, of wel
hunne ièhenddaden openbaart; hetgeen hier zeer aardig
een ontblooten , iihaamteloos ontblooten van hun hart
beet. eerie beeldiliraak, voor den kiefellen Oosterling in,onderheid ten uiterfie tredend. Raadfelachtiger is de mee
uin.-
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hing van vers 9 , middellle lid, fchoon de kantteekening
die eenigzins opheldert, als dergenen, die zich over geleden onregt beklagen. Doch VAN DER PALM geeft ons
twee andere, zeer verfchillende, vertalingen; de eerí'ce
luidt: als toegefluisterde godfpraken; de andere: als lek
beetjes. Inderdaad, zulk een verfchil moet den on--ker
taalkundigen bijna onbegrijpelijk voorkomen; en waarlijk,
onze vertaling loopt, in zulke gevallen, op gisfing uit.
De Schrijver geeft liet laatfte de voorkeur, op grond van
zin en verband, die echter ook bij het tweede, en zelfs
bi} het eerde , genoegzaam bewaard blijven. — Den zin valt
vers i6 gaven wij reeds op, of liever maakten opmerkzaam
op deszelfs aardigheid. In onze dagen zou er zeker niets
sneer gevorderd worden, om dc fpreukmatigheid dezer
uitfpraak volkomen te wettigen. In het Oosten echter,
meent VAN n ER PALM, was het geven van gefchenkela
te zeer een wettig en gewoon gebruik, dan dat het flekey
lie, welk haar bij ons aanbeveelt, daar zou kunnen te
pas komen , en hij vindt dit ook in de bewoording geenszins. Dit doet hem denken, dat Salomo welligt deze gewoonte van gefchenken te geven, bij jeugdige verachters van
dezelve , zou hebben willen aaiaprijzen. En aldus worden
wij gebragt tot een betoog van het dwaze eener al te geringe achting voor het eenmaal ingevoerd gebruik. Komt ir
dit_ [lingerpad het ware voor, Lezer? Ons fchijnt het althans het regte niet, fchoon wij tegen de uitkomst niets
hebben in te brengen. — Vers 19 wordt fpoedig duidelijk,
wanneer men de gefchillen, in het laat(Ie lid, flechts als dezulken, die tusfchen broeders plaats hebben, befchouwt;
eiaar verkrijgt nog meer licht, wanneer VA N DE it PALM
ons doet zien, dat grendel hier niet flechts voor de ganfche
bcwraIing, maar ook vrouwenvertrek, in de plaats van paleis, moet genomen worden; en men dan tevens aan de
zwakheid der oude krijgskunde denkt, om Eieden te oven
weldigen. — Voor het overige is dit hoofdiluk minder rijk in
flolfe ter belangrijke verklaring, dan wel ter allergewigtigíle
toepasfing. Wie ontdekt de laatP:c niet op het allcreerfte
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inzit? Wie althans, die met de behandeling Van VAN
?n E R P A L nr , met zijne kunst om van iederen beduidenden
xvenk partij te trekken, alreede is bekend geworden? Inderdaad, hij fielt zulk Bene verwachting ook ditmaal niet
te loor. Keurig zijn zijne uitweidingen over den rijken en
afwisfelenden tekst des gekroonden wijsgeers.
Een paar aanmerkingen, echter, willen wij niet terug
betreft liet reeds vermelde vers 8, en-houden.Drf'c
is misfchien van minder belang. Zelfs moeten wij verklaren, de verwijzing van den Schrijver op een vorig deel
niet te hebben kunnen nagaan, omdat wij juist dat eene deel
niet bij de hand hadden. Doch, het fchijnt ons toe, dat,
onder den naam van oorblazer, hier de kwaadfpreker in
het gemeen en de opiloker eenigzins met elkander verward. worden, Althans, de laatfile aanmerking, die wel
kort is, doch zoo de zin van lekkere beetjes doorbaat;
veel uitgebreider zou kunnen en misfehien moeten zijn s
is alleen op den laatffen algemeen toepasfelijk. Zie hier
dezelve: „ Wij hooren gaarne liet kwade." — Het is
hier de plaats niet, om te fpreken van onzen hoogmoed
en onze eigenliefde , als de oorzaken , waarom wij
het kwade zoo gaarne hooren, en naar fchot- en hekel
allereerst onze handen uitfteken." Neen,-fchriten
wij hooren niet gaarne, dat onze vriend ons bedrogen
heeft. De verdenking moge dikwijls gereedelijk binnen
gulzig verilikten brok gelijken,-huipen,alzo
liet is niet dan met een pijnlijk gevoel, dat wij dien voe
len nederdalen.
Onze andere aanmerking betreft de behandeling van vers
4 (zie N °. 204) en wel geheel. Vooreerst, namelijk,
vordert de fpreukflijl juist niet, dat liet eerfte en tweede
lid eene tegendelling vormen. Ten andere twijfelen wij
zeer, of het woord diep z6o ligt eenen kwaden zin aan.
neme. De Oosterling wist ook de diepliggende bronnen
op te delven, en dan waren zij welligt de rijkfle en zuiverfte. Maar, gefield ook, dat Salomo hier eene zekere
onverllaanbaarheid, geheimzinnigheid (want diepzinnigheid
zou-
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zouden wij het toch niet gaarne noemen) heeft willen berispen; is echter de toepasfin, hier aangetroffen, de veroordeelirig man alle diepzinnigheid en moeijelijkheid ter be.
vatting in eene rede, als een volflagen en onverféhoonlijk
gebrek, niet te flerk en te algemeen? Inderdaad, als leermeester van wijsheid en zeden voor zijne medemenfchen
optredende, loopt men íieeds gevaar, hetgeen ons bijzonder eigen is, en met onze achting en eere in Iiaauw verband ftiaat, mede in befcherming te nemen. Klaarheid,
bevattelijkheid, gemakkelijkheid, zijn de uitnemende eigen fchappen van des He eren V A N D E R P AL :pi's bovendien`
hoogstbevalligen en fchoonen ftijl. Eigenfchappen inderdaad, die de hoogfte aanprijzing verdienen, en velke op
eenigerlel wijze in verachting te willen brengen , even zoo
dwaas zou zijn , als opzettelijk naar cene zekere donkerheid te haken. Doch, beflisfen zij alleen over d:2 waarde
b. v. van een boek ? Moet hetzelve slecht heercn , zoodra
het dezelven mist? Is er niets, dat de onverftaanbaarheid
voor wicn liet ook zij, en al ware het hechts op de eerfte lezing,
verfchoone, dan het noodzakelijk gebruik van zekere kunsttermen, en de veronderflelling van reeds gemaakte vorderingen , in de meetkunde , de taalkunde en dergelijke ? De
Hoogleeraar boude ons ten beste, dat wij over deze ganfche
zaak anders moeten oordeelen. Er zijn vakken van onderzoek, over welke geen volkomen helder licht verfpreid is,
misfchien ook nimmer zal verfprcid worden; wie zal hier dan
met eene klaarheid fpreken, welke alleen het volkomenst inzigt toelaat? Er zijn andere takken van wetenfchap , die men
voor hen, die zekere voorbereidende kundigheden bezitten,
zeer kort en echter volkomen bevattelijk kan verhandelen, fchoon men voor ontoegerusten eene zee van woorden
noodig heeft. Dit laatfte kan men zelfs eenigzins tot alle
mogelijke voorwerpen der rede uitfirekken , en dan ook niet
enkel aan wetenfchappelijke vorming, maar ook aan natuur lijken aanleg, als meerdere of mindere voorbereiding, denken. Voorts hangt het deels van geaardheid en karakter af,
Hetzij de minst mogelijke woorden te gebruiken en iede°
denk-
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denkbeeld Elfcuts céns te noemen, hetzij eene zekere uitvoerigheid in het oog te houden en eene zaak als van alle
kant te doen zien. En eindelijk moge het niet onaardig
gezegde, dat „eene oppervlakkige redenering doorgaans glad
is," enkel om het te lveerfpreken, en alsof zulk Bene blaam
op VAN D ER PAL 1\1 geworpen ware, door een' vroeger' Recenfent zijn aangehaald; wij durven het hier, waar
niet van den man of zijn werk, maar van eene bijzondere
bewering gefproken wordt, niet eenigen nadruk doen gelden. De leer der vrijheid, gelijkheid enz., werd ze niet in
de laatstverloopen jaren op eene wiize gepredikt, die de
eenvoudigen, indien maar onbevooroordeeld, volflrektelijk
moest weg(lepen; fchoon hij, die de menfchen, die de gefchiedenis kende, het ganfche opgetrokken gebouw als een
luchtkasteel en kaartenhuis befchouwde, en de ondervinding het ook welhaast deed inflorten? Zou de Iloo;leeraar
zelf nooit ondervonden hebben, dat eene redenering, wanneer men zekere punten onaangeroerd laat, volkomen gemakkelijk kan afloopen; daar zii, worden ons juist die zwa•
righeden voor de fcheenen geworpen , terflond tot befchou%vingen moet overgaan, die onszelven moeiielijlcer vallen, en
dus ook: den toehoorder niet zoo glad, en als zonder eenige
infpanning, of eenige misvatting, in hoofd en hart inglijden? Inderdaad, wij mogen geene leer goedkeuren, die ons
zoo gevaarlijk fchijnt, als zij welgemeend mag wezen,
en, behoorlijk bepaald, ook heilzaam kan zijn; eerre leer,
die bovendien zoo vele verdienílelijke mannen van allen billijken lof berooft, en alle onderfclieid tusfchen fchoolen volksleer, tusfchen flijl en flijl, zou wegnemen. Ja,
al bepaalt zij zich alleen tot den kanfel; is dan nog elke gemeente dezelfde, de behoefte van ieder lid dezelfde,
de wijze om nuttig te zijn voor eiken Leeraar noodzakelijk
dezelfde? De Heer VAN DER PALM duide onze rond borfligheid niet ten kwade; maar wij zijn het niet alleen,
die zijn bijzonder talent oneindig meer gefchikt achten voor
de behandeling van het bijzondere en praktikale, dan wel
van het algemeene, befchouwelijke en leerftellige. De gaven
,zijn
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zijn verfcheidenc Zij het Hechts één geest, die ons be
ziele, ééne opregte en befcbeidene liefde, die ons ten
goede verbinde! En, al fpreiden wij niet allen een evert
glansrijk licht, Tijde de broederlijke hoogachting en wedtrkeerige, billijke fchatting daaronder niet! VAN n E I
PALM zal, als man van geleerdheid, befcllaving, finaal
PAL
en helder verfland; altijd als eene fier van de eerfe
grootte, aan onzen letterkundigen hemel blijven fchitteren,,
al is hij ook der zonne niet gelijk, die , geheel eenig, a1Ie de behoeften onzer aarde keurig voldoet;
;

De geneeskundige Leidsman, of hui.rfelijke Geneeskunde,
ten gebruike van Geestelijken, hoofden der Huisgezinnen en practiferende Genees- en Heelmeesters; be/laande in Bene praktifche herhandeling over de voorkog
ming, de veifchijnfelen, oorzaken en geneeswijze de"t
ziekten van het menfchelijk ligchaam; bevattende de
laatjle en meest belangrijke ontdekkingen in de Geneeskunde. Door RICHARD REE C E, M. D. enz. enz.
Naar den zevenden druk, uit het Dngelsch vertaald.
Ijle Deel. Te AImflerdam , bij E. Maaskamp. In gr.
$vo. 267 BIS f i -iG-:

H

et is nu ruim zes-en-dertig jaren geleden, dat liet werf
van WILLIAM B U C H A N, huisfelijke Geneeskunde enz.
getiteld, het licht zag, hetgeen naar de toenmalige gefteldbeid der Geneeskunde zeer berekend was. Het goede debiet van dat gefchriftwaarborgde deszelfs veelvuldig gebruik.
Dan, de vorderingen, finds dien tijd in de theoretifche zoó
wel als praktifche Geneeskunde gedaan, maakten een foortgelijk, daarnaar berekend werk, thans geenszins overtollig. Zonder ons te willen inlaten met het onderzoek, in
hoe verre het nuttig zij, zoodanige gefchriften, waartoe het
voor ons liggende, alsmede dat van B U C H AN behoort,
al
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algemeen te maken, en wij voor ons deswege min gunflig
zouden betlisfen; zoo gelooven wij echter dezen geneeskundigen Leidsman te -mogen aanprijzen, daar deszelfs Schrijver immer, bij belangrijke gevallen en in gevaarlijke oogenblikken, zelfs bij den eerften aanval der gevreesde ziekte,
den raad en het voorfchrift des Geneesheers wil ingeroepen
hebben. Het werk is in drie gedeelten verdeeld. Het eerfie is aan de daarftelling eener Huis - Apotheek toegewijd,
Zij bevat die —middelen, welke het meeste in gebruik zijn.
Deze zijn oordeelkundig gekozen, en bepalen zich tot een
getal van zestig, waarbij de Schrijver derzelver eigenfchappen ontwikkelt, net overweging van de meest werkzame vereenigingen en de wijze van toedieuing Daarop vol
meer bepaalde voorfchriften ter bereiding van mengfels,-g^n
pillen, conferven, poeders, górgeldranken, klisteren, als
inwendige, van wasfchingen en omflagen, van zalven,
pleisters, pappen, als uitwendige middelen; waarbij over
afkookfels en aftrekfels, door voorbeelden opgehelderd,
wordt gehandeld. Een alphabetifchen Catalogus voegde de
Schrijver er bij, om de betrekking van de giften der genees,
middelen naar den ouderdom der zieken te doen kennen;
bevattende hij tevens ook de zoodanige, die in de huisfelijke geneeskunde minder in gebruik zijn. Deze Catalogus,
die bij de giften der middelen het eigenaardige vocht,
waarin men ze toedient, gepaard met derzelver uitwerkfelen, en de ziekten, waarvoor zij gefchikt zijn, opgeeft, is
ons zeer naauwkeurig voorgekomen: Ook met de bereiding
van het kalkwater, gerstewater, den amandeldrank en andere, houdt de Schrijver zich bezig. Zeer belangrijk voor
liet algemeen komen ons die middelen voor, welke hij ter
berooking van befinette kamers enz., en om den voortgang
van befinettelijke koortfèn tegen te gaan, aanvoert, waarbij
van de laatfie ontdekkingen en voorfchriften gewag gemaakt
wordt; ook die, welke ter beteugeling of tegenwerking van
de uitwerkfelen van mijnftofelijke, plantaardige en dierlijke
vergiften zijn medegedeeld. Hetgeen als middelen tot herflel van het onderdrukte leven; dat, wat de behandeling
van
á-1
$tOORD.18L3. ro. 3.

ZI4

R. RE E C E, -GENEESKUNDIGE LEIDSMAN.

van eenen aanval van bedwelming, van het laten, van het
bloed - aftappen op zekere tijden des jaars; aangaande de
behandeling van de zoodanigen, wien eenige zelfftandighe.
den in den flokdarm, of maag, of luchtpijp zijn blijven
íteken, wordt opgegeven; dat alles is zeer beknopt, maar
volledig voor het oogmerk, door den Schrijver overwogen.
De ligchamelijke opvoeding der kinderen, van derzelver
eeríle jeugd af, de behandeling hunner ziekten, hetbefï:uur
over hunne zielskrachten, de regeling der hartstogten,
en het dieet, maken het flot des werks uit, dat daarenboven van eenen zedelijken en natuurkundigen thermometer, of Bene. fchaal van de voortgangen van matigheid en
onmatigheid, door Dr. LE T PS 0 BI, is voorzien. — Het
tweede Deel, dat wij met verlangen te gemoet zien, zal de
gefchiedenis en behandeling der ziekten, in eerre alphabetifche orde gerangfchikt, bevatten. Wij wenfchen den Uit
geen minder debiet, dan weleer het werk van Dr.-gevr
B U CH A N wedervoer; deszelfs belangrijkheid althans mag
daarop geene mindere aanfpraak maken. De vertaling is
ons, over het geheel, naauwkeurig voorgekomen.

Verhandeling over de ziekten der Oogen, of proeven en
waarnemingen aangaande de ziekten van dat zintuig;
door A. S CAR P A, Hoogleeraar in de Ontleer.. en beoefenende Heelkunde aan de Univerfiteit te Pavia.
Naar de Franfche en Hoogduitfche, met aanmerkingen en uittrekfels vermeerderde, vertalingen van j. s.
F. LEVEILLE en F. H. MARTENS, in het Hollandsch overgebragt door G. P L A AT, M. D. te Ley.
den. Ifen Deels ijle Stuk; over de etterachtige vloeijing
eter oogleden en de traanfistel. Te Leyden, bij A.
en J. Honkóop. In gr. 8vo, XXXId en 93 Bl. f z 5
.

D e verdient en van den Heere s

CAR PA
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zijn, Uit zij-

ne vroeger uitgegevene werker, genoegzaam bekend; en
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cie inhoud van dat, hetwelk wij nu aankondigen, weder.
fpreekt den roem niet, dien hij verkregen heeft. De vertaling van hetzelve was dus reeds eene loffelijke onderneming,
vooral daar wij in onze taal nog weinig over de oogziekten
bezitten; waaruit de Heelkundigen veel kunnen leeren, eu
dewijl de aanleg van dit geheele werk inderdaad oorfpronkelijk is en vele nieuwe gezigtspunten belooft. De fuks.
wijze uitgave achten wij naar de behoefte van onzen tijd begekend; indien het maar niet, zoo als veel goeds, fleken
blijft, en indien elk flukje zoo op zichzelve Raat, als dit.
Wij wenfchen daarom, dat het in veler handen komen moge, en de Vertaler zich daardoor aangemoedigd vinde, het
werk met dezelfde naauwkcurigheid voort te zetten, als hij
liet, over 't algemeen, begonnen heeft.
Doch wij zijn onzen Lezeres eenig nader verflag aangaan
voornamen inhoud van dit flukje verfchuldigd. Het-den
onderwerp van hetzelve (iaat op den titel uitgedrukt à De
Schrijver bevlijtigt zich vooral, om het onbepaalde begrip
van traanfistel nader te bepalen, en den waren oorfprong;
zoo wel als den aard dezer ziekte , na te gaan en te verklaren Hij toont, te dien einde, de betrekking aan welke
er tusfchen de etterachtige vl®eijitIg der oogleden en
de traanfistel is. Hij bewijst, dat de laatfile veelal een
gevolg is van de eeríle; waarvan hij den oórfprong zoekt
in eene vermeerderde en verkeerde affcheiding der traanklier eni van de kliertjes van nz u i s o ox, waardoor de
traanwegen te flerk geprikkeld en uitgezet, en de traanzak
Of door overprikkeling verlamd, Of het werktuig eener zie
wordt, en verettert. Hij beweert dan-kelijafchdng
ook te regt dat de gewone geneeswijze waarin men zijne
aandacht alleen tot den traanzak en de neusbuis bepaalt,
nimmer het kwaad niet wortel en al uitroeit; maar dat men,
om dit doel te bereiken, vooral op de oogleden en de organen, daar gelegen, werken moet. Men moet dan Vooreerst, door inwendige middelen, de ligchaamsgefteldheid,
die tot zoodanige oogziekte aanleiding gaf, trachten te ver
al te Herkg aflcheiding van de pogen afIei--betrn,d
dens
3.
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den, en door plaatlelijke middelen, waartoe hij vooral de
oogzalf van JA N IN aanprijst, de verkeerde werking der
oogleden enz. weder te regt brengen. Doch wanneer het
kwaad zoo ver gekomen is, dat de traanzak zelve aangetast, verwijderd en als 't ware levenloos geworden is, dan
moet dezelve opengefneden en door verettering vernaauwd
worden, waartoe s C AR P A eene zekere en eenvoudige han
aan de hand geeft. Het kan, eindelijk, ook we--delwijz
zen, dat de ziekelijke traanvloeijing door eene verflopping
of vergroeijing der neusbuis ontftaat; dan moet men dezelve wegruimen, of, zoo dat niet kan, zich een' nieuwen
wcg naar den neus banen, waartoe s CAR P A de doorboring van het traanbeentje en het fnotvlies, door middel van
het brandijzer, verkiest. De Schrijver heeft, om de bruikbaarheid en deugdzaamheid zijner methode nader aan den
dag te leggen, er Bene reeks van waarnemingen bijgevoegd,
welke derzelver voortreffelijkheid duidelijk aantoonen ; hoewel men tevens erkennen moet, dat deze kwalen geduld,
moed en volharding, van de zijde zoo wel van den Heelmeester als van den lijder, vereifchen. Dc bijgevoegde
plaat dient ter opheldering van de manier, waarop s e ARP A den traanzak opent.
De Franfche Vertaler heeft bij het oorfpronkelijke eenige
bijvoegfelen gedaan, die ook hier zijn overgenomen. Zij
dienen gedeeltelijk ter bevestiging van s C AR P A'S manier,
gedeeltelijk om eenige punten, waarvan hij niet gewaagt,
als b. V. de toegroeijing der traanpunten, toe te lichten;
gedeeltelijk maken zij ons ook niet andere geneeswijzen bekend. L E V E I i L a keurt, op het voetfpoor van P 0 T T
On 1-I U N T ER, de doorboring van het traanbeentje met het
brandijzer af, en doet het met de troisquart, of met een
doodlag; houdende vervolgens door een fteekwiek de opening open, tot dat de randen der wond omkorst en eeltachtig worden. Behalve in dit, wijkt hij nog in vele andere
punten van den Schrijver af, en verdient met hem verge-

leken te worden.
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De Gefchiedenis van Frankrijk, van deszclfs eerfle tijden tot aan de geboorte van den Koning van Rome,
naar het Fransch van LE . A 0015 en M 0 U S T AL ON. Te dmfl.-rdam, bij Doorman en Comp. In
kl. 8vo. IV en .x,96 Bl. f I - IO - :
elden mist een Vertaler, die van zijnen Schrijver in
Z
de voorrede gewaagt , denzelven zijne eerbiedig{Ie hulde toe
te brengen, om daardoor tevens zijnen eigen" finaak in de
keuze te doen blijken. Zelden, echter, zagen wij eene zoo
rijke mate van wierook op zulk eene kleine ruimte ver
als de ongenoemde Vertaler ten opzigte van het-fpreid,
voor ons liggend werkje gedaan heeft. Binnen twee blad
noemt hij het uitmuntend, beflisfend voor zijne-zijden
keuze, om Bene Gefchiedenis van Frankrijk in onze taal
het licht te doen zien, fpreekt van het genoegen, waarmede het in Frankrijk ontvangen is, de algemeene begeerte bij
jong en oud, het zich eigen te maken, deszelfs verfcheidene herdrukken, kortheid, klaarheid, juistheid, bewonderenswaardigheid, en van den verdienflelijken Schrijver. Wij
zullen zien.
Vooreerst bevalt ons de vorm van zamenfpraak niet,
vooral zoo als hier, daar dezelve geheel den vorm van een'
katechismus heeft. Ware het nog zoo als M AR T I NE T 'S
Katechismus der Natuur, met eenige blijken van de deelneming des vragers, of ook maar zoo onderhoudend als
CAM r u's Ontdekking van dmerika ! dan neen, het is
een platte historifclie katecliismus, niets meer, inde hoogst mogelijke droogheid van zulk een onderwijsboekje opgeflelcl, 't welk dan wel bevattelijk, maar tevens doodelijk
vervelend is. Hoe zulk een optel bij de levendige Franfjhcn fortuin kon maken, is ons onbegrijpelijk. Daarenboven
is liet geene Gefchiedenis , maar eene kronijk ; dat is :
geene ontwikkeling, geen zweem van wijsgeerige befchouwing of algemeen overzigt der gebeurtenisfen, maar een
dor
II -q
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dor verhaal derzelven; waarbij dan de kroonins der Koningen , en vele nietsbeduidende verrigtingen derzelven ,
meestal in Rede der gefchiedenis van den toeíland der Volken onder hunne regering, vermeld worden. Men moet
bekennen, flat de Schrijver hierbij confeguent is; want,
Volgens hein, (in de eerfle vraag) is eene Gefchiedenis niet
meer dan,, een waar verhaal van verledene gebeurtenisfen ;"
naar welke bepaling dan at E L 1 s s TO i: E aan c I n n o N
(beider waarheidsliefde en kennis van zaken onderheld zijnde) niets toegeeft. Met dat alles zou men alle hoogere eiichen, die het Publiek op eengin Gefchiedfchrijver heeft,
kunnen laten varen, en het werkje als een nuttig leerboek
voor de vroegere jeugd kunnen aanmerken, zoo het niet van
misvattingen, en valfche, ja vooral der jeugd gevaarlijke,
grondílellingen krielde. Op bl. 17 wordt aan c H IL P E'
RI K veel natuurlijk verfland en geleerdheid toegefchreven, (geleerdheid aan een' Frankifchen leek uit de zesde
Eeuw!) alsmede godsvrucht, omdat hij NB. veel werk
maakte van de gevoelens der Joden in - zijn Koningrijk te
doen veranderen, en groote geschenken aan de kerken en
kloosters deed. Dan rnisfchien ligt hier de fchuld aan den
Vertaler, die het zeer dubbelzinnige Fran/eke woord derotion of dévot liever door goed voor de kerk moest omfchreven , dan dus ítellig uitgedrukt hebben. Zoo noemt
de Vertaler ook (b]. 49) Vienne (in Dauphind) Weenen.
— Neufrien, of Normandie,. wordt volgens den Schrijver tweemaal , onder K A RE L den Kalen en K A RE L den
Eenvoudigen, aan de Noormannen afgeflaan, (vertel. b].
45 Cu 54•) -- Op bl. 19 heet het, dat de Engel/die
HENDRIK VIII het Lutherdom invoerde, en aan zeventigduizend menfchen den marteldood deed ondergaan. He
Lutherdom van HENDRIK VIII is bekend, en het getal
der Roomschgezinden en Proteflanten, die deze voorbeeldelooze Dwingeland beurtelings aan zijne grillen opoí`Ferde,
?s hier toch wel overdreven, te meer, zoo men, gelijk het
Verband hier fchijnt aan te duiden , alleen de Rooinfclten te
Verftaan heeft, -- Op bi. z. , worden de bloeddorstige raad
n^<

GESCHIEDENIS VAN rRANKRIJK.

3Ig

hagen der G u is E's onder F RAN s 1I zeer wijze bejluiten
genoemd (zoo dit geen drukfout is). — Het beleedigt ons
menfchelijk gevoel, wanneer wij van KAREL IX, dien eigenhandigen beul zijner onderdanen, die den St. Bartelsnacht gelastte en hielp uitvoeren, lezen: (bi. 138.) Hij
had veel moed en verpand. Zijne regering was ongeluk
maar dat was zijne fchuld niet. Hij was te jong,-kig,
.om in deze moeijelijke tijden, in welke iedere partij even
svraakgiei ig was , te regeren. Toch niet te jong, om
met eene helfche kunst te veinzen , tot alle Proteffanten van
naam in het net gelokt waren! — Op bi. 157 wordt (reg.
i.) de oorlog van 1,635 tusfchen Frankrijk en Spanje aan
den moord van het Franfche garnizoen te Trier, dus aan
Spanje, en (reg. 12) aan het aanftoken van RI c Ii EL IE u,
die zich noodzakelijk maken wilde , dus aan Frankrijk,
toegefchreven. — Op bl, zoo wordt van L o u v o i s, den
brandflichter der Paltz, den boozen Genius van Frankrijk, zonder wien L 0 DE WIJ K XIV misfchien een goed
Vorst zou geweest zijn, gezegd, dat hij zijnen post met
zoo veel luister en voorfpoed had waargenomen, zonder
Mén enkel woord ter afkeuring! -- Op bi. 231 doet Prins
FE RDINAND, in plaats van B R E D E R I K de Groote,
den veldtogt van 1756, en neemt de Saxers bij Pirna ge;vangen. — Op bi. 241 verfchoont men den Lezer niet met
de fymptomata der ziekte van L 0 D E W IJ K XV, en ver
zeer naauwkeurig, plat hij zijn' Biechtvader deed-halt
roepen, welke hem het heilig nachtmaal toediende; hij
verzocht vervolgens om het laatjle olijfel, 't welk hem ge.
geven werd, (even alsof andere Koningen dit niet gehad
hadden) zonder een woord van den invloed der P o at p AD o uit, van de DU BARRY, of van 's Konings Serail,
te reppen. ('t Is waar, dit laatfik behoefde de jeugd niet te
weten; maar men had haar toch, met een woord, het zin
Monarchie door 's Vorften fcllrikkelijke zedeloos -kendr
moeten onder het oog brengen).
-licd
Dan, na zoo vele aanmerkingen, moeten wij toch ook
het goede van het boekske niet geheel onvermeld laten,
Het
H4
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Het is beknopt, en vertoont de voornaamjie gebetirtenisfen
van Frankrijk (niet derzelver oorzaken) in een kort beIYek. Bij elk geflacht van Koningen is eene fchets der zeden en gebruiken (niet in vragen en antwoorden) gevoegd,
waarvan die der Carolingers ons het best bevallen heeft,
en tamelijk naauwkeurig is; die der Capetingers had teil
minfte in twee of drie tijdperken moeten gefinaldeeld worden, daar de zeden federt 987 tot 1 793 zoo aanmerkelijk
veranderd zijn. In één verflag moest hier te veel ítof opeengedrongen worden.
Zonder de weidfche beloften des Vertalers, zouden wij
ons korter bij dit werkje hebben opgehouden, 't welk noch
het aantal der gefchiedkundige gefchriften, noch dat der
leerboeken, met eene aanmerkelijke bijdrage verrijkt. Wij
raden den Nederduitfchen Lezer , die Frankrijks Gefchiedenis beoefenen wil, zich liever met de Fran/die taal gemeenzaam te maken, en dan liet uitmuntend kort-begrip
Van H É N A U L T, of ook dat van M I LLOT , te gebruiken ,
zoo hij niet tot de uitvoeriger Gefchiediverken van D' A NQ U E T I L, v E L L Y enz. wil overgaan. Dit werkje fchijnt
eene Eeuw te laat in de wereld gekomen , toen men in Frankrijk nog niet fchrijven mogt, hetgeen thans, dank zij den
Hemel! geoorloofd is, dat de godsvrucht eens Konings
niet bettaat in het vervolgen - van ,oden of Medechristenen, of in het doen van gefchenken aan ïde Kerk, en dat
een Minister, die zijnen Vorst tot onverdraagzaalnhwid
raadt, een pest is der Maatfchappii.

Epistola

ad HIEAcademiae Leidersfis Cnratorem ; data IV Kal. Junii MDCCCX. Amílelaedámi,
anud N. Bedde. I 8I2. pp. 18. f:-6-:
HENRICI CONSTANTINI CRAS

R 0 N Y MUM D E B os C H,

D
eeraar c

eze iri keurig Latijn gefchreven brief van den Iloo R e& s wordt voorafgegaan door eene ,00it van
on
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opdragt of toeëigening aan den Heer D AN IEL HO OF T.
In dit, insgelijks bevallig fluk, legt hij de redenen open,
die hem tot de uitgave van gemelden brief aanfporen. Zij
komen daarop neer, dat de vrienden en bewonderaars van
B E n o s c H zich, met grond, beklagen , dat de lof van
eenen man, zoo beminnelijk, zoo verdienftelijk, en inzonderheid ook zoo gereed, om den roem van eiken acht
overledenen, in zijne fchoone verzen als anderzins,-baren
te verecuwigcn , zoo tragelijk, naar eisch en pligt, wordt_
vermeld. Men wil, echter, niet verkleinen, wat de een
en ander, tot 's mans vereering, dadelik hebben gezegd
en gefehreven, noch ook aan eenige verkoeling of eigen
traagheid in hen denken , an welken men dezen fclnildigen tol des lofs, om welke reden ook, meer opzettelijk en
overvloedig mogt verwachten; de Hoogleeraar J. D. VA N
LENNEP , in het bijzonder, verbeidt welligt de gelegen
welke hem de, uitgave des Vden Deels van de An--heid,
thologie, tot hiertoe door D E B o s e H bezorgd, van zei ue gereedelijk zal aanbieden. Doch intusfchen blijft de
klagte; het verlangen der vrienden, om hunnen DE
B OS c n meer openlijk en waardiglijk vereerd te zien , is
#feeds oiivoldaan; en het is zoo wel om hunnen lust 'bij
voortgang eenigzins te paaijen, als om anderen tot deszelfs
volkomene voldoening aan te fporen en op te wekken,
dat de Hoogleeraar dezen brief, voor korte jaren aan DE
n 0 s c ii gefchreven, en • hem Heeds bijzonder finakende,
hefloot in het licht te geven.
Dezelve ontleent zijne aanleiding uit het toezenden, ten
gefchenke, van liet Nde Deel der reeds genoemde /I;ithologic. De IIoogleeraar, door ziekte belet, zijnen dank
aan den Vriend te betuigen, wien ,insgelijks het ziekvertrek gevangen hield, vat daartoe de pen op. Het vermelde werk, en des uitgevers uitfiekende verdienl}e jegens
hetzelve; die verdientte in het algemeen , niet minder liet
hart en de zeden, .dan dcii geest en de begaafdheden om
wijze van beftaan, zijn karak--vatend;smgfch
;er en beeld, met weinige , trekken geteekend en in liet
1iclF
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licht gef{eld : ziet daar den hoofdzakelijken inhoud van dezen — vriendenkout der achtbare Grijsaards, zouden wij
zeggen, indien niet, gelijk de aard des gefchrifts dit medebrengt, Hechts van ééne zijde het wool 1 wierd gevoerd.
_Wij meenee aan liet verlangen, en onzer Lezers, en
van den Schrijver zelv', slechts zijnen Vriend meer en meer
wenfchendc te doen kennen, d. i. hoogachten, niet beter
te kunnen voldoen, dan niet liet een en ander uit dit klein
gefchriít over te nemen. Jammer maar, dat wij des mans
keurige taal noch behouden, noch hopen mogen, naar
waarde te zullen overbrengen.
„ In u, nog een jongeling zijnde, vertoonde zich van
zelve en natuurlijk het dichtvermogen, dat gij, door het
voorbeeld van BUR MAN NUS SECU Ni) us en anderen
ontvlamd, niet alleen niet kondt beteugelen, maar, om
hetwelk tevens te befchaven en te volmaken , zekere grenzenlooze begeerte naar roem u ten lerkfe aandreef, en.
zoo gelukkig aandreef, dat gij in onzen leeftijd met regt
de Vorst der Latijnfche Dichteren geoordeeld wordt: Ook
dit, echter, was niet genoeg om uwe eerzucht te voldoen.
Welke toejuiching gij, als jongeling, door de kunst van
Apollo hebt behaald, dezelve breidt gij, nu oud gewor-,
den, tot verwonderens toe, uit, het trefFelijkst blijk van
diepe geleerdheid in het licht gevende. —
„ 6 Zalige D E Bi) S C H! die, terwijl al de volken van
heel Europa door het oorlogsvuur ontfloken zijn, en fommige geleerden desgelijks, opdat zij niet al te diep zouden
fchijnen te rusten , in hevige twisten onderling zijn ingewikkeld, en de een des anderen loffelijken naam aan flarden
fcheurt, deze treurtooneelen _niet. een bedaard gemoed aan fehouwt, en de onweérsbuijen en fcormen uit uwe rijkvoorziene boekerij van verre in het oog houdt, niets zoo zeer
wenfchende dan den vrede, en inzonderheid daarin vergenoegd, dat gij uwe vriendíchap door opregtheid, uwe hoog achting door braafheid, uwe bloedverwantfchap door tee-,
derhartigheid, uwe betrekking door trouw, ziet kweekera.
Dan, deze zelfde levensrust, w4ce u uwé deugd ver•
fclsafw
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-fchafte, oordeeldet gij niet genoegzaam te zijn, ten zij ge
raad- en hulpeloozen, die in menigte tot u hunne toevlugt
nemen, met uwe toefpraak, niet uwen ijver en met uwe
middelen bijilondt. Te welken aanzien deze de uitnemende
goedheid en gematigdheid van uw hart is, dat, zoo gij
misfchien eenige vijanden hebt (die gewis zeer weinige en
zeer orbefchaamde moeten zijn), of zoo u misfchieu
de een en ander min genegen mogten zijn, gij ook voor
dezen een moedig voorvechter zijt, en, voor zoo veel gij
op de voornaamfle mannen door gezag en gunst vermoogt,
niet ophoudt hen met weldaden te overflorten.
„ Te regt prees ik uwe zachtheid en toegeeflijkheid
van gemoed, welke u, in het midden der hevigfie beroeringen des vaderlands, eenen gerusten levensloop verfchaf.
ten: want, zoo het een en ander gebeurde, gelijk veelvuldig plaats had, dat, het zij van 'vege de ramp des va
of om de tegenfpoeden der uwen, u zorge ver -derlans,
zocht gij de rampfpoedigen te helpen, of,-wekt,rfond
zoo er geene gelegenheid tot hulpe overfchoot, naamt gij
de toevlugt tot uwe letteroefeningen. Immers, gij hadt
van uwen Terentius, van Cicero en de geheele oudheid
geleerd, de nienfchelijke zaken te befchouwen gelijk ze zijn,
anderen , en inzonderheid uwen vrienden , gaarne te vergeIta Tu — men vergunne ons, dit met des mans
ven."
eigen woorden hierbij te voegen , fchoon liet op het 'voorgaande juist niet onmiddellijk volgt, noch voegzaam vol Ita Tu, vii eximie! induxisti animum;. eta
gen kon.
induxi ego arst inducere faltem volui. Sic pro fuo cuique
more et indole in doctrinarum liberalium flatha incr ^rabentibus nobis et vix fentientibus citïus obrepfit fenectus,
'naar, fuspicati f im' s. Ecce igitur ! jam confenuimus
ambo, fed ita confenuimus, ut neque noftrae decorfat
uitkt nes poeniteat, neque ingravescentis quotidie fenectotes taedeat vehementer.”
liet geheel wordt befloten door een versje van den te
vroeg geftorven P. NIEUWLAND , uit de vriendenrol
van
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wan n E E o s c H ontleend, en liet beminnelijk karakter
dezen, niet bevallige kleuren, fchilderende.

van

Plet Boek J o B, in Dichtmaat , door JAN PI E S S C HER T
VAN VOLLENHOVEN. Te Amfierdam,. bij J. W.
I Jntema. 1812. In gr. Svo. z 21 Bl. f i - i6-:

einige fchriften zijn van meerderen dienst voor den
W
waren Godsdienst , dan goede Dicht('ukken , het zij dezulke een' bijzonderen Godsheld ten voorwerp hebben,
het zij het dichterlijke overbrengingen zijn van eeni; gedeelte der poëtifche (lukken uit den Bijbel. Is een der
voornaamfle oogmerken der Poëzij te ítichten en te. vermaken, wat lof verdient dan niet een Abraham door Ho 0 cV LI E T, een David door v A N DI E R KEN, de vertaling
der Pfalmen door Lahr Des , en deze fob door VAN
VOLLENHOVEN ! Hierdoor wordt eerbied voor desa
Godsdienst, gelatenheid, handvastigheid, en vertrouwen
op de altijd zorgende Voorzienigheid, bij allen, inzonderLeid bij jeugdigen, op de beste en aangenaamfle wijze bevorderd; hierdoor 'wondt de lezing der H. Schrift aangenaam afgewisfeld, liet gelezene herdacht , en eene edele
zucht tot navolging geboren ; hierdoor wordt de Hebreeuwfche poëzij, zoo menigtnaal miskend door de menigte , meer naar waarde geëerd, en de lust gaande gemaakt, om die meesterhukken des Ouden Verbonds met
onpartijdigheid te onderzoeken, Wie zou het dan wraken,
dat de dichtminnende, brave en godvreezende Grijsaard ,
die, voor weinigen tijd, uit de ongewijde meestertlukken,
uitmuntende proeven op eene uittekende wijze overbrugt,
zijne dichtpen bezigde, om den gewijden lob in eerie
dichterlijke navolging ons aan te bieden ? hebben de eeríle
zijnen geest in oogenblikken van uitípanning versnaakt en
gefkreeld , de laatfile gaf verfland en hart meerder vol doening. Beiden doen ons liet vermogen kennen, hetwelk
niet
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niet gemakkelijkheid de fchoone gedachten en bewoordin-.'
gen van anderen overneemt, de schoonheden bewaart, in
den geest des Dichters doordringt , en zoo weinig mogelijk in deze dichterlijke overgieting door florting laat ver
gaan, of, zoo al deze of gene der fijnere geesten-loren
mogt vervliegen, zorg draagt, door nieuw toevoegfel van
het eigenaardige, het geheel zuiver en vrij van allen
vreemden inmengfel te bewaren. Wat zullen, wat kunnen
wij anders, dan, na deze betuiging, liet gezegde door
eene proeve klem en bewijs bijzetten? Hiertoe ílrekke het
volgende:
De fterfling kan de plaats der zilvermijn ontdekken;
Vindt d'ader van het goud, hetwelk men loutert, uit.
Hij weet het ijzer uit liet hart der aard' te trekken,
En finelt het koper, dat de hardfle rots befluit.
De mensch fielt door zijn vlijt aan 't vreeslijk donker palen;
Hij dringt tot aan de plaats des laattien grenspaals door;
Tot aan den grondfleen toe in 's afgronds duistre dalen;
Hij klieft zich naar een mijn, door bergen heen, een fpoor.
Hij zinkt, aan 't oog ontrukt, door diepe en donkre kloven;
Dáár zwerft hij , waar hij zelf geen hulp beeft aan zijn' voet.
Het aardrijk, dat het brood zoo mild ons geeft van boven,
Wordt, als door hevig vuur, van ondren uitgewroet.
De fchittrende faffier ligt in zijn rots begraven;
Verholen in zijn' fchoot, ontdekt men 't glinftrend goud.
Dit pad is onbekend aan aadlaar, gier en raven;
Des haviks fcherpziend oog heeft nimmer zulks aanfchouwd.
1`Iet moedigst roofdier zet dáár nooit zijn fchreden henen;
Dáár zag men nooit den leeuw , noch hoorde 'er zijn gebrom.
De mensch !laat handen aan graniet en marmerfteenen,
En wroet de bergen zelfs van hunne wortels om.
De hand der menfchen klieft, in harde rotfen, beken,
Opdat, wat kostbaar is, ontbloot zij voor 't gezigt.
Hij flopt rivieren, dat geen traan 'er door kan leken,
En brengt verborgen goud en fehatten in het licht.
laar waar, waar zal de mensch den fchat der wijsheid halen?
`Vaar is 't, dat zich 't verfland aan 't oog des íterflings biedt?
Helaas! geen flerveling kan hun verblijf bepalen:
Het land der levenden is hunne woonplaats niet.
„ Bij
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„ Bij mij , roept 't grondloon diep, is 't geenszins, dat zij fchuileis,
„ Bij mij? roept d'oceaan. Hoe ver zijt gij verdwaald!"
En nogtans kan men 't goud niet tegen wijsheid ruilen;
Geen zilver geven, dat bij haar in waarde haalt,
Geen goud van Ophir zelf kan haren prijs bevatte..,:
Geen onijx geen faf&er bereiken haar waardij;
Geen goud, geen helder glas zijn tegen haar te fchatten
Kleinodiën van goud zijn minder waard, dan zij.
Bij haar is geen agaat , is geen kristal te noemen;
De zwaarlle paarlen doet zij wijken in gewigt;
Bij haar kan de Arabier op zijn' topaas niet roemer.,
Het fijnst gelouterd goud valt tegen haar te ligt.
Van waar die wijsheid dan? waar fchuilt ze? in weke ï,cldn"
Waar zette toch 't versland zijn' vasten zetel near?
Zij beiden zijn voor 't oog der levenden verfcholen;
Verborgen voor het oog van 's hemels vooglenheer.
„ Wij weten," doen het rijk der doón en de afgrond hmoren
„ Wij weten door 't gerucht alleen, dat zij beflaan:
„ 't Is de Allerhoogfte Ilechts, die hen weet op te fporen:
„ Jehova kent alleen de plaats, die zij beflaan."
Des aardrijks grens ligt bloot voor Gods doordringende oogent
Voor Hem ligt naakt, al wat benen de heeralen zweeft.
Toen de Opperheer den wind zijn zwaarte toegewogen;
Der waatren loop beperkt, en afgebakend heeft:
Toen Hij door vaste wet den regen kwam betoomen;
Den weg bepalen voor het dondrend blikfemvuur;
Toen, toen heeft 's Heeren oog de wijsheid waargenomen;
Haar op haar' prijs gefchat; bevestigd op den duur.
Toen heeft Hij 't menschdom door een Godfpraak onderwezen;
Door deze les geleerd, waarin 't geluk beftaat:
Dit is der wijsheid kern, den Heer opregt te vreetiep.°
Dit is het echt verJZand, te wijken van liet kwaad."
Elders werd reeds de heerlijke befchrijving van het paard
zoo wel, als van den krokodil, aangetogen; wij voegen
nog de volgende, kort, snaar niet min krachtig, vats deny
elefant hier nevens:
Aanfchouw der dieren reus, dien 'k nevens u formeerde,
En Wien ik wel, alc 't rund, het gras tot fpijs vereerd,
poeli
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Doch zie zijn lenden flechts; wit zijn zij fterk en vast!
Wat is de buik gefpierd, en krachtig zaaingepast!
Hij zwenkt den fihavel, als een ceder, hoog verheven;
Uit taaije pezen zijn de dijen zaamgeweven;
De grove beenderen zijn buizen van metaal;
De harde knokken zijn van koper of van ftaal.
Hij kwam als 't meesterftuk der fchepping uit Gods handen,
Die hem met kracht voorzag, en zwaarden fchonk voor tandend
Zijn voeder wordt hem door 't gebergte toebedeeld,
Waar al het wild gediert' rondom hem henen fpeelt.
Dáár rust hij onder 't loof van hooge Lotusboomen;
Dáár fchuilt hij in moeras en in het riet der ftroomen;
Dáár overdekt, dhár flreelt de Lotusfchaáuw zijn leên;
Hij ligt door waterwilg omringd, en vlugt niet heen,
Noch wil, hoe flerk de flroom ook bruis', zijn'rustplaatsrnimen;
Schoon 't water der Jordaan tot aan zijn' muil moog fchuimen.-

Ten ílotte wenfchen wij den Heere VAN V o L L EN U odie vertroosting, welke Godsdienst en Dichtkunst
aanbieden. 6 Belangrijke avondfond van eenen welbetleden dag voor een eerwaardig Huisvader, geëerbiedigd door
de zijnen, geëerd door liefhebbers van Dichtkunst en
Letteren, geacht door voorflanders van den Godsdienst,
geraadpleegd door velen, bemind door allen!
VE N

,Ida, of het Meisje van llthene, naar het Engelsch an Alisf
O W E N S O N. Ijle Deel. Met Platen. Te elmflerdant , bi j
C. Timmer. 1812. In gr. 8vo. 269 Bl. f 2 -ro-:
en Roman van een' niet zeer dagelijkfchen inhoud. DesE
zelfs Tooneel is Nieuw Griekenland; deszelfs Heldin, een
meisje uit dat land, volmaakt, gelijk alle Roman- heldinnen, en
door de zorg van een' Oom opgevoed, die zelf in Engeland
zijne befchaving ontvangen heeft. Een Engelschman, een
jongeling van losfe beginfelen, doet eene pelgrimaadje naar
het Vaderland van n P c U RUS, waar hij niet zoo zeer den
heldenroem en de verheveltc grond&eljingen van dthe,;e's ou-
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de Wetgevers, Verdedigers en Wijzen, als fchoone Grielfche
vormen zoekt. Het geval dient hem boven verwachting. In
eene kwade luiai gebragt door de Turkfche uitgelatenheid op
het Bairam- feest ziet hij, te midden van een bekoorlijk
boschje, een fchoon gebouw, niet zonder finaak gefficht, maar
waarin de vermenging der oude niet de r:ieuwere Bouwkunst
van een' hedendaagfehen bezitter getuigde. Door bloemfeszoenen en vergulde traliën heen, zag de wellustige jongeling —
wie -- wie anders dan IDA? Zij was de Dochter van den Ar-chont ROSEMEL i, en na den dood van haar' Oom bewoonde
zij met haren Vader het bevallige landverblijf, door genen aangelegd. En in welk eene houding zag haar de Brit? Slapende
in de badkamer, verfierd met de ongezochte bekoorlijkheden
eener frisfche jeugd en maagdelijke onfchuld. De Griek STA.DIATI, dien de Engelschman te Venetië had leeren kennen ,
bragt hein nu verder op eene zeer ongezochte wijze in kennl^
met liet huisgezin van 1 DA, wier fchoonheid , en vooral wier
geestvermogens, hij hem zeer hoogelijk roemde. Met een'
_9lhnlach ontving de Europeër dezen lof eener nieuwere Griek=
inzi, die hein reeds daarom verdacht moest voorkomen, omdat hij de Vrouwen diep verachtte, en alleen het zinnelijk genot zijner ijverigfle pogingen waardig keurde. Dan, in den
om aug der jonge Atheenfche ontwikkelden zich van dag tot
dag volmaaktheden, die zijne onwillekeurige bewondering wek ten. Niet flechts kennis aan en geestdrift voor de Oudheden
van haar Vaderland, 'ook bekoorlijke talenten , een edel hart,
en hooge gevoelens van deugd, vereerden I DA verre boven hare
zusteren. De Engelschman kwam door s T A M .A TI weldra it#
een' zeer gemeenzamen omgang met de Familie R o s E as ELI ,
had dus gelegenheid IDA dagelijks te zien, en werd eindelijk,
ten fpijt van zijn' gezworen haat tegen alle ernflige verbindtenisnisfen, fiuoorlijk verliefd op de jonge !ltheenfche. Aangename
tooiieelen ontmoet men hier : nu eens vertoont zij den Brit
(wiens taal zij, tot zijne groote verwondering, even als het Italiaansch, zeer goed fpreekt) de omulreken van Ithene, van
de hoogten des bergs Hymettus af; een tafereel, waartoe da
warme verbeeldingskracht van het Zuiden en het diepe gevoel
;

der Vrouw haar de kleuren leenen; dan weder hebben beiden
een gefprek over cie tuinen van E P IC U R U S , waarin,, vol gen
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Bens den Engelschnzan, niet dan de verleidelijke bloemen
des zinnenvermaaks, volgens IDA de bekoorlijke rozen van gematigd levensgenot werden aangekweekt; dan weder viert men,
geheel in den antieken geest, het feest der jaar- etijden. Doch
op dit laatfee ontvangt de jongeling een pakje met brieven, welke
tern dringend en terftond naar zijn Vaderland oproepen. Het
is hein onmogelijk, zoo wel uit hoofde van eer als van belang, deze roeping te verfmaden; doch hoe gaarne wenschte hij
ID A derwaarts met zich te nemen! Hij verzaakt echter geenszins zijnen afkeer tegen het huwelijk, maar verlangt I D A toch
bij zich als — vriendin. Met de verdiende verachting fleat
1 DA dit beleedigend voorftel af. be Engelschman , die dit aan
conuetterie of ijdelheid toefchrijft, ten einde hem tot liet geven zijner hand te dwingen, reist, na nog Benige vruchrelooze pogingen, eindelijk vol ontevredenheid af.
In weerwil zijner losfe beginfelen, beminde IDA den Erzropeër; doch dit was hare eerie liefde niet. Reeds vroeger had
zij voor een' landsman nog flerkere gevoelens gekoesterd, en
bij deze gelegenheid vernemen wij nu eerst hare lotgevallen.
Zij was door hare Moeder de Nicht van een' rijken Griek,
die het grootfile gedeelte zijns levens in Engeland had doorgebragt, en aldaar eene befchaafde opvoeding genoten. De ontrouw van een' Vriend en eene beminde Vrouw maakten hem
liet langer verblijf daar te lande ondragelijk; waarop hij zich,
na het zuidelijk Europa doorgereisd te zijn, te Athene neerzette, en I DA, het tweejarig Dochtertje zijner overledene Zuster, als kind aannam. Het was aan dezen edelen man, dat zij
hare geheele vorming te danken had. ten toeval deed haar
voorts zekeren o s ;VI IJ N kennen, die door zijnen ijver voor de
vrijheid van Griekeeiland in Turkfche flaverni4 geraakt was.
Zijne behendigheid in ligchaamsoefeningen, en edele gevoelens,
nemen haar voor hem in; en eens, toen hij bij den Stadsbévelhebber, wegens beleediging van een' Yanitfaar, liet dood
wacht, dringt zij tot de zaal van dien Turk door, eii-vonis
pleit zóó welfprekend voor den Beminden, dat' dé Barbaar,
niet ongevoelig voor hare door de drift ontluijerde fchoonheid, den Griek het leven, en voor gek ook de loslating ten
behoeve van den Oom fchenkt, wiens dienaar, of liever huisgenoot, nu ook os MIJN wordt. Hier wint de liefde van het
jonge paar nu dagelijks veld, en wordt nog naauwer toegcX
IlP-ála
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Naald door het dreigend gevaar van den kant des f1,a's, clïn
door IDA'S bekoorlijkheden zeer merk getroffen is, en, reeds
door ininnenijd gedreven, den Vader voor OS MIJN doet waar
Eindelijk, te midden van een onweêr onder de zui--fchuwen.
len van liet Parthenon, gefcltiedt de liefdesverklaring van her
minnend paar, waarmede dit Deel zich fluit.
Ziet daar liet beloop van dezen niet onbelangrijken Roman.
Dan, niet zoo zeer de gebeurtenisfen, als wel het tooneel derzelve, wekken onze aandacht. Dit Tooneel echter zelf is eet]
wel fchoon, doch tevens gevaarlijk flandpunt voor den Romar-1chrijver. Ilij moet bedenken, hier te Atkene, in het Vade:land der natunrlijkfle uitdrukking des gevoels en van den onbedorvenflen Tinaak, te zijn. IIij bedenke dit wel: want wij
herinneren ons niet dtlie;ie te gelijk aan den eerflen en groot flea Romanfchrij ver, den onflerfelij ken XE No p fi o N , en ver
dat de honigzoete taal, cie natuurlijke uitdrukking de--lange,
zes Schrijvers en zijner Landgenooten ten minfte eenige fporen achterlate in den Auteur, die zich op hunnen klasfzekcr,
grond verplaatst, en hen gedurig aanhaalt. Vinden wij nu hier
deze fporen? Naar ons oordeel, zeer fchaars. Doch draag`c
inisfchien ook de Vertaling, welke duidelijke blijken draagt vats
tit het Transch, niet uit het Engelsch gedaan te zijn, hiertoe
bij. Behalve de hier en daar geheel Franfcke woordvoeging
getuigt reeds de fpclling der eigen namen, zoo als Hijmette(fio)
voor Ilymettus, fluiane voor /Iriudne, Gnide voor Ifniduss,
Périclès voor Perikles, enz. voor onze gisting, dat dit boek
eerie vertaling eener vertaling zij. Maar dit daar gelaten
hoezeer de Schrijver zijn best doe, an t van pedanterie vrij
te pleiten, Haagt hij of haar hierin niet altijd even gelukkig„
Eene lange redevoering, met den volgenden weidfehen aanhef'
(bL 11$.): ;, Welke welfprekendheid is in ƒlaat, oen de an.n„ doeningen te fchetfen eener vrouw, die, getrouw aan de
„ natuur, echter door de opvoeding heflierd wordt; eenex
„ vrouw, die rekenfchap van haar gedrag aan de zamcnievirg
verfchuldigd is; wiens (wier) gewaarwordingen door den
„ hemel zijn ingegeven," enz. is toch een vrij ongepast antivoord op eene vurige liefdesverklaring, en riekt te veel naar
de lc+.'ante. Hoe veel winderigs en onnatuurlijks is in do volende plaats opeengedrongen : (bi. tot.) „ De lucht, door de, ze nimfen ingeademd, is bezwangerd met dampen, die op de
i3 r_
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„ rozen harer wangen gelijkel, en de bladeren, die haar hedekken, zijn verzilverd door firalen, die zoo zui ver als hare
ze vooral klinkt zulk pathos
a , denkbeelden zijn." Te zit ei
belagchelijk. Op bi. rol noemt de Schrijfster; volgens den titel
eene Engel/the, haar Vaderland (het Vaderland van a AC o,
su ( L T 0 ït en C H A T HAM!) eert land door beuzela. litige gevoe-

eens bei ierd.
Uit het aangevoerde blijkt, dat deze Roman, met oenige
meerdere zorgvuldigheid en niet de behoorlijke verplaatfing in
de zeden en denkwijze der oude en hedendaagfche Grieken
bewerkt lijnde, eene zeer onderhoudende lecture zou kunnen
verfchaffen. Wij raden den Vertaler, daartoe in een voltiend
Deel bet zijne bij te dragen, alle gewrongene woordvoegingen
zoo veel mogelijk te vermijden, en zich op meerdere vloei
natuurlijkheid van ftijl toe te leggen. — De groot--barheidn
fte verdiéntte van dit boek is doorgaande zuiverheid van gevoelens y en het hartelijk woord van IDA'S oom over de hei.
ligheld des huwelijks (bl. 245), 't welk wij gaarne zouden
overnerven, indien ons befiek zulks gedoogde, durven wij gerustelijk aan jonge Lezers en Lezeresfen tot nadenken aanbe.
velen.

J1a;eelijks- betrekkingen en Htt w elijks - leven, in Brieven, door
r. L. E w n L D. IIde Deel. Uit het Iloo duitsclt. Te zimfier•
darn, bij 1. van der Hey. In ge. Syo. 311 Bl. f -58-:

B

ij de aanmelding van liet eerfie D°el van dit onderhoudend,
leerzaam en waarlijk godsdienftig werk, gaven wij hetzelve den
in ons oog verdienden lof, en trachtten het te verdedigen tegen
eene harde berisping, uit een vreemd Tijdfchrift in een onzer
meest geachte Weekbladen overgenomen. De goede opgang,
dien het werk gemaakt heeft, overtuigt ons van de inflemming
des publieks met ons; en wij twijfelen geen oogenblik of dolk
dit Deel zal overvloedigen bijval vinden. Hoe dit boek den
gehuwden, in onderfcheidene en wel niet geheel zeldzame omflandigheden, een' goeden en wel doorgaans den besten raad
geeft, daarvan beloofden wij bij eene volgende gelegen hcid
oen.e proeve.; gedeeltelijk evenwel zullen wij daar thans f. cl;.e
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aan voldoen, daar wij vooral worden uitgelokt door de bijlage tot den acht -en-veertigften brief, waarvan wij , als hebbende
eene meer algemeens 11rekking, en zijnde voor ongehuwden
ook een woord op zijn pas, den hoofdinhoud willen mede
-deln.
In hare briefwisfeling met zekeren Theophan, ontdekte Adel
heiel dezen haren vriend , dat haar tegenwoordige tweede echt
haar niet godsdienflig genoeg is, en alzoo geen regt-genot
deel neemt in hare godsdienstoefeningen. De onderfcheidene
antwoorden geven zeer nuttige opmerkingen en uitmuntende less
fen, bepalen haar bij liet verf iheidene der foorten van godsclienf:igheid, de uitgeftrektheid van JE ZUS zin, en wonen, dat
het opdringen van zekere, }a van alle foorten van godsdienfiig_
beid, nadeelig is. Bij een dezer antwoorden is de bedoelde
bijlage, zijnde eerre Parabel: De seize naar de Bron.
„ In zekere kleine Provincie heerschte eerre befinettelijke
ziekte, verfchillende, en van welke nooit iemand geheel genas.
Sommigen waren loom en krachteloos, en klaagden daarover;
deze waren de ergfle niet. Anderen hadden kwaadaardige zweren; ook deze waren de ergíile niet, daar de ziekteflof naar de
uitwendige deden drong. Anderen raaskalden, en hoe fterker
zij zich dan waanden, hoe erger zij waren. Anderen misleid-.
den zich door al liet voorkomen van gezondheid; hunne long
was aangefloken, en zij meenden naauwelijks een weinig verkonden te zijn. — Dc Landvorst wees eene Geneesbron aan,
lnidden in her f'teilhoog gebergte; velen, vooral die nog nice
gevoelloos waren door de ziekte, zochten de bron, bedien
zich van het onderrigt en de leiding van den lijfarts, en-den
kwamen genezen terug. Anderen, door hen zelven daar henen
geleid, werden ook weder gezond; de Landsheer gaf hun woningen digt bij de bron, en zij lieten eerre aanwijzing achter,
hoe men tot de bron konen kon. Maar liet geoorde deel der
inwoners bleef in de ongezonde luchtftreek der Provincie. Die
Zich gezond waanden, naeenden de bron niet te behoeven. An.
deren beweerden, omdat de bron in liet hooge gebergte vloei
zij door de donkere wolken met hunne verrekijkers-de,n
niet konden heen zien, dat men er d,n weg niet kon vinden,
dat de lucht er ongezond was, enz. Zij bereidden zichzelven,
of door hunne medeburgers, geneesmiddelen. Iiet troebel dalwater werd wat gezuiverd; men deed et wat fviker in, eii
aY,
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zeide nu, dat her zeer genezende en heilzaams was, omdat
liet — zoet finaakte. Sommigen wilden, er was tusfchen ziek
en gezond geen verfdril; de zieken bevonden zich doorgaans
beter dan de gezonden; alleen moest uien zorgen, dat er Beene
afzigtelijlce zweren kwamen. IIier tegen ijverde en beweerde
een ander, de mensch kou zichzelven gezond maken door het
vermogen van zijn gemoed. Hij beval, dirt iedereen vo!/itrekt
gezond woest zijn; gaf als kenteeken van gezondheid op,
dat men moest kunnen doen, hetgeen de bewoners van het ge
doch welke hij niet kende, doen konden. Men prees-bergt,
dit bevel, doch niemand werd er gezond door. Een ander
vond .lit, dat then de geneesmiddelen uit liet ix, uit de binnenac, fijnfte deelen van zijn ligchaam, bereiden moest, tapte
zich bloed af, onderzocht dit, om dus zichzelven waar te nemen s nam een drank in uit de gezonde deelen, en geloofde*
dus zichzelven doer de quintesfence van zic/izelvei; te zullen
genezen. PRisfchien had deze drank eene bedwelmende kracht;
ten minute, die hem innamen, fpraken van gezondheid als its
geestverrukking; velen hielden lien en zij hielden zichzelveti
voor gezond; doch 't bleek dikwijls duidelijk, dat ook zij niet
genezen waren.
„ Onder deze verwarringen waren inmiddels velen bedacht,
.gym den weg naar de geneesbron te aanvaarden. Dit deden zij
«iadelijk; maar toen zij merkten, dat de weg geftadig hooger,
Iteiier, en liet gewest Reeds eenzamer en dorder werd, keer
zij terug. Zij vonden wel hier en daar bezigs, op deli-don
weg, welker wonderbaar verkwikkende kracht de bergbewoners
geroemd hadden; maar, dewijl dezelve zoo klein en onaanzienlijk waren, dewijl zij er niet uitzagen als liet ooft uit hun
Provincie, zoo aten zij er niet van. Sommigen kreunden-ne
zich niet aan de aanwijzing der bergbewoneren; zij verbeeldden
zich, dat de weg hunzelven geopenbaard was geworden, heklommen het gebergte, geraakten aan liet dwalen, en kwanten
geheel afgemat terug. Sommigen wilden fehielijker tot de
bron komen. Zij beklommen snelle paarden, en renden bergwearts; near de paarden flortten op fi:eile plaatfeu terug.
Alle deze lieden wilden nooit weder van Bene reize naar de
bron Boorei, en waarfchuwden er iedereen voor. Zij, die gaarie in liet dal blijven wilden, wezen nog geuiedig op deze te Yt: ekecrden, „ Ziedaar iie btonZoeker9l" zCidCil Zij : ,, ?)AC
13
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komt er van, als men zich tot de wolken verheft!" Of zij e
nooit van gehoord, of het vergeten hadden, dat er evenwel
velen act de brow geweest, en genezen terug gekomen waren,
weet ik niet.
„ Zij moesten er wel van weten; want, niettegenftaande de
waarfchuwing der terugkomenden, en de fpotternijen van vele
BergfcLwicers, reisden van tijd tot tijd velen, met de aanwijring in de hand, naar de bron heen , en kwamen min of meer
gezond, ten minfee allen beter terug.
„ Aan den voet van den berg was veel fcherpzinnig onderzoek, redetwist en overleg, dat en -waarom men den togs
ondernemen moest, hoe de bron eigenlijk genas, of men daarbij al dan niet eenig dieet moest houden, vooral over de ver
wegen derwaarts, en hoe men reizen zou. Men had-fcheidn
gronden voor eenen íteilen rotsweg, die regelregt op het gebergte liep ; ' men had er ook voor eenen breederen, m'n fteilen, die liet gebergte omliep; ook hadden fommigen zin in het
kortfle voetpad, op 't welk men echter over diepe kloven
moest fpringen; en ook in een nog ander, maar bij 't welk
ttveinige bezien groeiden. Men maakte afteekeningen; en twist ie heftig. Aan de aangenaamfle zijde stond een groote troep,
die de reis aanvaarden zou; hij had een vaandel bij zich, en
eene fchilderij van de frisfche bron om vooruit te dragen; ook
had men bronliederen vervaardigd, en veel reukwerk voor de
seize.
„ Elke troep hield zijnen weg voor den besten, ook zijne
manier van reizen; ja velen voor den éénigen. Men had, namelijk, reeds voorlang de aanwijzing der bérgbewoners zoo
goed als ter zijde gelegd; men had er uittrekfels uit gemaakt,
en daarvan had ieder alleen datgene aangenomen, wat hem redelijk en naar den zin was. Velen verklaarden de afteekening
van den weg, zoo als dezelve hun door hunne verrekijkers
voorkwam, of beweerden, dat die afteekening alleen voor hen
was, die geene verrekijkers hadden. Anderen hielden het ge
lieele verhaal van de bron voor eene leerzame fabel, enz. 1,e
groote hoop bekreunde zich in 't geheel niet aan de aanwijïng, maar volgde het vaandel.
„ Zoo ontftond allengs de waan, dat maar één weg de regze weg naar de bron was, en dat talen op dezelfde wijze dere its reizen ?toesten, enz. Like partij beweerde, het moest
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=ao, en het moest niet anders zijn. — Als de Inenfchen hevig
twisten, worden zij blind. Daarom merkten zij niet op,
dat reeds velen langs verfchillende wegen bij de bron gekomen
en geholpen waren; dat zij niet twisten den besten tijd verloren tot de reize, en door hunne verhitting hunne ziekte ver
vergat, dat niet de manier van reizen, maar-ergdn.M
het drinken uit de bron, de hoofdzaak was.
„ Eindelijk honden Benige mannen op, die gefladig de aan.
wijzing ingezien en zich reisvaardig gemaakt hadden. Ernilig
en minzaam fpraken deze hunne medeburgers van alle partijen
aan. „ Gij twist geheel vergeefs ! " zeiden zij: „ Elke partij
heeft gelijk, en elke heeft ongelijk. Daar zijn verfeheidene
„ wegen om bij de bron te komen; de fteile weg is de regte weg, maar de vlakke ook. Dit zegt dc aanwijzing uitdrukkelijk. Niet één weg is derhalve alleen en met uit(lu.iring de regte. Hij, die zich nog fterk genoeg voelt, kieze
den steilen; wie niet goed klimmen kan, kieze den vlakken weg. De vlugge jongeling fpringe over de kloven. Natourlijk toch kan de oude man dit niet. Elk etc zoo veel
99 van de verkwikkende beziën als hij noodig heeft; daar9 , voor ftaan zij langs de wegen. Gij herinnert u welligt niet
meer, dat zelfs dc bergbewoners langs verfchillende wegen
naar de bron gereisd zijn. Laat toch aan dien hoop deszelfc
gefchilderde bron, zijn reukwerk, en zijne liederen. Als zij
om dezelve Hechts de regte bron niet vergeten. Als zij hecht$
door de liederen opgewekt, door het ontuioken reukwerk
verkwikt worden, en des te moediger voortreizen. lils het
uurar op de bron afgaat. — Ondertusfchen ," vervolgden zij ,
willen wij ook met ulieden niet twisten, Maakt het thans,
„ zoo als gij wilt. Wij moeten voort."
„ Zij wilden affcheid nemen van de twistenden; maar hunne
woorden, hun ernst en hunne liefde hadden gewerkt. „ Gaat
ieder den weg onder de afgeteekende, (lien hij voor den
bessen houdt," zeiden zij , „ en laat ons als broeders fchei„ den." Zij zongen het lied: FJ'ij eergin allen éérze,t God! ga ,Yen elkander de hand, en fcheidtien niet de stroorden: <lasz
.de Bron vinden wij elkaneler weder.
Ook begaven velen, van die in liet dal achtergebleven waren, zich op weg naar de bron, dewijl zij merkten, dat zij
taor alle hunne zelf ait,evondene geneesmiddelen niet heter
1 lwer-
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werden. Velen ftierven aan de ziekte. Langen tijd daarna wer+
den de overigen door eene vreesfelijke aardbeving en watervloed naar liet gebergte heen gedreven. Zij kwamen halfdood
op den top van hetzelve aait. Hier zagen zij de bron , die
zich tot een groot meer uitgebreid had, en een balfemachtigen
geur uitwatemde. Velen klauterden af, dronken thans nog uit
de bron, en werden met den rijd beter. Maar velen werden
door de ultwafeming bedwelmd, verfchrikten voor het groote
meer, en hortten over de klippen en rotfen naar beneden. Men
karn denken, hoe zij zich gewond, gekneusd, verminkt, hoe
kwalijk zij hun ganfche ligchaam toegefteld hadden! Ook zag
men hen niet meeri zij fchenen door den val gedood te zijn.
Maar desniettemin willen fommigen beweren, dat zij niet aan
hunne wonden flerven zullen; dat het water der bron eindelijk
tot hen zal rijzen, en dat het eene geheel wonderbare en alles genezende kracht heeft. Misfchien is dit enkel eene hoop,
welke het medelijden hun heeft ingegeven. Maar waarom zou
wij het niet met hen hopen, daar de bron zoo rijk aan-den
geneeskracht is, en dewijl deze ongelukkigen ook menfchen
zijn?"
,

lliamn Beaumont, of de Nadeelen een er verkeerde Opvoeding. Naar het Engelsch. Ilde en laatffe Deel. Te 4m
bij de Wed. J. Dóll. In 8vo. 299 Bl. f 2 -4 -: -fierdam,
it Deel (van het eerfile maakten wij in de haderl. LetD
met lof gewag) bevat den treurigen afloop
teroef.
voor
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van het leven en de gefchiedenis van Sir William Beaumont;
zijnde onze hoop op de nog mogelijke verbetering van het
jonge mensch wel dikwijls opgewakkerd, maar toch eindelijk
te leur gefield. Het is waar, nabij het graf betuigt hij wel
een opregt berouw te hebben over alle zijne fouten; dan te
regt voegt hij er zelve bij: wie weet, als ik in het leven bleef,
welke reisdaden ik dan weder begaan zou! En inderdaad, bij
het nagaan van zijnen levensloop, zouden ook wij op de opregtheid, voor het minst op de ftandvastigheid zijner voornemens, weinig durven rekenen. Het verhaal is ook nu zeer on,ierhoudend, en het treurig gevoel bij het lezen wordt gems.
tigd
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tigd en vergoed door de edelaardige gevoelens en handelingen
van een aantal perfonen, met Sir William meer of min in
verband. Wat de ítrekking van her werkje betreft, wij kun
deze niet beter opgeven, dan met de eigene woorden van-ne
den Schrijver aan het flot: „ En nu, mijne jonge lezers, ziet
door de voorbeelden, die ik voor u opengelegd heb, hoe gering en onbeílendig het geluk is, hetwelk alleen van rijkdom,
fehoonheid of uiterlijke begaafdheden afhangt! Alle deze dingen hebben hunne waarde, wanneer zij met een opgeklaard
verfland, een goed oordeel, en eene vaste gehechtheid aan onze pligten gepaard gaan; maar zonder deze goede hoedanigheden var de ziel en van het hart verkrijgen zij flechts van de
winstdenkenden onder de menfchen eene flanuwe bewondering,
die door ziekte of vermindering van fortuin verminderd, en
altoos door den toenemenden ouderdom geheel vernietigd wordt.
Welke toevlugt blijft er alsdan over voor den onbezonnen wel
weleer bewonderde vrouw naar de wereld?-lusteing,ofd
Vleijerij en toejuiching zijn in verachting en befpotting veranderd; zij zien treurig op den tijd, dien zij verloren hebben
en niet terug roepen kunnen; zonder een eenigen waren vriend,
eene eenige vertroostende gedachte aan het verledene, flijten
zij hunne overige dagen in verdriet, en fterven door allen ver
niemand betreurd. — Befchouwt, integendeel, (in-achtendor
andere hier voorkomende voorbeelden) het geluk, hetwelk de
goedheid van hart, de deugd en eene edelmoedige zelfopoffering, zoo vele vruchten eener verftandige opvoeding, vergetelt! Van goede beginfelen reeds in de vroege jeugd doordrongen, werden zij door het weldenkende gedeelte van het
menschdom geacht en geëerd; zij genoten al het geluk, dat
op deze aarde kan gevonden worden, en zullen nog op den
rand van hun graf de zalige bewustheid fmaken, dat zij, naar
hunne vermogens, die pligten betracht hebben, van welker
vervulling de verzekering van het maatfchappelijk geluk afhangt, terwijl zij tevens de zekerfte waarborg is voor het beflendig goed en deugdzaam gedrag van hun geliefde kroost."
Nuttige lesten inderdaad, welke w hartelijk wenfchen, dat
door de lezing van dit werkje een' blijvenden indruk, ook bij
jeugdige gemoederen, mogen achterlaten.
.
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Dc Blindenvan. Door J. I M ME EZEL L, JUNIOR. Met Platen. Te Rotterdam, Lij van der Bol en van Conijnenburg
ISI2. L+a gr. ave. 221 Bi. f 2 -5 -,
„ Een boel,, zoo jammerlijk zot, als ons m, air zeldzaam
voorkwam in geheel onze praxis;" dit was ons oordeel, toen
wij al een aantal bladzijden hadden afgelezen; pligtshalve lazen
wij verder, en — het werd beter, ja «si n liet einde werd
zelfs ons gevoelen eenigern? ate gunftig, en vonden wij ten
ílo;te, dat deze Roman nog wel op eenige onderfcheidinf;
boven een aantal andere aanfpraak heeft.
Een hoogst befpottelijk raar bewerkt liet ongeluk cener beminnenswaardige familie; per varies cafes, echter, wordt de
familie gered en volkomen gelukkig. I Iet verhaal leest vrij on-d..rhoudend; niets gaat buiten de grenzen der waarfchijnlijk
heid , (de aanvang echter uitgezonderd) en vriendfchap en liefde,
ouder- en kinderliefde, geven zelfs wel eens een aandoenlijb:
tooneel, terwijl wij nu en dan ook eerre goede zedeles en
treficode leering vinden, liet komt ons das bij uitftek vreemd
voor, dat de Schrijver, wiens dichterlijk talent wij meermaals
hulde deden, deze zijne verdichting begint en opzet met zul
ongerijmde en belagchelijke karikaturen, die zoo geheel in-ke
he; lage en laffe vallen, dat, tien tegen een, de befchaafde Lezer zijn boek al fpoedig wegwerpt als een nietsbeteekenend
vod, en zich daardoor van een genoegen berooft, zoo hij an
ders in Romans finaak vinde.
Iron dan de gekwetfle en wraakzuchtige eigenwaan van de
vervolgers eener brave familie niet anders geteekend worden, dan
iu de beeldtenis van eerre ftinkende koeherderin uit deAlpen, die
haren walgelijk laffen man zoo onder den pantoffel houdt, dat wi,
hem zien zitten tuslbhen het naaikusten en den klecrenkloppe:
(waarmede hij dikwijls rijkelijk poets krijgt), opgefloten, blaffend van den honger, met een wollen onderrok op zijne knie
om er een opnaaifel in te leggen, zonder dat lij met de naafi
see om te gaan? — Kon Gene dwaze lmwelijksheuze niet eige.aacdiger voorkomen, dan door den minnaar liet *2 2 pars ultra
van maagdelijk fchoon te doen vinden ijl cenen grootes boe zoos en rood haar? en moest de l:cr'ic,?n ui o do Alven juist
Zorn
-
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oo affchuwelijk morfig zijn, dat men van haar uiterlijk waIgen moet? En watronm de genoegens van dit misfelijk paar
juist Qp deze wijze gefchilderd: „ I-Inn hoogfie ,genot was
„ gelegen, ten eerde in een goed maal, ten tweede in een
„ zicha bed, en ten derde in.... 't kusfen".? Waarlijk, voor
Lezers, die door deze foort van aardigheden moeten gelokt
worden, denken wij , dat het goede in dezen Roman geheel
verloren is, en dat dc Schrijver (want dit was, hopen wij,
het geval) zich om hunnentwil in Beene zoo morfige mini
had behooren te dwingen. — Het beloop des verhaals geven
wij hier niet op, omdat wij den Lezer dezelfde verrasfing
gunnen, die ons gInoegen gaf; maar liever, ten slotte, bewijs,
dat dit boek vaarlijk eenig nuttig ouderrigt aa;;brengt.
Wondere zamenfchakeling van gebeurtenisfen en lotgeval
Omdat Bene koeherderin in de Alpen rond haar en eels-ien!
grooten boezem had , moest geheel het huisgezin van een porti
tretfchik er te Milaan in den grond geholpen worden. Had zij
geen rood haar en geen grooten boezem gehad, v ON WAL 0STEIN had haar niet gehuwd ; zij had dan ooit waarfchijnlijk
nooit in Milaan komen wonen; zij had dan daar niet de boovaardige en wraakgierige gcfpeeld; er waren Beene karikaturen
van haar gemaakt; A N C o LE T T I was dan niet vervolgd geword en.
„ Had AN G OLE TTI wezenlijk kwaad gedaan? De drie fpotprenten fielden Mevrouw VON WAL D STEIN ten toon , als Gene
nijdige, hoovaardige en heerschzuchtige vrouw. De eerfle
maakte eene gebeurtenis wereldkundig, die in een befoten ge<,elfchap voorgevallen was; op de tweede werd op hare afkomst gefinaald; en door de derde geraakte een onbcfch oft huisfelijk tooneel bekend : door alle drie kwam het karakter, het
huishouden, de afkomst op f'traat van een gezin, dat door zijn
vermogen en zijn' (tand in de maatfchappij tot de fatfoenlijke
wereld behoorde. A N GO LET TI was de uitvinder der fpotprenten niet. Maar moest hij dan ook den fpot!ast en de gemelijkheid van zi inen vriend niet de teekenpen ten dienst (laan?
Vriendfchap en kunst toch hebben beide hare ;renzen: de
4knnhenaar is even zoowel als de autheur voor de zedelijkheid
ban ziin werk verantwoordeli'k, en kan zich niet kwijten door
_iet vertoonen van den lastbrief, dien hij tot het vervaardigen
pan hetzelve ontvangen heeft. Ook de vriendfchap mag nieb
-
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verder gaan dan zedelijkheid en betamelijkheid toelaten. Ar
GOLETTI was alzoo verp ligt , om, alvorens de hand aan 't
werk te (laan, te ovenvegen, wat hij ging ondernemen? of hij
daartoe vrijheid had?. wat daarvan de gevolgen zouden wezen?
„ Wij gelooven met A N G O L E T T I, dat er aan Mevrouw
v O N W A L D s T E I N niet veel verbeurd was , en dat eene open-

ba re firafoefening door (potprenten ten fpiegel, ten baak, ten
affchrik voor anderen Eirekken kan; maar wij gelooven niet met
ANGOLETTI, dat de openbare befchimping van iemands gedrag iets tot zijne zedelijke verbetering kan toebrengen. Is
er een voorbeeld, dat iemand, die eene openbare flraffe ondergaan heeft, tot welmeenende en behendige beterfchap in zeden
gekomen is? Ontroof iemand zijn goeden naam, ontneem helt
alle eer, gij zult zien, dat hij zich aàn allerlei buitenfporigheden overgeeft : -- hij is gemeenzaam geworden met de fchande!^'

Anacreon aan het Hof van Polycratus(tes) , Zang/pel. Yri
gevolgd naar het Fransch van x. J. GUY, door c. A. vurt
RAP . Te Imflerdant, bij de Wed. J. Dóll. 1812. In kl.
8vo.54Bl.f:-IO-:
r
L angfpelen kunnen naauwelijks vallen in het vak onzer be.
oordeeling. Als enkel letterkundig voortbrengfel befchouwc ,
zonder op den eisch der muzijk en tooneelvertooning te letten, zijn ze meest allen wangedrogten. Wij moeten intusfchen
bekennen, dat het fink voorhanden, offchoon het desgelijks
zijnen glans van tooneel- en toonkunst moet ontleenen, toch
een zeker geheel vormt, en dat ook de vertaling, het uiterst
moeijelijke zijnde in acht genomen, lof verdient. De vertaler
heeft hetzelve van een voorbcrigt laten voorafgaan, het voornaamíie behelzende, wat wij van den zanger van Téos, den
held van dit Rukje, weten. Ook prijkt hetzelve met een opdragtsvers aan des mans kunstvriend MA J o F s K i. Uit hetzelve fchijnt, in den eerflen opflag, te blijken, dat de Heer VAN
RAY geheel niet zoo gunllig denkt over den tegenwoordiger
ílaat der Nederlandfche Dichtkunst, als wij, met velen, mee nen te moeten oordeelen. Dan, bij nader inzien, werd ons duidelijk, dat zijn uitvaren tegen wanfiulzk en dergelijke, zijn
af,
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affineeken van herstel des ouden bloei,, fleehts de tooneelpodzij betreft. Wij verblijden ons echter, dat er nog mannen zijn, die, ook in dit vak, de eer der natie pogen op te
houden, en den liefhebbers eener kunstrijke uitfpanning afwis
voldoening te verfchaffen. Dat de Heer v A N RAY,-felnd.
benevens zijne vrienden, de tegenwoordige Directeuren van
onzen Schouwburg, en het publiek, hunne verwachting bekroond en hunnen ijver beloond mogen zien!
Zie hier, ten ftaal, een deel van genoemde opdragt:
Verachte en vuige wanfmaak - Haven!
Uw geestloos werk wordt eens begraven,
Eens ziet ge rebus zegepraal!
Ja! hef, hoe diep g' ook zijt gezonken,
ó Kunst! uw fiere kruin omhoog;
Wil Neérlands dichtren weer ontvonken;
Voer hen, op nieuw, aan 's hemels boog.
IIertoover ons die fchoone tijden,
Toen ons uw aanfchijn mogt verblijden;
Ban uit uw koor elk wangedrogt;
IIerfchenk, herfchenk ons 't rein verleden;
En doem, in 't voor u aaklig heden,
Elk monfter bij zijn zwab en krocht.

Landboek ter beoefening der Franfc ie Taal, of Verzameling
van belangrijke Uittrekfels uit de beste Franfclie Profafchrijvers, vergezeld van de verklaring der minst gebruíkelijke woorden, en van korte ophelderingen omtrent de
Schrijvers en hunne werken, door G. V. L E H nt A N, Taalmeester te Zutphen. Te Dordrecht, bij A. Blusfé en Zoon.
1812.

In 8vo. IV en

550

Bl. f i -so-:

L' ene Chreflomathie uit Franfche klasfieke Schrijvers. Onzes
oordeels is er niets beter voor de aankomende jeugd, om
fmaak in de voortreffelijke gewrochten der Franfc,'ze Prozafchrijvers te bekomen, dan zulk eene met oordeel gefchakeerde bloemlezing. Voor meer gevorderden, die eigenlijk met
studie, en grondig, de groote modellen zoeken te leeren kennen,
ic natuurlijk zulk een werk, waarin men toch altijd den zamen-
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LEHMAN

inenhang en de orde der denkbeelden mist, niet gefchikt. Voor
genen, nogtans, komt alles op de keuze der flukken aan. Er
Zijn ons vooral twee uitgebreide verzamelingen van dien aard
bekend, N O ë L en DE LA PLACE'S Lefons de Littérature
et de Morale, waarvan het prozaifche gedeelte in één zwaar
boekdeel naar de foorten van jtijl gerangfchikt is, en dus achtervolgens herhalen; Tafereelen, Befchrijvingen, Bepalingen,
Fabelen, zedelijke Wjsgeerte, Brieven enz. bevat, — en LEV I z A C's Cours de Littérature Franfai fe nog meer methodiek gerangfchikt, en waar men eerst algemeene en bijzondere
Letterkunde, daarna Godsdienst en Zegekunde, flukken uit Redemars, Wijsgeeren en Staatkundigen, vervolgens fchilderingen
van Volken, Zamenfpraken en Brieven, en dan (na de Dichtjlukken) herhalen en Fabelen, Tafereelen en Mengelwerk vindt.
Iiet plan dier twee uitmuntende verzamelingen (de laatíle is
van q. boekdeelen in 8 0 .) verfchilt zeker aanmerkelijk van dat
des Heeren LEHMAN, die flechts een algemeen verkrijgbaar
Leesboek leveren wilde; dóch had hij, onzes inziens beter
gedaan, met eene dergelijke orde te volgen, dan de Rukken
uit éénen Schrijver bij elkander te plaatfen, die toch ook flechts
losfe, afzonderlijke fragmenten, of kleine verhalen; zijn. Om
zulk eenen Schrijver in zijn' flijl en genie te Ieeren kennen,
moet men hem geheel lezen; doch om eenige kennis eener
fchrijfi'ijze, in de onderfcheidene foorten van behandeling, te
verkrijgen, is het beter, eenige flukken van gelijkíoortigen ftiji
bij elkander te voegen.
Wanneer wij echter deze bedenking ter zijde Rellen, moeten
wij volmondig bekennen , het gekozene doorgaans zeer fchoon
.bevonden te hebben. De Schrijver heeft zich meestal van onbetwistbaar in den rang der Clasfici geplaatfte Schrijvers bediend,
gelijk men uit derzelver opnoeming zien zal. R o C H E F o U,

CAULD, MARMONTEL, BERQUIN (?), DIDEROT, VOLTAIRE, D'ARNAUD(?), RAYNAL, D'AGUESSEAU, MON^
TESQUIEU, MERCLER(?), FENELON, LE SAGE; VER
TOT, FLORIAN, BARTHELEMY, D'ALEMBERT, BONNET,
ROLLIN, BRISSOT(?), CONDORCET , THOMAS, LA
BRUVERE, DUCLOS, ST. REAL, PATRU(?), BUFFON,
VERNET, ROUSSEAU en DU PATY (?) zijn de fchatkamers;

waaruit hij zeer veel goeds ontleend heeft. Daar echter de met
een vraagteeken aangeduide Schrijvers niet algemeen voor klasjiek
er-
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erkend zijn, geven wij den verzamelaar in bedenking, of het niet
ruim zoo goed geweest ware, met weglating (althans gedeeltelijk)
hunner flukken, wat meer plaatfen uit de Letterheldén der groote
i7de Eeuw, BOS SUET, PASCAL (Provinciales), MASSILL o rr, en ook van den geestigen, bevalligen F o N T E N E L L E, te
nemen. Misfchien fchrikte de godgeleerde ulof der eerften hela
nf, misfchien ook de moeijelijkheid voor leerlingen; de laatftd,
echter, is ook groot genoeg in de overgenomene plaatfen uit
M E R C I E R en anderen; en wat het eeríte betreft, in de Dis cours fur l'Hi/loire univerfelle, in verfcheidene Lijkredenen van
E0SSUET, in de Petit Carême van MA5S ILL ON,in deProvin
ciales, in de Werelden en Gefprekken der Dooden van F0 N TEN E L LE zijn brokken genoeg , die niet eigenlijk voor godgeleerd kunnen gehouden worden, en die dus zeer wel in deze
verzameling gevoegd hadden. De gekozene flukken zijn echter
ook zeer wél; maar men dient altijd naar het beste te zoeken.
Aan den voet van elke bladzijde is een zeer kort berigt van
eiken Schrijver, en zijn eenige der moeijelijkfte woorden opgehelderd. Deze keuze had echter, of iirenger, of ruimer kunnen zijn; thans vindt men zeer vele moeijelijke fpreekwijzen
niet opgehelderd, en daarentegen vele woorden, die dagelijks
voorkomen, b. v. asfiffer, mzïrir, foule faint, cachot, enz.
vertaald. Ook hebben wij er eenige fouten in gevonden; b. v.
bl. I. hommage, hulde, hier door eerbied vertaald, — bl.2. maux
t3 venir — toekomflige droefheden, beter fmarten, — bi. 9.
humide langueur; humide is door nat, vochtig , en langueur
door (mart vertaald; dus moet de leerling overzetten, vochtige
of natte fmart. Beter ware het geweest, fes yeux bril
te omfchrijven, door, hare oogen-loientd'uhmagr,
zwommen in tranen een er zachte aandoening. Op bi. 6o is
arbitre door goede wan verklaard; dit woord is dubbelzinnig,
vooral in den zin, waarin het hier voorkomt; doch fcheidsman
levert geene zwarigheden op. Onder de drukfouten is eerie doorieepende op bladz. goz en very., Anis voor 2nio.
-

,
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WINTERVERMAAK VOOR KINDEREN.

Wintervermaak voor Kinderen van ver/chillenden ouderdom,
die zich en hunne Medgezellen willen verlustigen, bejlaande in Kunstfukjes, enz. enz. Naar het Hoogduitsch. Te
4mferdam, bij J, Tel. In 8vo. 125 Bl. f:-14-:
oewel er reeds zoo veel van allerlei aard voor kinderent
H
gefchreven werd, is iedere nieuwe bijdrage den kleinen nog
altijd welkom, en eerre verzameling, als thans voor ons ligt,
verdient door den kindervriend niet over het hoofd gezien te
worden. De kunstflikjes, waarvan de titel gewaagt, zijn 46
in getal, en meestal van dien aard, dat een eenigzins handig
jongsken dezelve zich gemakkelijk eigen maakt, en niet weinis
kosten en zonder vrees voor nadeel zich en zijn gezelfchap er
mede vermaken kan. Daartoe worden ook 13 onderfcheidene
gezelfchapsfpelen voorgefleld, waarachter eerre opgave van niet
onaardig gekozene fraffen voor de genen, die pand verbeurd
hebben. Deze fpelletjes kunnen de kleinen vermaken, en er
is een en ander onder, dat tevens niet onleerzaam is. Nu
volgen een aantal raadfels en charaden , met de oplosfingen;
voorts anekdoten om te Iagchen, en fabelen. Van de laatste
rubriek geven wij de volgende ter proeve
DE HONIGBIJ EN DE PAARDENVLIEG.

Eerre Paardenvlieg was eens aanfchouwíter van den arbeid dr
Bijen. „ Hoe!" begon zij eindelijk te brommen, „ wat i`s
dit toch een stijf, gedwongen, langzaam werk? — Waartoe is
het nuttig, alles zoo af te pasfen, zoo zorgvuldig te verdeelen, en zoo rein te maken? — Gij zoudt tienmaal meer rit
kunnen vliegen, in den tijd, die hier met onnoodige orde verloren wordt." — „ Stoor mij niet, vriendin," antwoordde de
Bij; „ zonder orde te werk te gaan, fchijnt wel te vorderen,
doch het is op het einde het grootfte tijdverlies. Maat` Prij
heeft de helft van zijnen arbeid gedaan, die zich aan orde
gewent."

BE OORDEEL ING.
Aa Brief van denIpostel Pauliis aan dé Galaticrs,
uit het Grieksch vertaald, inet Aanmerkingen en een
Onderzoek over den Brief van _7acobus, door E. J:
G R F v z , in leven Hoogleeraar in de Oosterfiche Talen en , oodfche Oudheden te Franeker. Met een
l oorberigt van deszelfs Broeder a. H. G R E V E, S.
s. ars. c. Te Amfierdarn, bij W. Brave. In gr; 8vo.
XlV, 353 Bl. f 2 -4-

D

e Broeder van den onlangs overledenen Ëranekerfclien
Hoogieeraar G R E V E , ook voorheen Uitgever van het
eerfte Deel der Vertaling van eenige Brieven van Paulus,
door denzelven vervaardigd en reeds in 1790 in 't licht
verfchenen, heeft ook de uitgave van dit vierde en laat{le
Deel op zich genomen , en er een kort Voorberigt voor
geplaatst. Men ziet daaruit , dat de Schrijver zelf het ter
perfe bezorgd heeft, en dat men reeds bezig was met het
afdrukken van het Onderzoek over den Brief van Yaco.
bus, als een vervolg van bl. 145, 146 ddr Aanmerkingen
bij den Brief aan de Galatiërs , toen de dood daarmede
een einde maakte. Men ontvangt hier ook eenig verflag
van des Hoogleeraars denkwijze over het Christelijk leerílelfel, en van het voornemen zijns Broeders, om eene
korte en duidelijke opgave en verklaring van deszelfs be
grippen omtrent de leer des Christendoms, volgens aan'eiding zijner van tijd tot tijd uitgekomene onderfcheidene
werken, handfchriften en bijzondere gefprekken , in eene
geregelde orde bijeen te brengen. Wij hebben vernomen,
dat daarvoor werkelijk eerre inlèhrijviiig is opengezet, die
wij echter niet weten, of genoeg bijval gevonden hebbes
om te mogen verwachten , dat dit werk zal tot fland
komen:
9,"
liEOORD. 1813. NO. 4 .
OP
'

?46 t. 3. e r.r:vE
Op dezelfde wijze, die men kent uit de vorige Deelerf
over de Brieven aan de Efeiërs, Colosfers, aan Timotheus en Phileron, aan de Romeinen. en Corinthiërs,
wordt ook, in dit vierde Deel, de Brief aan de Galatiërs
behandeld. In eene voorafgaande Inleiding wordt Behandeld, i. over den tijd, waarin dezelve gefchreven is; 2.
over den toefland der Gemeenten van Galatiën; 3. over
de aanleidingen tot het fchrijven van den Brief; 4. over de
oogmerken des Briefs, en den inhoud in 't algemeen. Hierop volgt de dubbele Vertaling, de eene namelijk de woordelijke, en de andere de vrijere; daarna eenige verfchi
lende Lezingen, en eindelijk de uitlegkundige Aanmerkingen.
Men herkent, ook in dit boekdeel, allerwegen den ervarenen en zelfdenkenden Schriftverklaarder, die veelal, zijnen eigen weg gaat, en niet zelden van de meeste uitleggers verfehilt. En dikwijls zal zijn juist oordeel over den
zin van min of meer moeijelijke en veeltijds kwalijk uitgew
legde plaatfeir bijval vinden. Somtijds, echter, vinden wij
zijne verklaring zeer gedrongen, en, althans naar ons ge'
voel, geheel onaannemelijk. Bij voorb. H. III: ig. alwaar
hij, in plaats van de gewone vertaling, door de engelen,
deze voorhaat en verdedigt, door onderfcheidene opeenvol.
gende boodfchappen. — IV. a4. waar voor de gewone
overzetting, 't welk dingen zijn, die eene andere bedui
dents hebben, aan deze de voorkeur wordt gegeven, 'g
welk dingen zijn, aan welke eene andere beteekenis gegeven
wordt. — VI: 14. zal Paulus, door het voorzetfel bij het
woord, door wereld vertaald, weg te laten, hetzelve, als
een eigen naam, gebruikt hebben, en daardoor zal de uitdrukking iets eigenaardigs hebben, hetgeen de Hoogleeraar
niet beter weet uit te drukken, dan door deze vreemd luiden.
de omfchrijving : „'t zij verre van mij , dat ik ergens grootsclt
op zou zijn, dan op 't kruis van Christus: waardoor Monfleur de wereld bij mij aan 't kruis hangt, en ik bij hein."
floe veel eenvoudiger en natuurlijker, en hoe veel beter op
taalkundige gronden gebouwd, zijn de verklaringen dier plaat.
f n in den voortreffelijken Coi mentarius van den beroemd
des
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den Iloo; leeraar s OR GE R, van welken 't ons verwondert, dat de Heer GR n v n , die ze gekend moet hebben,
weinige of geene partij heeft getrokken.
Allerminst zijn ons die Aanmerkingen bevallen, waarin hi
over het leerfielligc uitweidt, en zijne godgeleerde begrip
tekst van Paulus indringt. Zoo handelt hij, in-penid
zijne Aanmerkingen op H. III: 6 -29, uitvoèrig over de
leer der îegtvaardiging uit het geloof, en beweert ten
tierklle, dat de door Paulus aangehaalde woorden, 1braham geloofde God, en Hij rekende het heart voor geregtigheid, tot de vergeving der zonden en de regtvaardiging,
waarvan Paulus in de Brieven aan de Romeinen en Gatiërs
fpreekt, regtflreeks behoort; dat Paulus, van de werken
der wet fprekende, als uit welken geen mensch bij God gereytvaardigd wordt, onder dezen naam, zoo wel de zede
blijvende wet, als de burgerlijke en ceremo--lijkenfds
niecle wetten van God onder Israël, heeft begrepen; en dat
het geloof; waaraan de Apostel; met uitffuiting der werken, de regtvaardiging verbií:dt, bef'aat in de kennis der
waarheid des Evanbeliums, en het vertrouwen door den
Heiligen Geest, dat niet alleen anderen , maar ook onszelven, vergeving van zonden, en onfirafbaarheid, en het eeuwig leven, van God uit genade gefchonken, worden, oat
des lijdens en flervens van Christus wille. Hier weten wij
lbms niet, hoe wij het niet den Heer c> R r: v u , die anders
an geene bijzondere gevoelens van Benig Godsdienítig Ge nootfchap wilde fchijnen ílaafachtiy verkleefd te zijn; heb
's Mans ijver gaat zoo verre, dat hij, om het fyste--ben.
matisch begrip , welk hij aan de leer van Paulus, dat wij
door 't geloof bij God geregtvaardigd worden, hecht, des
te gemakkelijker vol te houden, de daarmede zoo hij
meent, ftrijdige leer van Jacobus heftig tegenfpreekt, en,
voornamelijk om deze reden , diens gebeden Brief, als een
onderhefchoven luk, eenen Apostel onwaardig, finadelijk
verwerpt. Dit gefchiedt opzettelijk in een bijgevoegd O,nélerzoek van den brief van 'iacobus„ waarmede niet minet, dan 148 bladzijden, gevuld worden.

In
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E. J. GREVE

In dit Onderzoek fpoort de Hoogleeraar eerst na, wat de
gefchiedenis en de fchriften der oude Kerkvaders aangaande
den Schrijver van dit ítuk, en deszelfs gezag in de eeríle
Christenheid en vervolgens, ons leeren. Vóór OR I GE NE S
heeft niemand van dezen Brief, als van een Apostolisch
gefchrift, eenig gewag gemaakt; en deze is zichzelven ook
niet gelijk. E USE s I u s plaatst denzelven nu eens onder
de onechte fchriften, en dan weder onder die, welke te
lijden. H IE R 0 NY si u s bekent, dat deze Brief,-genfprak
welken men oordeelde , onder den naam van Jacobus,
door een ander uitgegeven te zijn, evenwel allengskens,
in verloop van tijd, canoniek gezag verkregen had. Dat
men dit gefchrift in de oude Syrifche vertaling aantreft,
doet weinig af, omdat de eudíle Christenfchrijvers in Syrzie er evenwel geene melding van maken. De overeenftemming van alle latere Schrijvers, die dezen Brief in denzelfden rang met de andere ontwijfelbare Apostolifche
fchriften plaatfen, heeft ook geen 't minf{e gezag, omdat
zij daarin zonder genoegzamen grond zijn te werk gegaan. Deze en dergelijke aanmerkingen zijn meermalen
door anderen gemaakt; doch er is ook reeds voorlang ,
met voldoende redenen, zoo 't ons toefchijnt, vooral door
J. D. bIICHAi;LIS, KLEUKER, POTT en HUG, Op

geantwoord. Nog heftiger is de beftrijding van het Apostolisch gezag van dezen Brief, die . er de Heer G R E v E op laat volgen, op dogmatifche gronden, ontleend uit

den inhoud zelven. Deze wijkt, naar het oordeel van den
Hoogleeraar, geheelenal af van de leer van Petrus en PauIns, en draagt allezins zoodanige kenmerken, dat men denzelven geenszins voor een Apostolisch gefchrift, dat een
goddelijk en onbedriegelijk rigtfiloer voor ons geloof en
voor onzen wandel bevat, mag aannemen. Evenwel ook
hier bedient de Schrijver zich van geese andere wapenen,
dan die, reeds in de zestiende eeuw, door L U T HER en
anderen, in de hitte des gefchiis over de regtvaardiimuki^aaa, en naderhand door dezen en genen, uit misverfland

d^au de ware leer van Paulus, zijn ter hulpe genomen; en
waar-
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waartegen de vermaardfle Godgeleerden reeds voorlang de
hioage waarde van dezen zoo veel goeds en fchoons bevat
overtuigendste aanwijzing van de vol -tendBrif,o
wel met Petrus en Paulus,-komenftvr{lig,zo
als met de eigene leer van Jezus, in dier voege gehand
hebben, chat wij naauwelijks onze ooges hebben kun-hafd
geldoven, onder 't lezen van dit Onderzoek. De Schrij--ne
ver vindt zich wel gedrongen, daarin vele treffelijke en godvruchtige gezegden te erkennen, en aan den Opf'teller een
geestig en vlug vernuft toe te kennen; maar befchuldigt
hem desniettemin, op een meesterachtigen en verachtenden
toon, als ware hij een Schriftverdraaijer, die de Christelijke
leer niet verftaat, dingen, die verfchillend zijn , verwart,
en jammerlijk redeneert. 't Lust ons niet, de zwakheid
en nietigheid der bijgebragte redenen, die den Heer G R EvE tot deze harde oordeelvelling vervoerd hebben, aan te
toones. Wij willen alleen dezulken, welken de magtfpreuken van dien geleerden man welligt tot wankelen mogten
brengen, naar twee uitmuntende Verhandelingen van den
beroemden IC N A P P wijzen ; de eeríle, De dispari for2nula clocendi, qua Christus, Paulus atque , acobus, de
fide ct factis disjerentes, ufi fust; en de andere, In periochain ex Ep. Jac. Cap. 1: 22 — II: 26.
Het gewigt der zake, het gezag des Schrijvers , en de wijze, waarop hij in dezen is te werk gegaan, verpligtten ons,
,aldus te fpreken van het werk eens Overledenen.
Sermons fur divers textes de 1'Dcriture fainte, par J. G.
C. D E L A S A U S S A Y E, Pasteur de l'Eglife Walonne
la Ilaye. à Amflerdam , chez Changuion a den
Hengst. 8vo. XII , 459 pag. f 3 -: .

I let bevreemdt ons, dat deze fchoone Leerredenen ons
zoo lang onbekend gebleven zijn, en wij verheugen ons
zeer, dat wij ze hebben leeren kennen. Zij kunnen met
de besten wedijveren, en behoeven voor dezelve misfchien,
ov:r
Ki
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over liet geheel genomen, niet te wiiken. Men vindt daatirr
grondige uitlegging , fraaije ontwerpen , naau%vkeuri e ont.
wikkeling van dezelve, en rijkdom van zaken. De Gijl is
zuiver, aangenaam, duidelijk, en vervuld met dát gevoel,
dat niet overweldigt, maar, gelijk een weldadig vuns, zich
door alle de aderen van ons hart verfpreidt, en algemeene
inwendige verwarming voortbrengt. —Dit boekdeel, (waar
geen vervolg fchijnt te wachten) bevat veertien Leer--op
redenen, over verfchillende belangrijke en ten deele buiten
onderwerpen. Derzelver opfchriften zijn deze: -gewon
I. Over de wezenlijke waarheden van den Godsdienst,
die gedurig herinnerd, en, over de w.voordentwvisten, die
altijd ontweken moeten worden; uitgefproken bij de opening der Synode, gehouden te Haarlens, zo Sept. 1789,
env., naar 2 Tim. II: 11-14. —II. Leerrede, uitgefproken ter inwijding van de Kerk der Walfche Gemeente van
den Haag,' 6 Nov. i8o8 , over Pf. CXXXII: 8 —III. Dc
bediening van het T vangelie Bene bediening der liefde ;.
Eitgefproken ter bevestiging van den Leeraar D. SE KR UR s E r., in de Gemeente van 'den Haag, 28 Mei 18o9,
-maar i Pet. V: 2. — IV. De Eeuwigheid van God; uitgefproken ter beisuiting der vorige Eeuw, a8 I)ec. i800, naar
Exod. III: i4.'- V, VI, VII. loopen over 14gur's bede,
Spreuk. XXX: 8, g. - VIII. Over de opvoeding van arme
kinderen; uitgefproken bij de jaarlijkfehe Collecte ten voor
Huis van Weldadigheid, naar Spreuk. XXII: 6.-delvanht
— IX. Wederzijdfabc pligten van Ouders en Kinderen,
naar Exod. XX: 12. - X. De troostbronnen des Ouderdons,
daar Pf. LXXI: 9. — XI. Mephibofeth, of de dankbare
Mensch en deugdzame Burger, naar 2 Sam. XIX: 3o. -XII. Onze bekeering en de ter „gkomst van onzen vangen
voorfpoed; uitgefprclken op Biddag z5 Maart i8oi , naar
Klaagt. V: 2i. ---- XIIL jezus Christus voor Hcredes,
naar Luc. XXIII: 5—i2. — XIV. ,jezus gaande naar
Golgotha, naar Luc. XXIII: 25-3i.
Ten bewijze en proeve van het gunflig oordeel, dat wij
over deze Leerredenen geveld hebben , zullen wij liet one-verp der derde, en een gedeelte der twaalfde Leerrede aan
1
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onze Lezers mededee?en. Eer wij dat ontwerp opgeven,
wete de Lezer, dat de Schrijver fleciats het eertic en laatjie
deel van r Pet. V: 2. ten tekst nam, en dus las: Weidt de

kudde van Christus, die u toevertrouwd is, — uit een beginfel van liefde. — Na aangemerkt te hebben, dat voor ieder
mensen juist die deugd de noodzal elijkile is, die voor zij

bijzonderen (Rand het meeste voegt, en dat zonder de--ne
ze alle zijne andere goede eigenfchappen van weinig waarde
en niet zelden gevaarlijk zijn, zoekt de Eerw. DE L A
s A US s n. v n, naar aanleiding van den voorgelezen tekst,
(die geene afzonderlijke verklaring behoefde) aan te toonen,
dat menfchenliefde de hoofddeugd van den Leeraars - Eland
is, en rigt dit betoog dus in: De bediening van het Evangelie is eene bediening, der liefde, het zij gij let op het
oogmerk, waarnaar zij fireeft, het zij gij acht geeft op
den arbeid, dien zij oplegt, het zij gij ziet op de wijze,
waarop die wordt uitgeoefend. — Het oogmerk der bediening is hetzelfde met dat van den Godsdienst; en deze bedoelt zigtbaar der menfchen tijdelijk en eeuwig geluk. Hoe
zou nu •dat doel zonder liefde bereikt worden? En die
liefde boezemt den Leeraar zijn Godsdienst in. — De arbeid, dien hij verrigt, is een arbeid der liefde. 1 Jij moet
prediken.; maar wat? Niets dan waarheden, die ons eeuwig
heil betreffen. Bij alle overige verfcheidenheid blijven deze
de hoofdzaak. Hij moet de jeugd onderwijzen; maar waarin? Iu de kennisfe van die verborgenheden, die haar wijs
kunnen maken tot zaligheid. En deze lastige taak wordt
item ligt, door de hope op heerlijke vrucht. Hij moet de
raadsman der verlegenen, de teregtwijzer der dolenden, de
Engel des vredes der twistenden, en de vriend der armen en
behoeftigen wezen. Ilij moet, eindelijk, in de ure des doods,
Alen zonder ondericheid bijlaan, hen voor den dood bereiden, en het flerven ligt en vrolijk maken. Dit is zijn werk:
en is dat geen werk der liefde? — Eindelijk leert de natuur
der Evangelie - bediening, dat de wijze, waarop zij moet
worden uitgeoefend, liefderijk wezen moet. Alle liefdeloosheid daarin toch firijdt met haren geest en niet het voorbeeld van Jezus en de Apostelen. Laten wij deze algemeene
K4
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re gevolgtrekking toepasfen op twee van hare hoofdeerrigtingen; te weten, de verdediging der waarheid, en de
verbetering der zeden. De Evangelie - dienaar snoet de
waarheid verdedigen, niet met laffe toegevendheid, maar niet
vasten ijver. Maar wat zou die baten zonder liefde? Niets,
dan de harten fluiten; terwijl de liefde die voor haar opent.
De Evangelie - dienaar moet de zeden verbeteren ; en tegen
ondeugenden zou hardheid, gewis! het meeste voegen.
Maar Paulus beveelt toch ook tegen dezen de liefde;
zij betaamt zwakke en gebrekkige menfchen; de ondeu,
gendite verdient mededoogen, en wijze liefde heeft ook in
dezen de beste werking. — Op dit betoog volgt eene toepasfing, die aandringt op hoogachting voor het Leeraar
ambt, om deszelfs inwendige voortreffelijkheid en bemin
minachting tegengaat, — tot wederve-nelijkhd,szf
liefde voor de bekleeders van hetzelve aanfpoort, -- de
betamelijkheid en nuttigheid daarvan aanwijst, — den nienwen Leeraar aan de Gemeente, en de Gemeente aan den
nieuwen Leeraar hartelijk aanbeveelt, — en eindelijk met
een roerend woord over de liefde van den Spreker zelven,
over zijnen veertigjarigen welgewilden dienst, over zijn ver
langenom nog verder naar zijn vermogen tot welzijn zijner
kudde mede te werken, en over zijne vurige wenfchen voor
hare welvaart en zegen, befluit.
flij deze fchets voegen wij het flot der twaalfde Leerre,
de, dat, vrij vertaald, dus luidt: „ De voorfpoed is niet
altijd een zegen. Dit is eene onwederfprekelijke waarheid,
door de ondervinding maar al te dikwijls bevestigd, zoo ten
opzigte van bijzondere perfonen, als van geheele volken.
Indien wij niet voorbereid zijn, om denzelven te ontvan
gen, indien wij die gevoelens en gefchiktheden misfen, die
wij bezitten moeten, om hem te genieten, zonder hem te
misbruiken , dan is de tegenfpoed verre boven den voor.
spoed te verkiezen: met één woord: wij moeten ons over
tuigd houden, dat de voorfpoed nimmer een wezenlijk goed
is , dan voor hen, die dier, waardig zijn. Welk een zeegit
i- zulk eery voorfpoed, die niet ,natig`ieid on ootmoed gc^
,

,
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noten wordt, die de edelfle aandoeningen van godsvrucht
en weldadigheid verhoogt, die ons met dankbaarheid aan
zijnen Goddelijken Bewerker vervult, en die, dienstbaar
aan zijne vaderlijk-, bedoelingen, in onze hand een middel tot gelukzaligheid wordt, — een middel, om aan onwetenden onderwijs, aan zwakken bescherming, aan behoeftigen onderhand te bezorgen, en zijne weldaden over
allen te verfpreiden! Maar zoo is het niet met de zaak
gelegen, als de voorfpoed ten deele valt aan een ondeugend en bedorven volk, dat allen eerbied voor God en
alle menfchelijkheid heeft afgelegd. -- Denkt niet, M. Fl!
dat wij met deze hatelijke trekken het volk van deze gewesten willen kenfchetfen. 6, Zulk Bene gedachte zij ver
ons! Neen, neen , (en God zij daarvoor gedankt,)-revan
dit volk is zóó zeer niet ontaard; er is onder ons nog
deugd, liefde en vreeze des Heeren! -- Maar met refit
kan men ons toch verwijten, dat wij, in plaats van toe
te nemen in de genade, gelijk wij behoorden, in tegendeel aanmerkelijk vervallen zijn van datgene, hetwelk wij
te voren waren; dat de ligtzinnigheid, de laauwheid en
de onverfchilligheid voor den Godsdienst en zijne openbare uitoefening bij den dag aangroeijen; dat ons geloove
zwak en dikwijls onvruchtbaar is; en dat de geest van
vrede, liefde en eendragt, die de geest van onzen Heer
jezus Christus is, beítendig zeldzamer wordt. Bij dit
verval van Godsdienst en zeden zou de voorfpoed ons
verderf voltooijen, indien hij onze verbetering voorafging;
of, beter gezegd, hij zou ons verhinderen in onze verbetering, en misfchien ons ter nederllorten in allerlei foort
van toomelooze ongebondenheid. Inderdaad, indien wij in
deze dagen van vreeze en duisternis onze harten overgeven aan gerustheid en vreugde , wat zouden wij dan wel
doen in Benen tijd van vrede en kalmte ? Indien wij in
deze dagen van moeijelijkheid en vermindering een weekeliik leven leiden, flechts bedacht op onze vermaken, en
alle de luimen eener alles te boven gaande en verwoestcnde weelde opvolgende, hoe zouden wij dan wel leven in
daK5
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dagen van grooten overvloed? Met één woord, indien on
ze lusten zoo magtig zijn, dat geene omflandigheid dezelve
genoegzaam beteugelt, wat zou er dan van worden, als de
voorfpoed hun onophoudelijk nieuw voedfel aanbood ? —Voor
zoo verre wij dan niet verbeterd zijn, zoo laten wij ons wel
wachten van naar voorfpoed te verlangen. Voor een volk
zonder berouw is hij geen gunst van den Hemel, maar
veeleer eene kastijding, die zoo veel te vreesfelijkeris, daar
zij altijd een voorbode is van eenen naderenden ondergang.
O! Dat wij dan vreezen, dat God tot ons zegge: Dit is eer*
volk zonder wetenfchap; Ik heb het geslagen, maar het
heeft geen pijn gevoeld; Ik zal niet langer met hetzelve
twisten; maar ziet hier , wat Ik doen zal: Ik zal het .derf
cvensch van zijn hart geven, — voorfpoed, wiens betooveringen fomtijds het verfland der wijzen verbijsteren, en
altijd het verderf der dwazen berokkenen. Welaan, 6 Voor
bezoek dit volk; fpreid voor hetzelve alle uwe be--fpoed!
koringen ten toon, en ílort alle uwe begoochelingen over
hetzelve uit; verzadig het met uwe lekkernijen, en maak
liet -dronken met uw vergift. Maar bovenal verberg voor
deszelfs oog den afgrond, dien Ik het delve; maak deszelfs
harte dik; dat het hoorende niet hopre en ziende niet zie;
opdat het ...... Maar , groote God! neen, niet alzoo!
-- d, Dan liever alle uwe rampen! Zij zullen minder
wreed zijn., dan zulk een voorfpoed. Keur ons uwer kas.
tijdingen toch -niet onwaardig; verdubbel de (lagen van uwe
roede, en houd niet op ons te faan , tot dat wij, nedergebogen aan uwe voeten, met ootmoed en berouw vervuld zijn,
en onze verkeerde wegen verlaten, om voortaan het pact
van uwe geregtigheid te volgen. Dan, ó God! keer dan
tot . ons weder, ons ons te verblijden naar de mate, naar
welke Gij ons bedroefd hebt."
Op elk menfchelijk werk zijn aanmerkingen te maken, en
wij zouden die ook ligtelijk op deze Leerredenen kunnen
vinden. Maar de waardige Schrijver is niet meer onder de
levenden; en wie berispt gaarne het werk der genen, die
ontslapen zijn , en nocla daaruit eenig nut trekken, noch
zitli
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zich verdedigen kunnen ? Daarenboven hebben wij geen
aanmerking van Benig belang , en herhalen, waarmede wij
begonnen; te weten, dat deze Leerredenen, naar ons oordeel, zeer voortreffelijk zijn. Wij prijzen dezelve , derhalve , aan alle onze Lezers, die ze lezen kunnen , van gan.
fcher harte aan, en wenfchen er hun die leering en ífichting van, die zij ons gaven, en waarvoor wij den Algoedeit
danken.
Slechts dit Céne nog: Met veel genoegen lazen wij, in
de tweede Leerrede, de wijze verdediging van den Schrijver
voor de inflandhouding der Franfche Kerken in ons Vaderland. Al waren zij ook te voren op vele plaatfen van cons,
Vaderland geene behoefte, dan nog zouden wij dezelve riet
overtollig rekenen, omdat wij gaarne anderen de voldoening
aan eenen fchuldeloozen finaak gunnen, en omdat die voldoening voor fommigen een middel was, om hun Bezon
de en voedzame fpijze toe te dienen, van welke zij misfchien anders minder zouden genuttigd hebben. Dat dezelve in onzen tegenwoordigen flaat niet overtollig, maar
zelfs meer noodzakelijk zijn geworden, fpreekt van zelve.
Gelijk men echter de beste dingen misbruiken kan, zoo
worden ook vaak deze Inrigtingen kwalijk aangewend. Wij
bedoelen, dat men niet zelden van I`ranfcl e. Kostfcholen
zulke leerlingen naar de Franfche Kerken rehgt, die der
Franfche tale nog niet genoeg magtig zijn, om den Leeraar
te verflaan , en daardoor niet alleen van den openbaren
Godsdienst geen het minfte nut trekken, maar zich daarbij
vervelen, en alzoo met tegenzin tegen denzclven vervuld
worden. En, dat fommigen zich van dezelve bedienen,
om, zonder genoegzame reden, het Dial£enfchap in de Nederduitíche Gemeenten te ontduiken, en zich alzoo te onttrekken aan Benen moeijelijken, maar weldadigen last, dien
ieder waar Christen, indien hij kon, uit liefde tot God en
tot zijnen Broeder, niet alle bereidwilligheid moest opnemen, -- wie zal het eerfle misbruik verífandig, het laatíle
edelmoedig noemen?
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De Navolging van , ezus Christus, in vier Boeken, uit
het Latijn op nieuw vertaald, met Inleidingen, Aan
Gebeden vermeerderd, door j. M.-teknib
S C H RANT, R. C. Priester. Te Bmfierdam, bij B.
J. Crajenfchot. 18u. In kl. 8. XL en 540 Bladz.
f I -16-:
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et is eene verblijdende gewaarwording, in onzen tijd
een verfchijnfel te zien, 't welk tegen menige zinnelijke
onaangenaamheid kan opwegen, daar het onze hoogere
natuur verheft: te weten, de toenadering en onderlinge
verftandhouding van deugdzame gemoederen, ook uit de
fchijnbaar verst verwijderde Godsdienstige Genootfchappen. Neen! zelfs de edelfle menfchen brengen niet meer,
gelijk in de Eeuw der Hervorming, het onreine twistvuur
op- den altaar des Heeren; zij, (en hun aantal is nog niet
gering) die boven den heerfchenden ftroom der onverfchilligheid ;sf'ch verheffen, geven elkander als Christenen de
broederhand, otn zamen te werken tot opbouw van het
Rijk der Waarheid en Deugd. Roomsch en Onroomsch
maakt hier geen onderfcheid. Wat doen ook bovennatuur
willekeurige plegtigheden af? Zijn-kundigelrfto
wij niet alle Christenen, die dezelfde hoop op God, en
dezelfde beflemming hebben? Zoo, ten minfte , begrijpen
het vele achtenswaardige Leeraars, zoo wel van de Protestantfche, als van het Roomsch - katholijke Kerkgenoot-.
fehap ; en onder dezen bekleedt gewis de Eerw.
C HR A N T eene ' der eerfle plaatfen. Niet afgefchrikt
door de lasteringen, door een' duisterling tegen zijn Leven van JE Z u s uitgebraakt, gaat de verdienfIelijke man
voort, met aan zijne Kerk, ja met aan alle beminnaars van
het ware en goede in zijn Vaderland nuttig te zijn. De door
hem thans bewerkte taak loopt over een zeer algemeen
bekend,. doch in onze dagen min algemeen gelezen boek je; de Navolging van , ezus Christus, waarfehijnlijk door
THQ
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T H O MA S á K E M P I S; een werkje, 't welk, genoegzaam gelijktijdig , ook door den eerbiedwaardigen D r
P E R P0 NC H E R in onze taal is overgebragt. (Zie No.
IX van ons Tijdfchrift voor 1812. bi. 395.) Het is hart.
verheffend, te zien, hoe kiesch, hoe onbaatzuchtig, hoe
verwijderd van alle jaloerschheid, zoo eigen aan Concur
renten tot hetzelfde doel, de Roomfiche Priester van den
Protestantfchen Leek en zijn werk fpreekt, 't welk het
zijne Hechts even was voorgekomen. „ Getrouw mogen
„ wij de vertaling van den Heer D E P E R P0 N C H na
„ noemen, die, offchoon Protestant, het werk, zo;) als
„ het is, zijnen Lezeren heeft willen aanbieden, en daar„ door een openlijk blijk heeft gegeven van den edelen
„ geest, die hem bezielt." (Po)rr. bl. XXXV!!!.) Reeds
de toevallige vereeniging van twee zulke kundige mannen
tot één doel moet, ons het voorwerp van hunnen arbeid ,
.het punt, waarin zij zamentrefl'en, als een gewrocht doen
befchouwen, onzer aandacht niet onwaardig. En, inderdaad, is de Aavo4 ing van Christus , hoezeer het
werk van eenen Monnik uit de vijftiende Eeuw, voor zij-.
neig tijd een wonder van godsvrucht, van edele beginfelen,
en waardering van den adel onzer zedelijkheid boven onze
zinnelijke natuur, ja hier en daar zelfs van verlichte begrippen. Hoe gepast is, b. v., zelfs thans nog, voor het algemeen de raad, om in den Bijbel dingen eenvoudig voorbij te gaan, die ons onoplosbaar voorkomen ? (bl. 23).
De geheele inhoud van het boek ademt zulk eene reine ziel,
,dat men niet voorbij kan, den Schrijver, wie hij zij, lief te
hebben, en dat het een koud hart verraadt, met fommigen
dit werk , als geheel dwaas en der lezing onwaardig, af te
keuren. Doch, aan den anderen kant, vinden wij den Heer
S C H RANT veel te eenzijdig in de loffpraken , door hem
in de voorrede zoo ruimfchoots aan dit gefchrift toegezwaaid. Hij poogt alle daarin voorkomende gebreken te
verfchoonen, en fchijnt te ontkennen, dat er overdrevene
gevoelens in dit boek gevonden worden. Dan, hoezeer de
Vertaler de uitdrukkingen verzacht Nebbe, waarin die ge.
vue-
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voelers voorkomen, zoo is het b. v. onmiskenbaar de
grootfte onwetendheid, die in de volgende fpreuk wordt
aangeprezen: (bl. i i.) „ Onthoudt ti van eene al te over
dreverie begeerte om veel te weten, want doorgaans gaat
;, zulks met groote verflrooijing en bedrog gepaard," vergeleken met het volgende. Is dan olikulide ook voor dell
Godsdienst niet het fchadelijkfte, wat men bedenken kan?
(.lok de zoogenoelnde monniken -mozaal, die alleen befpiegeling en geene daden eiseht; heerscht op zeer vele
plaatfen in dit gefchrift, en maar al te f'erk preekt men er
eene beftendige eenzaamheid aan, die noch den eenzamen ,
noch der wereld van nut is, en de ziel eindelijk Of tot de
dwaalwegen van verfijnde zinnelijkheid vervoert, Of in den
afgrond der ergfte dweeperij nederftort: Tot werken, tot
vervulling onzer pligten in de Maatfchappij, tot omgang
riet onze Broederen, werden wij immers, volgens den blijkbaren inhou.l van het Evangelie, geroepen; en liet is waarlijk geene bloote ink/ceding, maar aanprijzing van een wanbegrip , zoo iemand ons het onheilige kluizenaarsleven wit
fmakelijk maken. Zeer verfchoonlijk is wel in een' Geestelijken, in een' Monnik der vijftiende Eeuw, deze dwaling;
maar eene dwaling blijft zij toch altijd; en waarom dus zulke plaatfen niet liever weggelaten? Het is hier niet om de
zuiverheid van den tekst, maar om de lichting des barter
te doen; en daarom komt het ons, onder verbetering,
voor, dat de Heer SC H RAN T, in plaats van dergelijke
uitdrukkingen, als wij boven aanvoerden, met eerre gezonde en verlichte Zedekunde te willen overeenbrengen, 't
geen toch niet dan gedwongen gefchieden kan, dezelve liever moest onderdrukt hebben.
Anders hebben de aanteekeningen van dezen Vertaler,
die onder iedere bladzijde voorkomen, en zekerlijk niet
minder dan een vierde van het boek uitmaken, eenc wezenlijke waarde, daar zij vele zeer nuttige, en fomtijds nood
zakelijke teregtwijzingen en toepasfingen op onze tijden ei]_
zeden bevatten. De Heer S C II R A N T heeft zich daarbij
dikwerf van het geleide van SAIL F. R bediend; een' man
,
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die, gelijk hij te regt aamnerkt, zijn Kerkgenobtfchap zoo
zeer tot eere (trekt, en ook een der (beste) overzetters
van de Navolging in zijne landstaal is. Voorts wordt ieder boek door inleidingen, ter aanwijzing van den hoofdinhoud , voorafgegaan ; en elk hoofddeel met gebeden befloten, die doorgaans een' regt Christelijken geest ademen, en
door ieder' volgeling van jE z U S, van welk Kerkgenoot
(chap hij zij, met (lichting kunnen gebruikt worden.
In eene uitvoerige voorrede fpreekt de Heer s c H RAN T
nog over de waarde van dit boekje, Welke hij, zoo door
de opgave van deszelfs geheele ftrekking, en de getuigenisfen van voorname mannen, — V o E T I u s, (die hier echter, als een onverlichte geestdrijver, zoo als hij zich in de
vervolging van DESCARTES toonde, minder afdoet)
LEIBNITZ, FONTENELLE, PERPONCHER enSAIL E R, — als door de beantwoording van eenige tegenbedenkingen, poogt te (laven, en voorts de vereischte gemoedsgefteldheid en de beste wijze opgeeft, om het werk
te lezen ; waarop , ten fotte, nog iets wegens den vermoedelijken Schrijver en deze vertaling wordt medegedeeld.
Het werk zelf is te bekend , al ware 't alleen uit de verfche overzetting van den Heere D E P E R P O N C HER, om
iets ter proeve daaruit mede te deelen. De ílijl van den
Heer S C H R AN T is vloeijend, en de uitvoering zeer
net en compres. Met genoegen zagen wij op verfcheidene
plaatfen (in de Noten) de Vertalingen van VAN DER
PALM en andere Protestantfche Bijbelvertolkers aange!aalde
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Nieuwe Prijsverhandelingen, bekroond door het Genootfchap ter bevordering der Heelkunde, te JImflerdam«•
Iften Deels ede Stuk. Te IInajlerdam j bij R. J. Berntrop. In gr. 8vo, 310 Bl. f 3-:-: (Ook onder deli titel.
J. C. REICH en J. LOGGER, Verhandeling over het
afzetten der ledematen.)

H

et eerfte Stuk dezer Nieuwe Prijsverhandelingen, led
vattende de bekroonde Verhandeling van den Heere L o GGE R over de Zwarte Staar, is, ter zijner tijd, in do
beide Tijdfchriften, welke door dit vervangen zijn, beoordeeld geworden; weshalve wij ons nu tot het tweede Stuk
des eerílen Deels bepalen zullen. Hetzelve bevat eene lea
zenswaardige Verhandeling van de Heeren R E I C H en}
1. o G GE R, ter beantwoording der in het jaar i 807 voorgeftelde vraag omtrent het afzetten der ledematen. Zij is,
naar aanleiding der vraag zelve, verdeeld in zes afdeelingen; behelzende, i °. de verfchillende manieren om de leden af te zetten, van A. PAR tot op onzen tijd; 2". dé
redenen , waarom men van de afzetting met den lap wederom
afgegaan en tot de cirkelfnede teruggekeerd is; 3 0 . de vooren nadeelen, aan ieder dezer verfchillcnde manieren verbonden; 4 0 • de beste wijze, om deze kunstbewerking te ver
opgemaakt zoo wel uit de ondervinding van ande--rigten,
ren, als uit die der Schrijvers zelven; 5 0 . de beste behaitdeling van de (lomp, na de afzetting; en 6 0 . de oorzaken, de voorbehoeding en genezing der algemeene kramp
en der mondklem in het bijzonder, welke fomtijds het gevolg dier kunstbewerking is.
De afzetting der ledematen is, even als alle andere hulpmiddelen der kunst, door de Natuur zelve aangewezen, die
altijd, hetgene bedorven of onheelbaar is, van het gezonde
tracht af te fcheiden. In de eerfle afdeeling zien wij uit het
kort gefchiedkundig overzigt, hetwelk ons de Schrijvers
ge-
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geven, de lingzame feb reden ; welke de kunst, eerst door
de Natuur onderwezen, gedaan heeft, om haar doel ge-

makkelijker en veiliger te bereiken. Drie dingen zijn er
voornamelijk, waarop , ten allen tijde de kunflenaars bij
deze kunstbewerking hebben gemeend te moeten letten;
vooreerst op de wijze der afzetting zelve, vervolgens op
de Helping van het bloed, eindelijk op de genezing der
wondt Wat het eerfie aangaat, zien wij, dat men eerst
de infnijdingen tusfchen het bedorvene en gezonde, tot op
het been toe, verrígtte; dat echter c E L s u s reeds beval,
de infiiijding in het gezonde deel zelve te doen; welke manier naderhand algemeen de overhand heeft genomen: wij
zien, dat er onderfcheidene gereedfchappen zijn uitgevonden om de operatie te verrigten en dat de eenvoudi de
door de ondervinding het meest worden aangeprezen: ver
.wij, dat de cirkelfnede lang alleen in gebruik is-derln
geweest; dat het vormen van lappen uit het vleesch van het
lid, ten einde het been beter te kunnen bedekken en gemakkelijker eene Romp te kunnen vormen, de cirkelfnedè
nimmer heeft kunnen verdringen, en eindelijk geheel weder
in het vergeetboek is geraakt. Wat de bloedf}elping betreft,
dit trachtte men in 't eerst voornamelijk door middel van
liet brandijzer te bewerken; na de ontdekking van den
bloedsomloop en de uitvinding van liet tourniquet, dooi
drukking, en ook wel door bloedílelpende middelen; doch
eindelijk heeft het binden der vaten, hetwelk reeds zeer lang
bekend was geweest, alle andere middelen ter zijde doen
dellen, terwijl men gedurende de operatie eene gepaste
drukking blijft aanwenden. Ten aanzien van de genezing
der wond, eindelijk, vinden wij, dat men dezelve 6f door
verettering zocht te volbrengen, Of door eene matige ontLieking, gebruikende men tot het een en ander verfchillende middelen, terwijl men er vooral op bedacht is, om het
been te bedekken en alle fpanning voor te komen, waartoe
vooral de afzetting met den lap dienen moest:
De reden , waarom de afzetting met den lap weder in
Vergctelheid geraakt is, vinden de Schrijvers, zoo in dé
A QORDo 1813. NO. 4e
gei
It
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geringe voordeelen, welke dezelve geeft, als in de verb etering der cirkelfnede, door A L A N S 0 N ingevoerd, en ledert genoegzaam algemeen gevolgd. Dit een en ander wordt
in de tweede afdeeling kostelijk aangetoond.
In de derde afdeeling geven de Schrijvers de voor- en nadeelen van beide wijzen van afzetting op. Zij bepalen zich
flier (wij zien niet, om welke reden) vooral tot de afzetting
met den lap. De voordeelen dezer manier zijn vooral, het
befparen van vleesch en huid; de fpoediger genezing en
mindere vrees voor affchilfering van het been; de mindere
pijn na de kunstbewerking; de genezing zonder verettering;
de zekere fruiting van het bloed, en de betere gefchiktheid
der Romp tot het aanleggen van een kunstbeen. Tegen deze voordeelen (laan weder eenige nadeelen over, als b. v.
de meerdere moeijelijkheid en pijnlijkheid der kunstbewerl;ing; de mogelijkheid, dat de lappen Of niet overal gelijkmatig op de flomp liggen, en dus gelegenheid tot etterhol
geven, óf affcheuren, en daardoor ontfleking,-migh:cder
dijn en verettering veroorzaken; of dat er een bloedvloed
ontf'ia, welke alsdan zeer moeijelijk kan geftild worden; beI'alve dat het ook niet altijd mogelijk zij, de lappen behoor
te vormen. — De rondgaande fnede, volgens de wijze-lijk
van A L A N S 0 N, vereenigt de meeste der voordeelen, en
I^ceft deze nadeelen niet.
Het is darom, dat de Schrijvers, in de vierde afdeeling,
deze manier boven alle andere de voorkeur geven. In
deze afdeeling befchrijven zij verder de wijze, waarop zij
gewoon zijn die kunstbewerking te verrigten, zoowel aan
de dije als aan de overige ledematen. Hoewel wij nu, met
lien, ee11'temmig ten voordeele van de manier van AL A Ns o N denken, noenen wij echter, dat zij de voor- en na deelen van dezelve in de vorige afdeeling meer uiteen hadden moeten zetten, om dan vervolgens, in deze afdeeling,
proefouder vindelijk aan te toonera , dat die manier de b ste
ij. 'Lij hebben dezelve rchter niet zonder oenige wijzigingen gevolgd : zij 'aan dc huid niet om ; verrigten de fnede
ook niet schuins, hetwelk hun, zoowel als de weeste ove
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•ige Heelkundigen, zeer nioeijelijk was voorgekomen;
voorts binden zij alle vaten, die bloed geven, ten einde
alle bloeditortingen te voorkomen. De afzetting van den
opperarm uit het gewricht bewerken zij volgens LA F A Yt
e1I D E S S A tT L T, die van het dijebeen Volgens L A R R E Y.

Het vijfde gedeelte der vraag betreft de beste behande4
ling der tlomp, vooral om het uitdeken van het afgezaag.
de , been te verhinderen. IIi-ertoè brengen de Schrijvers
niet zonder reden, hoewel zulks in de vraag zelve niet
opgegoten ligt, ook het verband , en de uit- en inwendi.
ge behandeling na de kunstbewerking. Zij beven de voor'+
keur aan de onmiddellijke vereeniging der wondlippen eil
de genezing door ontfteking, boven die door verettering.,$
welke nog door fomniige Franfche wondheelers gevolgd
wordt. Zij bevestigen de wondlippen door kleefpleisters
en dooi een zeer eenvoudig, welbevestigd verband waar
plaat worden-vandeliofzkj ndore
opgehelderd: Bij de dije en opperarm worden de wondlip=
pen dwars aaneen gehecht; bij het been íchuins, ten einde
de fpaiiliing op liet fcheenbeen voor te komen. Verdeí^
wordt er , dooi de aanvulling met pluksel; aan de platte
Romp eene rotronde gedaante gegeven, en Gene gelijkmatígd
drukking te weeg gebr4gt. —Veel waarde hechtende Schrijvers ook aan Bene gefchikte. inwendige behandeling; Zij
keuren g over het alpenleen ; de antiphlogistifche behande^
ling af, en prijzen ecnen verfterkenden Leefregel en prikke+
l.:nde geneesmiddelen aan ; hetwelk ook voorzeker in de
meeste gevallen, waarin deze kunstbewerking ver7igt wordt;
noodzakelijk is. Men moet echter ook altijd onder liet oog
Louden, dat langdurige, plaatfelijl e ongemakken, als beenbederf enz. , zeer wel met eerie grootè mate van levens}
ilerkte, prikkelbaarheid en volfappigheid kunnen gepaard
gaan , welke alsdan eene tegengeflelde behandeling vorderen,
De Schrijvers vreezen ook ten onregte, dat eene verkoelen
e geneeswijze de reproductie hinderen moet: -Middelen,-d
welke de werking van het vaat- en vooral van het zenuweilel te zeer aanzetten , verminderen de xeprocductie ; die
v'ab
L
,
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vooral dáár flerk bevonden wordt, waar de werking an
vaten en zenuwen laag gefleurd is. — Eene reeks van belangrijke waarnemingen, waarmede deze afdeeling befloten
wordt, dient ter bevestiging an de Hellingen der Schrijvers.
Ip de zesde afdeeling, eindelijk, wordt het laatfte gedeelte der vraag beantwoord, betrekkelijk de oorzaken, de
voorbehoeding en de geneeswijze van de mondklem. Dc
Schrijvers befchouwen dit ongemak, te regt, als een minderen graad van de algemeene kramp, welke de lijders, na
de kunstbewerking, fotntijds overvalt. De naaste oorzaak
dezer kwaal (lellen zij in eenen flerken graad van zwakte,
vooral in het zenuwgeftel; waarmede echter, volgens hun
oordeel, eene bijzondere qualitative verandering der zenuw
moet gepaard gaan. Misfchien fpeelt hier de veranderde opflorping en verfpreiding van het zenuwvocht eene rol; dit is
ten minfile het gevoelen van S 0E MME B. R I N G. Hoe dit zij,
zoude ook een vermeerderd leven der zenuwen niet even
zoo zeer deze ziekte doen ontftaan ? Kramp is toch op verre
iia niet altijd asthenisch. De ondervinding heeft echter gem
leerd, dat ,dezelve bij geamputeerden uit verzwakkende
oorzaken voortkomt, vooral echter uit eene ruwe behandeling der itolnp, en uit het afbinden der zenuwen met de
Ilagaderen. In die gevallen kan men dezelve althans aan
Beene asthenie van het zenuwgeftel toefchrijven.
Wat de voorbehoeding dezer fchrikkelijke kwaal betreft,
zoo vinden zij dezelve voornamelijk in Bene goede manier
van afzetten, waarbij vooral vleesch genoeg gefpaardwordt,
zoo als de hunne ; in eene zorgvuldige behandeling der
Slomp; in een gefchikt en zuiver verband , en in de verftering en opwekking van het geflel des lijders. Ter genezing
hebben zij, na de beste waarnemingen daaromtrent ver geleken te hebben, geene behandeling beter gevonden,
dan die, welke vooral door den grooten MU R S I N N
wordt aangeprezen, namelijk het gebruik van het opium in
zeer groote en heeds opklimmende giften, fomtijds tot 50
en ioo droppels laudanum liquidum om het uur, behalve
itlwrijvingen van kamfer en laudanum, Voorts Rellen zij
ook
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ook eenig vertrouwen in de methode van s T U T z, of het
afwisfelend gebruik van opium en kali, hoewel M U KS I NNA hetzelve niet billijkt, en van gevoelen is, dat dit
laatfle de werking van het eerfte verzwakt. Ondertusfchen
kon juist dit voordeelig zijn, doordien het opium dan telkens met meer geweld en als met fchokken werkt.
Wij gelo oven, na dit verflag, reden genoeg te hebben,
om deze fchoone Verhandeling eiken Heel- en Genees
-kundige
aan te prijzen.

Natuurkundige Teerhandelingen van de Maatfchappij der
Wetenfchappen te Haarlem. 1/Idea Deels alle Stuk.
Te dmflerdam , bij J. Allart. 1812. In gr. 8vo. 171
Bl. f i-s
- :

B

ij de ongemeene vorderingen der Scheikunde in do
laatfile halve eeuw, was het zeer eigenaardig, dat de aandacht der geleerden op den aard en de hoedanigheden der
meelftoffe tot het brood bepaald werd. Hoe overoud ook'
de werktuigelijke kunst van broodbereiding moet gefchat
worden, bleef de fcheikundige ontleding der beflanddeelen voor onze tijden befpaard. Den beroemden PA R ME NIE R en FOURCROY, den Hoogli. BINHOFF en
DRIESSEN, denHeereJ. C. CANNEGIETER enweinige anderen, komt de verdienfle toe, dit voor de huishoudkunde zoo belangrijk onderwerp van alle deszelfs zij.
den zoodanig te hebben toegelicht, dat men zich thans,
met tamelijke gewisheid, tot vaste grondbeginfelen en ge
kan vereenigen. Raadfelachtig nogtans-wolgtrekin
fcheen die gisting, welke voor de zamenflelling van goed
brood onontbeerlijk wordt geoordeeld, en ongemeen belangrijk was alzoo de vraag, door de Haarlemfche Maat
onderzoek opgegeven: Wat is er-fchapijtoekundg
te houden van de zoog enoemde Broodgisting? Is zij Bene
csgene foort van gisting? /1/elke ligchamen ,zijn voor degel..
L3
^ij
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ve vatbaar ? Onder welke omflandigheden kanzij plaai,%
hebben? Welke zijn de verfchijnrelen, die haar verzelleu
van het begin tot den einde toe? Welke veraf deringen ondergaan de naaste be/landdeelen der lrgchanmen , aan deze
gisting orderworpen ? en vat leert men uit dit een en
ander ter v.arbetering van de kunst van Broodbakken?
Hoe treffelijk uiteengezet deze vraag , door den Hoogt.
C :7 AN s bij de gen. Maatfchappij voorgeteld en door
11 RUG
haar ter algemeene nafporing overgenomen , ook moat
worden bcfchouwd , eieed derzelver uitvoerigheid ligtelijk
de vrees ontílaan, dat zoodanig omflagtig onderzoek voor
den arbeid van eenen afzonderlijken geleerden te groot zonde zijn, en de vraag welligt niet naar wensch zoude worden beantwoord. ban, liet gelukte der Maatfchappij, in den
Heer L. A. VAN MEER R TEN, Secretaris bij het voormalig Geneeskundig Befluur over de Armee, in 's Hage,
zoodanigen proefendervindelijken nafpoorder te vinden, en
aan hem , in den jare 18 i i , den gouden eerprijs voor
zijnen doorwrochten arbeid toe te wijzen. Het is alzoo.
deze Verhandeling , welke een voornaam gedeelte van dit
hier boven aangekondigde Stuk uitmaakt , waarvan wij
gaarne het navolgende kort verflag aan onze Lezers mededeelen.
Na eene korte Inleiding ter ontvouwinge van de noodzakelijkheid der broodgisting, en eene beknopte gefchiedenis,
dezer, k-unstbewerking tot op onzen tijd, houdt zich de
Schrijver, in de eerfte plaats , onledig met de uiteenzetting
der naaste beflanddeelen van het Tarwenmeel, als bef{aande, volgens genomene proeven, in de kieefíloffe, het zetmeel, de eiwitílof, de ílijmfuiker, liet zuivere plantenflijn3
of gom, en den phosphorzuren kalle. Hierna beproeft
hij het gevoelen van F o u R c R ov over de broodgisting,
gelegen in de uitzetting der kleeffloffe door het ingezogen
water, en daarna overgaande tot azijnverzuring en tot rotting ; bewijzende de Schrijver , dar in de broodgisting
Volkomen geformeerde alcohol wordt voortgebragt; dat zij
zoo meer behoort tot de wijnachtige, en eerst dan-aanile
azijn-.
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azijnachtige grenst, wanneer het deeg tot zuurdeeg begint
over te gaan. Tot dit bewijs dient al verder des Schrijvers nafporing van de onderfcheidene gistingen, door hem
tot een viertal gebragt, als de fuikerachtige, de wijnachtige, de zure of azijnachtige en de rotte gisting, onder
welke laatíle ook de kleurende behoort, en uit welker uit
vergelijking, het zij dan door middel der zuurftof-voerig
van den dampkring, of van de vermenging der ílikflof,
het beluit volgt, dat de prikkel der broodgisting gelegen
is in de kleefftoffe zelve en de daarin vervatte flikflof; dat
de daarbij gevoegde gest de werking vermeerdert; dat zij
kan gelijk worden gefield aan de wijnachtige, en eerst iii
verderen graad met de azijnachtige, en dat het alzoo geene
eigene foort van gisting is. — Tot de Ligchamen , voor
deze- gisting vatbaar, brengt de Schrijver de tarwe, fpelt,
turksch koren, rogge, garst en aardappelen. Hoe meer
kleefiloffe daarin plaats heeft, des te geringer is de gisting
en de deugd van het brood, gelijk zulks blijkt uit de kunstrepen dier bakkers , die rogge - kort , grof meel en ook
meer zemelen gebruiken, dan de tarwe in natuur bevat. —
De Omilandigheden der broodgisting zijn een warmte-graad
van omtrent 8o gr. van Fahrenheit, genoegzaam evenredige
kleefílof en vocht, goede gest, ook de vorm" van het deeg
voor de zwelling en eene rustige behandeling, kunnende
zoo wel in de gewone dampkringslucht, als in het lucht
andere gaz-foorten geíchieden. — De Verfchijnlèleii-ledign
der broodgisting bij voortduring zijn de uitzetting van het
deeg, vermeerdering van omtrek, vervulling van holligheden, ontlading van elastieke vloeihof, zuiverheid en aangenaamheid van reuk en het met alcohol verbonden koolftofzuur
gaz, bij welk alles de warmte toeneemt, de kleur verandert,
de lijmige hoedanigheid verloren gaat, de ílevigheid toeneemt
en de fmaak wijnachtig prikkelend en aangenaam wordt, en
dus verwijderd van alle rotting; makende zelfs het zooge.
noemde zure franiche brood, hoe zeer, door eene meerde
werking van liet hefdeeg, eenigzins in azijnachtige gis•-re
ting getreden, daarop geene uitzondering, gelijk de Schr.ijL4
ver
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ver met veelvuldige proeven omtrent het kooiftofzuur- en
fliI:ilof gaz be viist. -- Even naau,iwvlceurig zijn des Schrijvers
proeven omtrent de Veranderingen , welke de naaste beftanddeelen van liet graan bij de broodgisting ondergaan , als
waaruit blijkt, dat de fijmfuiker, de gom en (Ie eiwitbof
grootftendeels worden vernietigd ; dat een gedeelte der kleefhof, bij de voortbrenging van alcohol, verloren gaat, tertivijl een ander gedeelte in haar geheel blijft en zich niet het
flijffel vermengt, en dat een gedeelte des flijffels wederons
tot gom overgaat, met vermeerdering van fijmfuiker. —
De Verbeteringen, eindelijk, uit al het vorige omtrent da
kunst van broodbakken afgeleid, worden door den Schilver tot de navolgende regelen gebragt. Men neme goede
Tarw, zwaar van gewigt , groot van fink, helder geel van
kleur, aangenaam van reuk en finaak, liet meel niet al te
wit, maar geelachtig, droog, zwaar , kleverig en zonder
reuk : men hange het Meel in zakken op eene drooge en
luchtige plaats, nu en dan uitgeíloit, omgeroerd en aange.
vuld : men bediene zich van zuiver \frater, dat natuurlijk
of kunstmatig niet koolftofzuur is bezwangerd , en niet
warmer, dan op 8o graden van Fahrenheit: de Gest zij
versch , wijnachtig en werkzaam , zorgvuldig tegen de
dampkringslucht bewaard , en dus onbedorven: men ver
Hef- deeg, van het vorig baicfcl terug gehouden -kiez,ht
boven het Zuur- deeg , in den zomer op een derde van het
geheele deeg, en des winters iets minder, omdat liet alsdan verder in gisting gevorderd kan dienen : de Oven zij
matig geflooi.t , niet te koud, noch ook te heet: de
Broodgesting zelve gefchiede in diepe , luchttig gedekte varen , of in houten of gemetfelde Gest - Roven , die behoorlijk kunnen worden verwarmd; en de Bakkerij , eindelijk , zij laag in den grond en niet hlootgefteld aan
togt. — Bij zulk eene voortreffelijke behandeling des orderwerps, mag de beminnaar van f'chcikundige naíporingen
zich van rondom bevredigd achten , en heeft zich de
Schrijver allezins verdienftelijk gemaakt bij de befchaafd-lken
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Op deze Verhandeling volgt eene Befchrijving en Ver.
klaring van de Echo te Muiderberg op de Buitenplaats
Ítustrijk, en reeds alom bekend door hare zonderlingheid,
dat niet de (preker zelf den we@rklank zijner woorden
hoort, maar wel een ander , die eenige voeten van den
fpreker afiiaat, en alsdan de duidelijk nafprekende item uit
den grond hoort opkomen. De Heer J. z u Y s had dit
verfchijnfel, reeds in den jare i8io, onderzocht, en zijne
verklaring aan de Maatfchappij medegedeeld welke ook
met goedkeuring was aangenomen. Dan, er bleven neg
twijfelingen over , welke alleen door zorgvuldige meting
konden worden opgelost. Deze meting nu werd, in 1811,
door hem herhaald, in het bijzijn en met behulp van den
Heer P. W. LINDEN VAN DIJK, en nog nader door
Bene proefneming van den Heer M. VAN MA RUM bevestigd. Het is deze arbeid, met deszelfs berekeningen en
afbeelding van het ware Handpunt, die ons alhier wordt
medegedeeld; blijkende daaruit, dat dit verfchijnfel het best
kan worden verklaard uit den Ellipsöidifchen muur , die
het geluid eenigzins kegelformig terug kaatst, zoodanig
dat het gehoorpunt zich op de fpits van eenen gevormden
kegel bevindt: uit welke ophelderingen van dit drietal van
bevoegde kunstminnaren de theorie van het geluid op
nieuw eene zeer belangrijke bijdrage bekomen heeft.
Nog volgt, in dit ftuk, eene opgave van Naturaliën en
andere bijzonderheden, door den Heer J. A. D E ni IS T
bij deszelfs verblijf als Commisfaris Generaal, aan de Kaap
de Goede Hoop, in de jaren 1803 en 1804, en door den
Heer s. H. ROSE , Oud Raad Extraordinair van Hollands
Indiën , te ,kava en aan de Kaap, verzameld, en door beiden
aan de Haarlemfche Maatfchappij ten gefchenke gegeven.
Dezelve beftaan in eene treffelijke verzameling van Infekten ,
Huiden en Horens van voorname dieren, Slangen en Vis
fchen , Spons- en Zee - gewasfen , Houtfoorten , Pijlen en
Kleeding - (lukken der Kaffers, IJzerklomp van 172 fC ,
en een aantal zeldzame en naauwkeurig opgezette Vogelen , waarmede dus het reeds aanzienlijk Kabinet der
L5
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Maatfchappij uitmuntend is verrijkt en verbeterd gewor.
den.
De Maatfchappij alzoo hebbe den dank voor deze allezins gewigtige bijdragen, waarmede zij en de voor eiken
gaat onontbeerlijke huishoudkunde en tevens de geleerde
wereld, bij de mededeeling van fcheikundige en natuurkundige nafporingen, op nieuw aan zich verpligt heeft.

Gefchiedkundige Proeve over de wereldlijke raagt der
Pan/en, over het misbruik, hetwelk zij gemaakt heb
hunne geestelijke bediening, en over de Oor-benva
zij verklaard hebben aan de regerende dkor--logen,di
ften, en in het bijzonder aan die, welke de opper/le
raagt in Italië uitoefenden ; oorfpronkelijk uit het
Spaansch, en thans uit het Franschi, volgens de tweede verbeterde Uitgave vertaald. Te Breda, bij W.
van Bergen. 1812. In gr. 8vo. 9III en 434 Bl. / 3-8-:
W ij hebben den bovenffaanden breeden titel geheel uit•
gefchreven, ten einde den Lezer in is de bedoeling en
ftrckking dezes werks te doen kennen. I Iet beantwoordt
vrij wel aan de beloofde opgaven, natuurlijk nietomílandig,
maar toch met genoegzame duidelijkheid. De ongenoemde,
Room3"ch- kat holijke Schrijver, fpreekt onbewimpeld over
de grove misbruiken, welke den Herder van Roeie's Christengemeente van lieverlede tot eenen onbepaalden Gebieder
over de magtigfle Vorfren van het Christenrijk verhieven,
en dus de twee zoo zeer uitcenloopende wijzen van beftuur,
geestelijk toezigt door liefde, cn wereldlijke heerfchappij
door vrees, met elkander verwarden.
De verdeeling van dit werk is bij Eeinvcnz, die wet
chijnbaar
de gemakkelijk(le is, doch aait den anderen kant.
i
de groote tijdperken van deze Gefci iedenis niet juist verdeelt, daar dezelve weinig met liet einde of begin eener
Eeuw overeenkomen. Onzes inziens had de Schrijver beten
ge°
-
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gedaan, met zijne rustpunten te nemen bij de merkwaardige
tijdtippen, door hemzelven, in den loop van dit werk, en
in zijne algemeene overdenkingen ten Plotte, opgegeven. i.)
Begin en fpoedige aanwas van het wvereldliik gezag der
Paufen, in de acht(Ie Eeuw, door de zwakheid en den
verren afítand der Griekjche Keizers, de zucht der Romeinen naar onafhankelijkheid, waarbij zij den Paus tot befchermer kozen, en de magtige vrieudfchap en onderíleuning van den nieuwen Frankifchen Koning I1 F, r ij N, en
zijnen opvolger K A RE L den Grooten. (De Schrijver twijfelt aan de bekende gift van het Exarcl2aat, door Pr n iJv ,
zoo 't heet, aan Paus s TE P H ANUS in 753 gedaan.) De
zwakheid van L 0 D E WY K den Vromen en zijner Opvolgers,
en hunne onderlinge verdeeldheden , flijfden al mede het gezag der Paufen in de negende Eeuw. — 2.) Verval van
het aanzien der Paufen , in de tiende Eeuw, door de fchan
clelijle levenswijze en de buitenfporigheden dier Kerkvoogden, waarvan er één openbaar minnaar eener ligtekooi :,
een ander zoon en afhangeling van Bene heerschzuchtige
vrouw, de derde en vierde wreedaards, en beulen van hun
volk waren. B E NE D i c T us. IX, in de elfde Eeuw,
overtrof fchier alle zijne voorzaten in wellust en wreedheid.
Ook verminderde het gezag der Paufen allengs: o T TO
de Groote en H E N D RI K M. oefenden te Rome volnaakt
het oppergebied uit; doch nu verrees H I L D E B R A N.D
(G RE G O R I U S VIL) en met hem eene grootere raagt der
Paufen, dan waarop zij immer hadden durven hopen. -g.) Stoute aanspraken der'Paiifen , van het laatst der elfde
tot het einde der twaalfde Eeuw. H IL D E BR A N D voerde eene firengere kerktucht in , maar verbood (om de Geestelijkbeid tot een geducht ligchaam te vereenigen) den priesteren het huwelijk, vereenvoudigde de verkiezing van den
Paus, door dezelve tot minder perfonen te bepalen, en be
gon dien merkwaardigen strijd met de Keizers, welke , onder
den naam der Guelffcl e en Gibellijnfche partijen, zoo veel
bloeds heeft doen ltroomen. U R B A N U S II. predikte de
Kruistogten ; PAS C II A L is II. ruide 's Keizers zoon tegen
zijn'
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zijn' vader op , en brak den heiligden eed, op de hostie bezworen. CA LIX T U S II. leide nogtans het gefchil bij,
en onder de Paufelijke regering van ADRIAAN IV. en
ALEXANDER III. handhaafde de dappere Keizer F R
DE RI K Roodbaard zijne regten met veel nadruk. Doch
onder E U G E N I U S III. verdichtte G R A T I A N u S de val
Decretalen , en gaf daardoor verdubbelde klem aan-fche
de eifchen der Paufen. — 4.) Volfirekte heerfchappij der
Paufen , in de dertiende Eeuw. Onder I N N o C E N T I U s
III. fcheen het doel bereikt. Hij fchreef Koningen en Keizers, ongeftraft, de wet voor; gelastte Kruistogten, helde
de Inquifitie in, en onttroonde Vorften naar verkiezing.
(De geestelijke orden vermeerderden zich tevens bijzonder
fterk). GREGORIUS IX, INNOCENTIUS IV. en
C LE ME N S 1V. vervolgden met woede den braven Keizer
FREDERIK II. en liet edele Huis van Hohen/lauffen,
waarvan, d en ten gevolge, de laatfte afílammeling K o N R AD IJ N op een fchavot het leven verloor, omdat hij het erfgoed zijner Vaderen eischte. B o N 1 F A c I u s VIII. deed
nog buitenfporiger eifchen dan alle zijne voorgangers, en
wilde zich fchier als eene halve Godheid doen -eerera; doch
vond zijn' man in Koning FILIPS den Schonen van

Frankrijk. — 5.) Verzwakte invloed der Pauftn, door
hun verblijf in Frankrijk, tot over het midden der veer
tiende Eeuw. Sedert CLEMENS V. zijnen zetel te
4vignon vestigde , moest men althans den Franfchen Koning ontzien ; en dezelfde F I LI P S d„ Schoone, die aan de
banvloeken van B 0 N IF A C I U S VIII. had blootgeftaan ,
werd door C L E ME N S V. gewillig beliefd in de zaak der
Tempelheeren. Ook Keizer HENDRIK VII. deed zijne
regten gelden, en de lange regering van L o D E w IJ K den
Beier was een gedurige firijd met de Paufen JO H A N NE S
XXII. en C L E ME N S VI, vr elke laatfile echter in K ARE L
IV. een' veel gedweeër' en onderdaniger' zoon der Kerke
vond. Dan, de Roreinfche zetel was sneer naar het middelpunt van Europa vooruitgerukt, en er leefden reeds PET R AR C A'S , die de weelde en alle de ondeugden van dien
zco
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-zetel opmerken, en krachtig fchetfen konden.— 6.) Onde?mijHing van het Paufely k gezag door de groote Westerfiche
fcheuring, in het laatst der veertiende en het begin der
vijftiende Eeuw. Sedert 1378 was Europa onder twee
Paufen verdeeld, waarvan de een zijn' zetel te Rome, de
andere te Avignon vestigde, en die elkander wederzijds
vervloekten. Frankrijk ontíloeg zich in 1398 plegtiglijk
van beider gehoorzaamheid. De Kerkvergadering te Pifa
ontzette beide mededingers van hunne waardigheid, en
benoemde een' derden tot Paus, doch verdubbelde daardoor
Ilechts de fcheuring. De Kerkvergadering van ConJiantz
nam krachtiger maatregelen ter hand, en deed niet flechts
Paus J O H A N NE S XXIII. (dien men zeide , dat driehonderd
nonnen verleid had) gevangen zetten, maar ook haar gezag
boven de Paufen vastffellen. Volgens die grondftelling wilde ook de Bazelfche Kerkvergadering geëerbiedigd worden,
en had hevige r efchillen- met E U GEN 1 U S' 1V. Zij benoemde zelfs een' Tegenpaus. Eindelijk werd de Christenheid onder N I C 0 L A A S V, een' letterlievenden en vreedzamen Kerkvoogd, hereenigd. Frankrijk had intusfchen
door de pragmatieke fanctic aan het Paufelijk gezag een'
terken knak gegeven. — 7.) Begin of vermeerdering van
bet Paufelijk Nepotismus, of zucht tot uitbreiding van
hun geflacht, in de laattle helft der vijftiende en het begin
der zestiende Eeuw. Deze verzwakte heerschzucht, die
Hechts voor den regerenden Vorst, niet voor het Pausdom,
in Italië voedfel zocht, was, volgens onzen Schrijver,
een goede afleider tegen de gevaren, waaraan Europa,
federt de hereeniging der Paufelijke magt, zou hebben bloot.
geftaan. Nu waren gruwelftukken , zoo als de moord der
)I E D ic is, aangeftookt door S I X T US IV, en die der
VITELLI'S door CESAR BORGIA, zoon van ALEX
A N DE [Z VI, beiden onder het mom van hartelijke vriendfchap, hechts aan de onmiddellijke naburen van den kerkelijken Raat gevaarlijk. J u t. i us H. zou bijna het oude
ffielfel hebben doen herleven ; dan, de letteren bloeiden, en
Z. UT x z: R leefde reeds. — 8.) Verlies der Paufelijke magt
door
-
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door de Hervorming, in de zestiende Eeuw. Deze allergewigtigíie gebeurtenis fielt de Schrijver op verre na niet in
het behoorlijke licht, en gewaagt daarvan íchier als var!
eene bijzaak. . Langer vertoeft hij bij het Conco; daat tusfchen FRANS I. van Frankrijk en Paus LEO X. in > 5 - 6,
waardoor de Koning de regten der Gallicaanfche Kerk aan
zijn eigen gezag en dat van den Paus opofferde. P A U L U Sr
III. deed in de bulle in coend Domini de beginfelen van
C, R E G O R I U S VII. bijna herleven, waarvan PAULUS
1V. nog minder verwijderd was, en die, voor een goed
gedeelte, door de Kerkvergadering van Trente gewettigd
werden. G R E GO R I U S XIII. liet den gruwelijken Parijfchen moord door gefehut en vreugdevuren vieren. S I X T U s
V. achtte E L I S A B E T H van Engeland en H E ND RI IZ
JV• hoog, en toch deed hij beiden in den ban, en ontfloeg
kunne onderdanen van alle gehoorzaamheid aan die Vorflen.
Zonder de welgevestigde Hervorming, eti den onwvrikbarerr
moed der Protestanten, ware Europa verloren, en, onder
zoo vele bektváme en heerschzuchtige Paufen gewis tot de
dagen van I N'N O C E N T IU S III en IV terug gekeerd. —
g.) Zwak befluur der Paufen van de zeventiende Eeuws
Slechts in het begin dier Eeuw deed P A U L U S V. Venetic
in den ban, om de teregtftelling van eenige moordenaars,
die juist monniken waren. Dan, Venetië hield zichfïandvas»
tig , en de Paus moest tot bemiddeling overgaan. IN N oC EN T U S X. liet, in een' twist niet den Hertog van
Parma, Castro tot den grond toe flechten, omdat de Her=
tog achtertiallig was in het betalen van interesten. Dan,
deze zwakke woede werd hoe langs zoo magteloozer, ett
het Protest van dien zelfden Paus tegen den Westfaalfchen
Vrede kwam bij niemand meer in aanmerking. In 1632
deed men in Frankrijk de beroemde verklaring der vier
artikelen van de vrijheden der Gallicaanfche Kerke, uitgelokt door de verfchillen van L 0 D E WIJK XIV met I N N OC E N T I U S XI. — io.) Vertraade ondergang der Paufelijke regering, in de achttiende Eeuw, door de weder=
ieerige ijverzucht der Vorilen. Even als de Turken, lieg
men
;
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men de Paufen bellaan , opdat niemand zich met hunne
Staten zou verrijken. BENE D IC T US XIII. en CL E M E N S
XIII, waren, Veel te laat voor den tijd, doordrongen met
den beelden der oude Paufelijke oppermagt; B E N E D I CT U S XIV. Cu C LE M E NS XIV, daarentegen, uitmuntende en zachtaardige Kerkvoogden. De laatfle gaf aan den
wensch van vele Europifche Hoven toe, door de affchaffing der efuiten - Orde. Van P i us VI en VII, als nog
.te versch in 't . geheugen, fpreekt de , Schrijver niet. Hij
befluit met eenige algemeene overdenkingen.
De Schrijver fchijnt den Protestanten niet zeer gunítig,
die hij overal Ketters noemt; een gebruik, in het geheele
befchaafde Europa verbannen. Echter verklaart hij zich
ten ferkfle voor de algemeene verdraagzaamheid.
De Vertaling is tamelijk vloeijend.
1e Rollasndfclie Natie, in zes Zangen, door J. F. HLLMERa.
Te Asnfierdam, bij J. Allart. ISIz. In gr. Svo. XVIII, Iy3
Bl. f 3-Ia -:
zijn het met den Heer H E L M E R S volkomen daarin
eens, dat onze vaderlandfche Dichtkunst (over het geheel ge nomen) nooit tot zulk eene hoogte is opgevoerd, als waarop
wij haar thans aanfchouwen. Wij gelooven met hem, dat dit
niet moeijelijk zoude te bewijzen zijn; en het is, inderdaad,
te bejammeren, dat de kundige en fmaakvolle J E R o N I M o DE
VRIES, in zijne keurige bekroonde Verhandeling over de vor.
deringen en verachtering der Nederduitfche Dichtkunst in de
achttiende Een;', zijn onderzoek niet tot de thans levende
Dichters hebbe uitgefirekt. Wij gevoelen wel de zwarighetien, die zulk eene onderneming zoude gehad hebben; doch
het belangrijke der ílof moest, naar ons inzien, die zwangbeden hebben overgewogen. De taak, door hein begonnen en
anders zoo loffelijk afgewerkt, fcheen een dusdanig onderzoek
te vorderen; en wij twijfelen geen oogenblik, of de verdienen van onze, thans bloeijende, puikdichters zouden de balans
ten voordeele der achttiende Eeuw hebben doen overgaan.
bene andere vraag is het, intusfchen, of wij ons, te dezen
.
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aanzien, op de hoogte, waarop wij voor eenigen tijd hebbeti
uitgeblonken, zullen flaande houden? dan of het flechts aan
het toeval, of eenige gunf'cige omftandigheid, moet worden
toegefchreven, dat eenige weinige zeldzame vernuften juist op
hetzelfdé tijdflip hebben gefchitterd? Wie zal dit beantwoorden ? De toekomst is donker; de gebeurtenisfen fijn onzeker.
Dan — fchoon ook het ergfle mogt plaats hebben; fchoon
ook de fakkel, die federt eenigen tijd den Hollandfchen kunsttempel zoo helder en heerlijk verlicht, langzamerhand mogt bèginnen te kwijnen en allengskens weder ganfchelijk nitdooven,
dit althans is voor tijdgenooten en nakomelingen, voor allen',
die onze taal verftaan en niet door partijdigheid verblind zijn,
zeker geworden, dat de Hollander, in het vak der poëzij,
met ieder ander volk kan wedijveren; ja, dat hein, wanneer
neen onderfcheidene omftandigheden in aanmerking neemt, de
lauwer boven anderen regtmatig toekomt. Welk een rijkdom,
welk eene kracht, fierlijkheid en zoetvloeijendheid onze faái1
bezitte, hebben onze Dichters getoond; en al konden wij ook
Hechts eenen BILDERDIJK noemen, zijn naam zoude daardoor
,alleen reeds onfterfelijk zijn, dat hij het trezoor der Hollandfche taal hebbe ontfloten, en al de fchatten, al den overvloed,
daarin verborgen, tot kwistens toe, hebbe uitgeífórt.
Wij ontveinzen niet, dat wij voor de kwijning, waarvan
zoo even fpraken, wel eens ernftig gevreesd hebben. Buiten
de meesterftukken van B I L D E R D IJ K , waarop wij nog al van
tijd tot tijd werden vergast, kwam er, dezer dagen, weinig in
het licht. Onze overige keurpoëten zwegen. Hoe meer offs
deze daadzaak niet zelden in eene treurige Remming brag,
des te aangenamer gevoelden wij ons verrast door de verfelíijning van het boven aangekondigde Dichtwerk van den Heer
II E L M E R s. Wij hebben in langen tijd geene lettervrucht mét
meer genoegen ontvangen. Wij waren reeds vooraf tot een ie.
ker gevoel geftemd, en, na het lezen der Voorrede, waren
wij al bij voorraad verzekerd, dat wij door deze toonen zonden verrukt worden. Het onderwerp en de naam des Dichteis
ílrekten ons daarvoor ten waarborge. Onze verwachting wás
hoog, zeer hoog gefpannen. Wij begonnen dadelijk met de
lezing; wij verfonden het — en onze verwachting werd , over
het geheel genomen, niet te leur gefield, op fommige plaatfee
zelfs overtroffen. De Heer tr £ L ME a s, dien het dichtlieven i
px-
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publiek reeds uit andere voortbrengfelen als een gevoelig,
flout en krachtig Dichter heeft loeren kennen, dien de alge
plaats onder de beste Zan--menfirdsven
gers van onzen tijd heeft toegekend, houdt zijnen met regt
verworvenen roem door dit Dichtwerk flaande. Wij zullen
onze Lezers nader met hetselve bekend makend Bovenal
fchijnt het ons noodzakelijk, hier op te merken, dat de titel
iets anders belooft, dan hier gegeven wordt. De Dichter bezingt eigenlijk niet de Hollandjehe.Natie: want dan zonde hij
zijn onderwerp hebben moeten uitf'crekken tot het tijdftip, dat
wij in het Franfche Rijk werden ingelijfd. Dit plan zoude evenwel, naar ons inzien, niet uitvoerbaar zijn geweest ; en de Lezer behoeft zich niet te beklagen, dat hij hier iets anders aantreft, dan hij , naar den titel, misfchien wel had verwacht. Wij
zouden echter liever gezien hebben, dat de Heer HELMERS
eenen anderen titel had gekozen. Hetgeen hier wezenlijk gegeven wordt, beftaat in een doorgaand Lofdicht op ons 1/oorgef/ac/it. Wanneer men dit vooraf weet, dan zal men ook des
Dichters hooggeftemd gevoel, geestverrukking en geheele ontvlamming kunnen begrijpen en billijken. Het was hoogachting
voor zijne Voorvaderen, liefde voor het Land zijner geboorte,
welke hem het dichtpenfeel in handen fielden. - Het onderwerp
is rijk. Of het te rijk is, gelijk de Heer HELMERS gelooft %
daaraan meenen wij met reden te mogen twijfelen. Het is
waar, zulk een rijk en uitgebreid onderwerp is moeijelijk te
behandelen. Het komt daarbij op plan, keus van ítofl'e, fchikking der deelgin, en gelukkige zamenbrenging van alles tot een
weldoordacht geheel ; aan. Hier leert men juist den echten en
geoefenden Dichter kennen. Wij ontkennen niet, dat her niedgst onderwerp door de behandeling eerre zekere belangrijkheid kan bekomen; doch wij voor ons vliegen niet hoog met
die nietige onderwerpen, waarbij de kunst zich meestal te veel
vertoont. De grootfte Zangers van alle tijden hebben ook
grootfiche onderwerpen behandeld — en de middelmatige Dichter moge eene dagelijkfehe tof dragelijk bewerken, sail waar
rijke en foute onderwerpen zal hij zich nimmer wagen„-lijk
yonder zich aan fchànde bloot te dellen.
Aan het hoofd van dit Dichtwerk is een Voorzang gepláátsty
zijnde een lierzang s in den vorm van een Bardeulied i waarin de
Diet;
HEOORD. t8I3. NO. 4.
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Dichter zijne hulde aan den grond en de oudíte bewoners dezer gewesten toebrengt. In den eerften Zang behandelt de
Heer H E L M E n s , na den aanhef, de voorfielling en aanroeping, en na den grond, dien wij bewonen, als een gewrocht
der kunst befchouwd te hebben, de Zedelijkheid onzer Porouderen; in den tweeden wordt hun Heldenmoed te Land, in
den derden hun Heldenmoed ter Zee bezongen. De vierde
Zang vereeuwigt de Zeevaart der Nederlanders, en de togten,
door hen gedaan; terwijl de vijfde Zang aan de Wetenfchappen, en de zesde aan de fchoone Knollen is toegewijd. -- Op
de verdeeling en fchikking veroorlove ons de Dichter eene enkele bedenking. Komt het bij de behandeling van zulk een
rijk en uitgebreid onderwerp mede daarop aan, dat men de
aandacht des Lezers niet alleenlijk bezig houde, maar zelfs
zijne verwachting allengskens meer en meer (panne en opwinde,
en zijne belanglielling gedurig doe toenemen en levendiger worden, dan zoude dit Dichtftuk,naar ons gevoelen, door eene andere verdeeling in de behandelde onderwerpen, of andere rangfehikking der Zangen, vrij wat gewonnen hebben. Het valt
bij de bloote opgave des inhouds der onderfcheidene Zangen
van zelf in het oog, dat de onderwerpen van den tweeden,
derden en vierden Zang de belangrijkile zijn, zoo wel ten aan
roem onzer Voorvaderen, als met betrekking tot-zienvad
de dichterlijke voordelling, Ieder Volk heeft zijne nationale
deugden; ieder Volk heeft zijne geleerden en kunstenaars:
maar in den tachtigjarigen worfleliirijd met Spanje hebben wij
Europa over onzen heldenmoed en onze flandvastigheid doen
verbaasd zijn, en op de zee hebben wij wonderen verrigt,
Wier weérga de aard nooit zag, ligt nimmer wear zal zien."
Deze onderwerpen zouden dus, naar onze meening, her laatst
moeten behandeld zijn, en daarbij zou het geheel, zoo wij
ons niet ten eenemale bedriegen, aanmerkelijk gewonnen hebben . Aan de verdeeling, door den Dichter gevolgd, meenen
wij te moeten toefchrijven, dat de beide laatíle Zangen ons
minder voldaan -- niet volkomen bevredigd hebben. Gelijk
wij de onderwerpen van den derden en vierden Zang voor de
belangrijkfte houden, zoo komt het ons ook voor, dat de
Dichter in de behandeling van deze onderwerpen het gelukkigst
ge-

DE HOLLANDSCHE NATIE.

179

geflaagd is. Hier verheft zich zijn geest; zijne borst gloeie
hier voor den roem van het Voorgeflacht; zijn vuur neemt
toe, zijne verrukking hijgt ten top; als hij Hollands helden
bezingt; en in de fehildering der zeerogten en-moedtrz
ontdekkingen, door Hollanders gedaan, fchijnt hij zichzelven
te overtreffen. Hier is de Dichter op het hoogst geklommen,
en het was noodzakelijk, dat het fpeeltuig bij den lof der wei
tenfchappen en kunften eenigé tonnen lager wierd getemd.
Ook zien wij niet, dat de orde minder geregeld zoude geweest zijn, bijaldien, na de deugden onzer Voorvaderen, eerst
hun vernuft en hunne glorie in het vak van wetenfchappen en
kunflen en dan hunne grootheid, heidenaard en ftoutmoedigheid wit bezongen.
Wij zouden thans tot bijzonderheden (détails) moeten overgaan, om den Lezer de waarde van dit Dichtwerk eenigermate te doen kennen, Hier zijn wij, echter, verlegen, en weten
niet, wat wij zullen kiezen. Indien wij al het fchnone en
voortreffelijke, al het hart- en geestverrukkende wilden ver
zouden wij bijna het gelieele Dichtwerk snoeten af--meldn,
fchrijven. Wij zullen ons daarom bij eenige meest uitfiekende
plaatfen bepalen, en daaruit eenige regels overnemen, ter ver
ons Tijdfchrift zoo wel, als ter uitlokking van on--fierngva
ze Lezers; om zich fpoedig het werk zelve aan, te fchaffen.
Inderdaad, alle uittrekfels zijn en blijven flukwerk. Een dicht
als dit moet in zijn geheel gelezen worden. Kan er een-werk
onderwerp zijn, dat meer de aandacht van den Hollander waar
een onderwerp, dat door eengin HolIandfchen Dich--digs—
ter op erne echt Hollandfche en tevens regt dichterlijke wijze
is behandeld? Allerwegen prijzen zich deze voortreffelijke
Zangen aan door het vaderlandsch gevoel van den Zanger. Zoo
iemand, dan is hij met hoogachting jegens zijn Voorgeflacht,
met liefde tot den vaderlijken .grond tot irf de ziel doordrongen. Men treft hier ware gevoelens van het hart aan, en men
is, fchoon men den Heere H E L M E R S ook niet perfoonlijk

kenne, er volkomen zeker van, dat hij het meent, wanneer
hij uitroept:
„ Ik juich! geen hooger heil heeft ooit mijn ziel geftreeld,
Pan dat ik, Nederlaud ben op uw grond geteeld."
19 .a
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's Dichters gevoelige erkentenis jegens de groote mannen, die
den grond, welken wij bewonen, door kunst, onbegrijpelijke
moeite en geduld gefchapen en aan de golven ontwoekerd
hebben, firaalt overal door, en neemt ons allerguníligst voor
hem in. Het is hem pligt, heilige pligt, om den Lezer tot
die dankbaarheid op te wekken:
„ Stijg, Beemfter! Purmer, (tijg! meldt, welige valleijen,
Op wier beklaverd veld thans vette kudden weijen,
Vermeldt den voorfpoed, aan der oudren vlijt verpligt!
Uw welvaart zegt ons meer dan 't fchoonfte lofgedicht.
6 Grond! in vroeger eeuw in fchuimend nat bedolven!
b Grond! door 't voorgeflacht gewoekerd uit de golven,.
Gij dondert ons in 't oor met onweêrflaanbre kracht:
Bemint uw vaderland, vereert uw voorgeflacht l"
De Heer HELMERS onderfcheidt zich verder allerroemríjkst
door zijne krachtige en gefpierde verzen, door zijne treffende
beelden en vergelijkingen, die dikwijls geheel nieuw, altijd
fraai uitgewerkt zijn, door het vuur, dat hem Reeds bezielt,
dat nimmer kwijnt of verllaauwt, waardoor hij zijn bruifend
gevoel telkens in nieuwe firoomen uitgiet en in het hart van
den Lezer overhort.
De vergelijking van de weelde (bladz. r9) fchijnt ons nieuw,
en veel gelukkiger dan die van de zedigheid onzer Voorvaderen,
bl. 7. De hulde, aan HAMBROEK en SCHAFFELAAR toegebragt, is kort, maar krachtig. De heldendood van BY LI N G wordt
uitvoeriger bezongen; het is eene zeer fraaije uitweiding. De
vergelijking van Nederland bij den Rijn, in den aanvang van
den tweeden Zang, is wederom even nieuw als fchoon. Welke
heerlijke verzen! Men ziet de rivier daarhenen fchieten; men
hoort het bruifen harer golven:
„ Allengskens aangegroeid, fchiet hij langs breeder boord,
Met jonglings - vuur en kracht, zijn Route golven voort,
En dort bij Lauffen zich met ongehoord gedonder
In d'afgrond, fchuimt, en bruist, en woelt, en wringt van ondet
De klippen zich hervoor; getergd door wederfland,
Verbreekt, verbrijzelt hij de rotfen aan zijn' kant.
Een hel van water fort hij neêr met fchriklijk klateren,
En heel de landstreek dreunt van de afgefchoten wateren." enz.
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te herinnering aan WILLEM DEN I. is plegtig roerend. De
magt van Nederland, tegen Spanje aangevoerd, wordt vergeleken bij een fneeuwvlokje, dat, van den top der Alpen losgeraakt, allengskens grooter en eindelijk een fneeuwberg wordt.
Dit beeld is wel niet oorfpronkelijk van den Heer HELMERS,
maar weder allervoortreffelijkst uitgevoerd:
„ Klein, nietig was de magt, waarmede, in de eerfle dagen,
's Lands vaderen den firijd met Spanje dorften wagen.
Gelijk, bij 't kleppen van een' reiger in den wind,
Een nietig vlokje fnecuw zich van het ijs ontbindt,
Dat de Alpen overfchorst, maar fpoedig meerder vlokken
In d'eerst naauw zigtbren val om zich heeft zaamgetrokken,
Zich tot een' klomp vergroot, en ras een fneeuwberg wordt,
Die, bonzend, dommelend en donsarend neêrgeflort,
De rotten kneust en breekt, van 's aardrijks eeuwge bergen
Het ijs, dat eeuwen lang den zonnegloed dorst tergen,
Verbrijzelt, rotfen fplijt, de zuilen van graniet,
En bosfchen, oud als de aard', verbreekt als fiddrend riet,
En, als een waterval in d'afrrond neêrgefchoten,
Het klein beginfel toont, daar 't al uit is gefproten;
Zoo zwak, zoo nietig was de Nederlandfche leeuw,
Toen hij in .'t flrijdperk trad met Spanje in vroeger eeuw;
Zoo fpoedig -wies zijn kracht, zoo ras zijne ijzren tanden,
Zijn fcherp gewette klaauw, nooit flrafloos aan te randen;
Zijn forsch gebrul drong door tot aan het ver(ie ftrand,
Van Hecklaa& fneeuwgebergt' tot Javaas gloeijend zand;
Zijne oogen fchoten vuur, als de avondfler bij duister,
En de aarde knielde in 't -lof voor Neêrlands heldren luister.
De befchrijving van het zielenveld, dat de Dichter in volle
geestverrukking aanfehouwt, is heerlijk. Hier ziet hij de hel
omringd van de fchoone geesten.-denrijvahtVogflc,
Het doet ons leed, dat wij deze fchildering niet kunnen overnemen . VOND E I, voorfpelt hier de toekomst in eene taal,
die VONDEL waardig is. De Dichter laat er op volgen:
„ Hij zwijgt! vol van den God, die hem heeft aangedreven,
EuI't heilig voorgefacht ziet weêr zijn vreugd herleven. —
Ver.
M3
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Verbeelding, gij verlaat me! ik stort op de aarde neéri
En 'k vind me, d Nederland! in uwen omtrek weér."

Met deze regels moest de Dichter dezen Zang gefloten heb
daarop volgende aanroeping van DE GROOT komt-ben.D
ons hier ter plaatfe niet gepast voor, en op het beeld van
den teederen nachtegaal zouden hier nog al Benige aanmerkingen kunnen gemaakt worden.
De nu volgende derde Zang is, in ons oog, uitmuntend.
Hier vertoont zich de Heer H E L M E R S in al zijne dichterlijke
grootheid.. Welke beelden! welke befchrijvingen! welke floste, krachtige verzen! De glorie van n E R UIT ER brengt hein
in de hoog(le verrukking. Hij roept uit:
„ 6 Had ik woorden, had ik krachten, had ik zangen,
I Ioe zoudt ge, 6 vaderen, mijn dankbre hulde ontvangen!
Hoe zou ik, met het vuur mijns boezems toegerust,
Uw' lof weêrgalmen doen van Oost naar Westerkust,
Ja, vreemde volken voor uw grootheid near doen knielen,
En 't diep gevallen kroost wear met uw kracht bezielen!"
-

Nu wordt de lof onzer groote Zeehelden, in eenige zeer fchoone regels , kort maar krachtig vermeld. Het laatfte gedeelte
van dezen Zang is bij uitnemendheid fchoon. Hier is het den
Dichter gelukt, zijn brandend gevoel in vlammende woorden
uit te ítorten.
De geheele vierde Zang is, in ons oog, een meesterhuk -^
het fchoonfle onder zoo grooteis overvloed van fchoonheden.
Hier wisfelen achtbaarheid en kracht, verhevene gevoelens en
Route beeldfpraak met betooverende zachtheid, teederen weemoed en lieve, bevallige fchilderingen beurtelings af, iaat zullen wij als voortreffelijk vermelden, daar fchief ieder regel van
liezen Zang verdiende vermeld te worden? ja, waarlijk, dat is
poëzij ! Alles kenfchetst hier den meester. Wat zullen wij overnemen? De fchilderachtige befchrijving vin de Nederlandfche
Maag4 ?
Y, Daar faat zij , Neêrlands maagd. Door golvend licht omfelienen,
blaat zij haar fcheppend oog door 't ruin des hemels henen,
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En kluistert, met één wenk, elk ftervling aan haar zij'.
Elk fchijnt voor 't juk gevormd, en zij alleen is vrij.
Gevoel van waarde en kracht, en hoogheid, en vermogen,
Vereedlen haar gelaat en vonklen in hare oogen.
Zij drilt een zware fpeer in de uitgeltrekte hand,
Terwijl de glans der zon op 't gouden harnas brandt.
De blanke vederbos golft in de zonneftralen,
Die van den zilvren helm weêrkaatfend nederdalen.
Fier ílaat zij , als een telg of lievling van de goon,
En is het ideaal van 't eedle, en 't ware, en 't fchoon.
Daar ftaat zij, Neêrlands maagd. De fchatting aller volken
Ontvangt zij. Wierookgeur stijgt voor haar naar de wolken.
1)e grijze Ganges rijst van uit zijn' heilgen vloed,
En voert met d'Indus haar zijn gaven te gemoet.
De reine parel, in der watren diep verloren,
Is haar van Ormus flrand tot diadeem verkoren.
De vrucht, die 's wijzen brein verheldert in den nacht,
Wordt haar door d'Arabier van Mochaas grond gebragt.
De geurige kaneel uit Taprobaanfche bosfchen;
De voedende muskaat, in dik gezwollen trosfen,
Aan Bandaas grond ontvoerd, ontvangt ze, en fchenkt ze aan de
aard'." enz.
Of de Route befchrijving van den ftorm op zee?
„ Een tastbre nacht bedekt het eeuwig ruim der wateren;

° t Schip rijst ten hemel, ftort in d'afgrond; 't fchriklijk klateren
Des donders, 't rosfe licht des blikfems, 's volks geween,
Wart aklig dag en nacht, en lucht en zee, door een." enz.

Of de verfchrikkelijke afbeelding van den nevelvorst op Afrika's
voorgebergte? Of het tafereel van de wreedheden en gruwelen
der Portugezen? Of de aandoenlijke gefchiedenis van de bekoor
A DEK A ,haren fchoonen en dapperen bruidegom en braven,-lijke
eerwaardigen vader? Deze epifode doet hier eene overheerlijke
werking. Mogten wij dezelve in haar geheel overnemen! IÍoe
zacht, hoe fchilderachtig wordt het ongelukkige meisje befchreven!
„ Schoon is de teedre A DE EE, in 's levens lentebloei,
Rank als de kokosboom in onbedwongen groei;
1\R q

Zacht

1. F. HELMERE
Zacht is haar teeder hart, dat fleeds het weldoen ftreelde,
En mild, gelijk de grond in morgenlandfche weelde;
Betoovrend is A D E KE, aanvallig is haar lach,
Beminlijk haar gelaat, gelijk een lentedag;
Haar ziel is zuiver, als de reine zonneftralen;
Haar item aandoenlijk, als het lied der nachtegalen." enz.
Kunnen wij de ontdekkingen van T A S MAN, Nederlands co o x,
voorbijgaan? Mogen wij hiervan melding maken, zonder de
bevallige en weelderige befchrijving van den wellustigen en minzieken aard der Vrienden-eilanders te gedenken? En kunnen wij
weder deze warme fchilderij de voorkeur geven boven het tafereel van de floutmoedige, doch ongelukkig uitgevallen, onderneming van B A R E N D S Z, en de fiks uitgevoerde befchrijving der
Walvischvangst? Alles is even fchoon. — Bij het Clot van dezen
uitmuntenden Zang worden de vruchten der Zeevaart voorgefteld;
terwijl de Dichter de Volken doet opmerken, dat Holland hier
het voorbeeld heeft gegeven, en dat zij hun handel en hunne
fciiatten aan Holland verfchuldigd zijn.
Wij zouden uit de beide volgende Zangen, die ook inderdaad
veel voortreffelijks bevatten, gaarne nog eenige uitmuntende
plaatfen aanhalen; doch wij hebben reeds te veel afgefchreven.
Dit weinige nog, ter proeve, dat Ij E L M E R S ook hij zachter
onderwerpen een meester in het f hilderen is;
. Wie zal u ooit vergeten,
VAN MERKEN! flonkerftar der heilige poëten?
Zacht, als een lentelucht , die door de bloemen zweeft;
Bevallig, als de zwaan, die door de vlieten fireeft,
Voor de uitgezette borst de walren heen ziet fehuimen,
En vloeibre parels fpat op zilverblanke pluimen;
Ja, zielverheffend, als 't bewustzijn van een' pligt,
Ten koste van ons bloed, voor 't Vaderland verrigt;
Betoovrend, als het lied der jonge nachtegalen,
En rein, als d'uchtenddauw en gloed van zonneflralen,
Is 't lied , dat uit uw ziel , VAN MERKEN, zuiver vloeit,
En eeuwig Nederland aan uw gezangen boeit."
„

Wij vertrouwen, dat wij onze Lezers zullen hebben hefast
gemaakt, om zich nevens ons op deze keurige, heerlijke dichtvruch,
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-vruchten te vergasten, en dat zij, reeds door den voorfinaak
dezer kleine proeve geflreeld, met ons hunnen dank zullen toebrengen aan den trefelijken Zanger voor 'dit kostelijk gefchenk.
Wie nog aan de verdienflen en grootheid onzer Voorvaderen moge
twijfelen, die leze ... neen! die leze dit Dichtwerk niet. Tot
hem heeft H E L M E R S zich niet verlaagd. Maar wie van hunnen
roem doordrongen is; — wien het een wellust is , hunne edele
en grootfche bedrijven door eenen waardigen Priester der Natuur, in echte Godentaal, te hooren bezingen; — wien liet een
wellust is, in dille bepeinzingen te toeven bij al hetgene zij
gefchapen, gedaan, gewerkt, ontdekt, uitgevonden, verfierd,
bezield, volmaakt en veredeld hebben;—wie gevoelen kan, wel
vruchten wij van hunnen arbeid geoogst, welke voordeelen-ke
wij door hunne deugden, wijsheid en vlijt reeds genoten hebben
en nog dagelijks genieten; — wie behoefte heeft, om dat alles
te erkennen, en zijne erkentenis, met warme, dankbare tranen in
het oog, en met hoogachting, liefde en eerbied In den boezem,
in de gelouterde toonen der goddelijke poëzij uit te ftorten; —
wie vatbaar is voor heilige geestverrukking, en onzen ingewijden Zanger kan nallamelen , bij de vermelding van E V E R T s E N's
heldendood
„ 6! Wie bij dit verhaal zijn borst niet voelt ontgloeijen,
Niet naar zijn tombe fnelt, dáár niet een' traan laat vloeijen,
Dáár niet met bloote kruin het koude marmer kust,
Waar onder 't overfchot dier martelaren rust;
Dáár God niet knielend dankt met zaamgeklemde handen,
Verdient des mijnfaafs lot, in 's aardrijks ingewanden !"
wie dit alles gevoelen en verflaan kan, die verlustige zich in
dit ooft op gouden fchalen; die loutere, die verheffe, die veredele zich door deze Zangen! -- Zangen, die het fchoonite ge•
denkteeken opleveren voor de glorie der Hollandfche Natie; dewijl zij , de groot(che bedrijven van het Voorgeflacht vereeuwigende, tevens de dichterlijke verdienflen van onzen tijd boven
alle bedenking (lellen — ja! de waarheid der flelling, dat de
Tiaderlandfche Dichtkunst nooit zulk eerie hoogte als thans bes-eikt heeft, al konden wij ook geen' IIILDERDIJK, LOOTS,
T 0 L LEN

s en anderen noemen , genoegzaam zouden v oldin-
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Na den lof, dien wij, uit volle overtuiging en met een dank.
baar gevoel, aan dit uitmuntend Dichtwerk hebben toegezwaaid ,
hebben wij geenen lust, om do lijst van aanteekeningen, die wij
bij eene herhaalde lezing dezer verzen gemaakt hebben,. en onze
aanmerkingen op eenige beelden, uitdrukkingen, woorden enz.
bevatten, na te zien. Bij eene zoo warme aankondiging zoude
eene ijskoude kritiek kwalijk voegen. Het doet ons echter leed,
dat de Heer H E L M E R S zijn werk aan zoodanige kritiek heeft
blootgefteld; en het is geene vitterij, wanneer wij zeggen, dat
wij hier en daar op feilen hebben geftooten, die men wel in de
eerfile bedwelming der verrukking niet bemerkt, doch die bij be.
daarder ulemming en herhaalde proeving eene onaangename gewaarwording verwekken, Het is te bejammeren, dat zulk een
voortreffelijk gewrocht van den vrijen dichtgeest op deze wijze
eenigzins wordt ontluisterd door blijken van nalatigheid; het is
te bejammeren, dat de Heer HELM E R s, die onder do kiasfteke
Dichters van de gouden eeuw onzer poezij verdient gefield te
worden, niet gezorgd hebbe, om zijn werk, ook ten aanzien van
taal, fpelling en interpunctie, boven alle kritiek te flellen.
De aangetogene plaatfen hebben wij van dergelijke onnaauwkeu-r
righeden gezuiverd. Het is waar, het zijn flechts kleinigheden;
maar zij verminderen toch het genot en ontf eren het geheel.
Het zijn enkele bittere droppels, onder den heerlijken Goden
vermengd.
-drank
De Heer HELMERS zal het ons wel niet ten kwade duiden,
dat wij de bedoelde feilen hier niet opgeven. In waarheid, wij
zijn daartoe thans niet geflemd. Hij zal dezelve, buiten ons,
ook wel ontdekken. Wij hebben hem flechts opmerkzaam willen
maken voor het vervolg (*). Zijne ware eer vordert, om te
zorgen, dat zijne fchitterende voortbrengfelen niet meer op deze
wijze ontfierd worden. Men kan in zulke dicht - juweelen geep
nauwelijks zigtbaar vlekje dulden,
(*) 't Zal wel niet noodig zijn, hier te doen opmerken, dat dit ver,
flag v¢ór het overlijden des Dichters is geteld.

De
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De kleine Klokkenfpeler, naar het Fransch van den Heer DUCRAY-DUMINIL, Schrijver van Alexis, of het Huisje in
het Bosch, van Victor, of het gevonden Kind, enz. enz. Te
llmflerdam, bij J. Belinfante. In gr. 8vo. Ijle Deel, i8io,
343 Bl, f 2-16-; Ilde Deel, 1812, 410 Bl, f 3-:-;
,Alhoewel goede wijn geenen krans behoeft,, zoo begreep de
Vertaler echter, naar het fchijnt, dat een krans, een Franfche
krans voor 't minst, bij uitffek rijk en keurig gevlochten, Beene fehade doet; waarom hij de gunftige beoordeeling van dezen Roman in het JOURNAL DE L'EMPIRE , het meest geachte
en tevens meest gevreesde Franfche dagblad, gelijk hij zegt,
de plaats eener Voorrede vervangen doet; en alzoo verfierde hij
dit werk op zoodanig eene wijze, als wij in gemoede verklaren, dat ons niet mogelijk geweest zou zijn, £enigermate
verwondert het ons echter, dat hij zich niet Iiever alleen aan
de taak van Vertaler hebbe gehouden, maar (volgens zijne opgave) zich heeft veroorloofd, door eenige uitlatingen, hier en
daar het werk minder omflagtig en minder kostbaar te maken;
en dat niettegenfiaande de vereerende getuigenis, door gemelde
,journal den Schrijver gegeven, „dat hij alles met zorg heeft
vermijd, wat den gang van zijnen Roman kon vertragen:
Wij voor ons wachten ons voor het minst liever, het meest
geachte en meest gevreesde 3ournal eenigzins te na te komen,
door bij den milden lof, dien hetzelve goedvond aan dit werk
te geven, iets toe of af te doen; maar willen, met eene eerbiedige buiging, ons oordeel naar hetzelve eenvoudig rigten
en verbeteren.
Naauwkeurig wordt het beloop des verhaals opgegeven; zoo
naauwkeurig, dat wij waarlijk daar niets aan kunnen veranderen: , t Een tweejarig kind wordt in de Champs-Elyfées, te
Parijs, verlaten, door eenen fpeelman of muzijkant opgenamen, on aan arme lieden toebetrouwd, die het opvoeden en
doen gelooven, dat hij hun zoon is. Eenige papieren, die
bij hen zijn gevonden, geven niet dan onvoldoende berigten
wegens zijne afkomst. Zijne aangenomen ouders leeren hem
op een klein beweegbaar klokkenfpel fpelen. Door die bekwaamheid boezemt het kind den Parijzenaren belang in, en
van
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van alle zijden vloeijen hein gefchenken toe. Welhaast fpreekr
men van niets anders , dan van den kleine;: Klokkenfpeler. Eenige perfonen merken hein van nabij op, en fchijnen te twijfeIen, of hij de zoon wel is van hen, die hem hebben opgevoed. De naam van D O M I N I Q U E, dien men hem heeft gegeven, omdat men denzelven in de gezegde papieren heeft
gevonden , wordt voor hein beurtelings een voorwerp van hoop
en fchrik. Eenige onbekenden verfchrikken zijne zoogenaamde moeder met de vragen, die zij haar doen. D OMINIQUE
wordt bij eencri dorpspriester geplaatst, die voor zijne opvoeding zorg draagt en hem gebruikt om op de klokken van liet
kerfpel te fpelen. Welhaast leert hem een groot heer kennen,
op welken de naam van DOMINIQUE eenen indruk van ver
afgrijzen maakt. Een ander groot heer wordt-wonderig
er insgelijks door getroffen en verfchrikt. Met. één woord,
die naam verwekt op allen, die denzelven hooren noemen, dezelfde uitwerking als die van IL B ON D o CA N I, in het zang
de Kalif van Bagdad. Een rijk gehecht biedt zich tot-fpeI
befcherming van den jongman aan; een ander, niet minder rijk
en matig geflacht legt hem hinderlagen en fchijnt het op zijn
leven toe te leggen; maar zoodanig is de fchijn van weerskanten, dat noch hij, noch zijne ware vrienden bemerken Itunnen, aan welke zijde het gevaar, aan w:lke zijde de hulp daar
tegen is. De perfonen, die DOMINIQUE tot zich zoeken te
trekken, verfoeijen elkander onderling en hebben allen groote
wroegingen en groote geheimen; al hetwelk eenen geheimzin
hunne daden werpt, die alleen bij de ont--nigeflujrop
In de kasteelen, die zij bewowordt
opgeheven.
knooping
nen, gaan buitengewone zaken om, zoodanig, dat men gedurig
in het land der fpoken en geesten waant te zijn. D O M I N IQUE, gedurig door vrees en hoop geflingerd, werpt zich dik
armen zijner vijanden, denkende aldaar eene fchuil--wijlsnde
plaats te zullen vinden; ieder oogenblik denkt men dat het
t_ijdltip van zijnen ondergang gekomen is, en de kunst des
jtomanfchrijvers verlost hein gedurig uit gevaren, die oneer,
mijdelijk fchijnen, De gebeurtenisfen vermenigvuldigen zich,
dringen elkander met eene groote gezwindheid voort, en echter ontdekt zich nog geenszins het geheim zijner geboorte.
Niet dan na lange ongerustheid, na lang lijden, en de wonderbiarlijkae losgevallen, ontdekt zich alles en wordt de veree-
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níging bewerkflelligd van alle de perfonen, die , finds het begin
de! verhaals, verftrooid en verdeeld waren."
Net belangrijke van het verhaal; de kunstgreep des Schrijvers, om de ontknooping gedurig te doen verwachten en echter
telkens op te houden; de volíirekte eenheid van handeling, zonder epifoden of vreemde verhalen; klaarheid en voortvarendheid
in de fchrijfwljze, —ziet daar s^ wat de Schrijvers van het pournat de l'Enzpire met bijzonderen lof vermelden; en, als zij
fchijnen te berispen het al te gelijkfoortige van fommige karakters; het te menigvuldige der gebeurtenisfen; het alleen maar
niet onmogelijke van fommige middelen, waakoor de held gered wordt; het toevallige van een aantal ontmoetingen; deny
dikwijls te grooten zweem naar het wonderdadige, voegt de
Steller er aanftonds bij: „ Ik vergeet, dat ik juist datgene
„ gisp, wat den kleinen Klokken/peler het meest moet doen le„ zon; en zoo de Heer D U C R A Y- D U M I N I i. de onbehendib

„ heid gehad had, de feilen, die wij hem verwijten, te mij„ den, zou zijn Roman koud hebben toegefchenen aan hen,
„ die niet buiten fpoken en geesten kunnen. De Schrijver
geeft hun nimmer de voldoening, hun wezenlijke fpoken te
doen zien, maar hij doet ze hun onophoudelijk hopen; en
„ dit is eene kunst te meer, die men hem moet dank weten.`
. Een oordeelkundig berigt aangaande de veranderde taak des
Romanfchrijvers gaat deze beoordeeling vooraf. Ziet hier hete
zelve, met eenige bekorting: Voor een paar eeuwen was zoodanig opftel een zeer ingewikkeld en uitvoerig verhaal van een
aantal perfonen en lotgevallen, een aantal intriguen door- en
in -een geward, tot eindelijk in eens de ontknooping alles oploste. — In vervolg van tijd koos men eenvoudiger handelingen, foms ook wel maar eene enkele, en minder epifoden;
men gaf der verbeelding minder werk, maar ontleedde de hartstogten, de gevoelens en gewaarwordingen. — Sinds twintig jaren maakte men liet werk minder moeijelijk, en de Romans vermenigvuldigen. („ De vrouwen hebben hedendaags te dien
opzigte eene volflagene meerderheid; hetgeen fchijnt te be„ wijzen," -- maakt den 7otirnalist eene diepe reverentie, Dames! — „ dat haar fchrijftrant geenszins die van de CE R V A N„T E S S E N en RICHARDS ONS is.") Iedere tegenwoordige Soort
kan niet afzonderlijk worden nangeflipt; dan de hoofdfoorten
zijn maar twee: die, waarin men bovennatuurlijke middelen be-

zigt;
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zigt; en die, waarin de Schrijver zich bij het mogelijke or
waarfchi jnlijke houdt. be eerfle (dank hebbe de zwakheid der
wenfchen!) zullen altijd bevallen, als een bekwaam Schrijver
dezelve behandelt (een flecht iuitgevonden en flecht gefchreven verdichtfel kan geen opgang maken;) men moge net fpoken en tooverij lagchen, men leest er toch gaarne van; en „ik
geloof niet aan (poken, maar vrees dezelve," is de taal,
immers de heimelijke taal van velen, zelfs vert ndigew Het
vermaak in de buitenfporigjle vertellingen van (poken; toovergodinnen, dolende ridders, enz. fpruit uit zekere foort
van twijfel, of dezelve wel onwaar zijn, en uit den geheimen
wensch, dat dezelve waar mogen wezen; zegt de Heer DE LA
M O T H E LE V A Y E R; en hoe bekoorlijk deze fort van Romans voor het meerendeel der lezers is, blijkt ook daaruit,
dat zij , die de tweede der laatstgenoemde foorten kiezen, en alzoo zich tot het mogelijke of waarfchijnlijke bepalen, alle
moeite doen om hunne verhalen te doen gelijken aan die,
waarin duivels en fpoken eene rol hebben. Van dien aard is
het werk van den Heer DUCRAY-DUMINIL, en hij is er
Uitnemend in geflaagd. Om lezers, die aan dat geweid gewoon
zijn, te behagen, heeft hij zijnen Roman met buitengewone
voorvallen opgevuld, — op iedere bladzijde denkt men, dat hij
zich in het land der verdichtfelen en wonderwerken zal begeven, en ieder oogenblik daarna brengt hij u, door eene een
duidelijke en meestal onverwachte uitlegging, tot de-voudige,
waarfchijnlijkheid terug.
Maar dit zij genoeg. Wij geven gaarne onze toeítemming
aan dien lof, en gelooven, dat het werk in zijne foort een
kunsttluk is. Evenwel wij zijn aan zoodanig geweld nog niet
regt gewoon, en zouden voor onszelven alzoo Romans, die
iets meer nog zijn dan enkel geestig [pel, verreweg verkiezen.
Het gezegde geeft onzen Lezer voldoende inlichting omtrent
het werk, waarvan wij de vertaling aanmelden, en op welke,
als zoodanig, wij niets van groot belang hebben aan te merken. Wij betuigen den Vertaler almede onzen dank voor de
mededeeling van het bovengemeld aanprijzend verflag, dat wij
met genoegen eens lazen, en dat ons nu zoo veel moeite uitwon; en wij vereenigen ons vooral welmeenend met het flot
daarvan: Wij prijzen den Schrijver te hartelijker — vermits hij altijd de goede zeden heoft ontzien, alhoewel zijn omr=
der;
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derwerp hein dikwijls de verleidelijke gelegenheid verfc 7iaft,
om minder ordelijk en minder betamelijk te zijn."

Op de veel te kleine lijst der zinflorende drukfeiien vinden wij
„ BI. 95. reg. 9, io. flaat: eene grooten tafel moet zijn: eens
„ grooten tafel." — Dat zijn eerst letterhelden!

Tafereel der Blgemeene Gefchiedenis, voor Scholen. Te Rotter
bij W. Locke. 1812. In 8vo. 69 Bladz. f :- io-:
-dam,

D

it beknopte werkje is vrij voldoende, voor zoo veel de
Criekfche en Romeinfche Gefchiedenis aangaat, welke daarin
fynchronistisch, en dus niet afzonderlijk, behandeld zijn; iets,
't welk wij zeer goedkeuren, daar men anders, tot op de tijden
van P Y R Ril us, beider beloop en tijdrekening geheel afgezonderd befchouwende, geen algemeen overzit van gelijktijdige
gebeurtenisfen bekomt. Doch in de Egyptifche, .4sfyrifche en
Perzi fche Gefchiedenis (die te zamen tot op X E R x E s nog geene
zeven bladzijden uitmaken) is veel willekeurigs, ja tegenfrijdigs. Men 1lelle die aloude gebeurtenisfen der jeugd zoo kort
voor, als men wil; doch men leere haar geene op zijn minst gewaagde tijdrekenkunde, die dezelve naderhand flechts verwart.
Dus is in de jaartelling boven het hoofdfluk, Egypte, aan dat
Rijk flechts I158 jaren during toegekend, 't welk niet alleen
met de optellingen, die onmiddellijk volgen, geheel niet ftrookt,
maar ook met den aard der Egyptifche gedenkftukken blijkbaar
ítrijdt. Het zal altijd wel vergeeffche moeite zijn, de tijdrekening van m o z s met die der Egyptenaren en andere oude Volken overeen te brengen, zoo lang wij de juiste grootte der jaren niet weten, waarvan men zich in de Aloudheid bediende,
en zoo lang het niet bewezen is, dat de Hebreeuw/che geílachtlijsten vóór ABRAHAM onafgebroken op elkander volgen.
De Schrijver geeft niet op, wien hij in de ontwarring van den
bajert der Asfy:•ifche Monarchij gevolgd hebbe; zijne poging
fchijnt ons tot dat einde niet volkomen gelukkig, daar hij niet
eens van het oude 2sfyrifc he Rijk tot S A R D A N A P A L U S gewaagt. In de Gefchiedenis van CY RUS volgt hij X E N O P H O N,
even als fprak dit van zelve.
De Griek/the Gefchiedenis is vrij wat korter behandeld dan
de
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de Romeinfche, 't geen ook, naar ons oordeel, in een gelijktijdig overzigt der algemeene Gefchiedenis natuurlijk zoo moet
uitvallen, daar de Romeinen eerst op zichzelve de aandacht
wekken, en daarna, van lieverlede de geheele befchaafde wereld
aan zich onderwerpende, alleen op het tooneel blijven.
Historifche kritiek, zelfs door verzwijgen van twijfelachtige
gébeurtenisfen aan den dag gelegd, moet men in dit werkje
niet zoeken. De onwaarfchijnlijke marteling van R E G U L U S
wordt b. v. zonder eenige bedenking ter neder gefield. —Stijl,
druk en papier zijn goed.

Nuttig Tijdverdrijf voor Kinderen, of Verzameling van verfehillertde onderwerpen tot leering en vermaak der deugd;
wet tien gekleurde Plaatjes, waarop dertig 4fbeeldingen. Te
Leyden, bij P. H. Trap. 1812. 121110. 108 Bladz. f - 13 -:
:

en dergelijk ftukje als wij reeds vroeger hebben aangekortE
digd, en dus als een vervolg te befchouwen, fchoon dit op
den titel niet flaat uitgedrukt, waarfchijnlijk om niet te doen
denken, dat men juist allen moet bezitten, om er iets aan te
hebben. Wij herinneren ons, dat het vorige de orde van het
a. b. c. volgde, en dat wij ons beklaagden, daardoor dikwijls
zeer ongelijkfoortige dingen bij elkander te vinden. Dit vindt
hier dan ook geene plaats. Bovendien fchijnt het ons toe, vooral
in belangrijkheid van inhoud, boven het ander vooruit te hebben. Wij zouden, echter, dit belang nog al vermeerderd weníchen, door het weglaten van al zulke verklaringen, als, uit
hoofde van algemeene bekendheid, overbodig zijn; b. v. dat
men de aardbeijen meestal op het nageregt eet, enz. Daarentegen vordert het ook wederom vele omzigtigheid, dat zaken, al
te moeijelijk om te vatten, al fchijnen het ook grondigheid en
volledigheid te vorderen, den kinderen niet worden voorgedragen; gelijk b. v. ten aanzien der lakenbereiding al te ver gegaan, al te diep geput wordt. Wij herhalen dus onze vroegere
vermaning, en doen dit in het algemeen, dat meer kindertooi
gevoerd worde. Dan zullen de lesjes de prentjes evenaren; en
liet geheel een keurig boekgefchenkje en aardig tijdverdrijf
voor de lieve kleinen vormen,

BEOORDEEL ING.
De Gefchiedenis van 's Heilands Lijden, tot bijzonder
en huisjelijk gebruik bearbeid, door G. BE N THE 11
RED D 1 N G r us, Doctor der Godgeleerdheid en Predikant te Asfen. ijle Deel. Te Groningen, bij W.
Zuideins. 1812• In gr. 8vo. 371 131. f 2 - 14-:

D

e gefchiedenis van 's I Ieilands lijden moest wel de
tineest gekende bij ieder' Christen zijn, daar dezelve jaar
voor iedere gemeente behandeld wordt. Dit oud ge--lijks
bruik behoort echter nog niet te worden afgefchaft, eensdeels omdat liet ver af is dat dezelve naar behooren door
allen gekend zou zijn, anderdeels omdat ook zij, die dezelve genoegzaam kennen, van derzelver behandeling tel
nieuwe Richting hopen, en zich geen vruchtbaarder-kens
onderwerp kunnen voorftellen; en over liet geheel heeft
deze voorvaderlijke gewoonte Benen, goeden godvruchtigen
grond; waarom wij derzelver bewaring, met die der Chris.
telijke feesten, gaarne ook gunnen aan ons nagedacht. Zekerlijk werd deze gefchiedenis niet altijd op het nuttigst voor
de gemeente behandeld; zekerlijk gefchiedt dit nog niet overal en door allen op de beste wijze; zekerlijk is dit thans,
-

over het geheel, veel beter dan in vroegere dagen, (de
vroegl{e dagen der Christenheid willen wij echter uitzonderen;) hierin zijn wij liet met dezen Schrijver volkomen
eens; en wij durven ieder' Christen daarenboven aanraden,
om , in de weken, voor de lijdenspredikatiën bef'emd bij
afwisfeling, nu eens liet werk, dat thans voor ons ligt,
dan weder Benig ander foortgelijk, ter herinnering van het•
geen hij hoorde, ter aanvulling en nadere wijziging daarvan, en in liet geheel tot Ilichting van zijn huisgezin, t^
gebruiken. Wij beloven hein daarvan opwekking en blij;
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vend nut ; zijne aandacht wordt daardoor gefcherpt, en zUn
gemoed tot de openbare leerredenen voorbereid; zoodan^o,e
Christelijke oefeningen geven voorzeker in de huisgezinnen
overvloedige aanleiding tot leerzaam onderhoud , en ver
bevestigen alzoo het huisfelijk genoegen. Dat-merdn
tot zoodanig heilzaam gebruik reeds ettelijke gefchikte werken voorhanden zijn, is geene voldoende reden, om de
uitgave van dezen arbeid des Heeren R E D DIN 01 u s af te
keuren. Verfchillende lezers hebben toch eenen verfchillenden fmaak ; ook verlangt men wel eens afwisfeling, en
variis modis bene fit. Echter willen wij hiermede iederen
prediker, zelfs niet iederen gefchikten prediker over de lij
geenszins opwekken, om zijne leerredenen ter-densíiof,
perfe te geven; en, openhartig gefproken, zouden wij voor
oars, in des Doctors geval, juist geene íierke roeping ge
hebben, om deze opífellen te doen drukken; hoe--vonde
w el wij geenszins twijfelen, of hij geeft daarmede aan een
aantal lezers genoegen, en het ons niet bevreemdt, dat hij
door den bijval zijner vroegere werken daartoe werd uitgelokt. De reden van dit ons gevoelen is niet, omdat wij in
dezelve van belang te berispen vinden, maar omdat wij
noch in den inhoud, noch in de wijze van behandeling,
iets bijzonders hebben opgemerkt, hetgeen niet ook bij de
mondelinge of fchriftelijke voordragt van anderen evenzeer
te vinden is, en men echter natuurlijk iets van dien aard
bij de uitgave van een zoo dikwijls behandeld werk verwachten zou. Het is waar, de Leeraar hoopt, dat hij alzoo
mifchien zal medewerken ter bevordering van die eenvoudigc, algemeen bevattelijke, leerzame en troostrijke behan4
deling dezer zoo opmerkelijke gefchiedenis; maar dit mag
dan ieder oordeelkundig leeraar, die jaarlijks deze zelfde
fofren behandelt, evenzeer van zijnen arbeid hopen, en
-zoo kwam er aan liet drukken van deze foort van predikatiën geen einde — ook wil de Doctor zich geenszins ten
leermeester van zijne ambtgenooten opwerpen, maar fchikt
zijn werk enkel tot huisfelijk gebruik voor Christelijke to
oorders in den tijd voor Pafchen; maar, indien daartoe
;
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geen genoegzame geschikte voorraad reeds gevonden
worde, geldt dit echter alleen voor eenvoudigen en minvermogenden, voor welken dit werk, hoewel het in twee deelen zal afloopen, nog te kostbaar is. Dan, ieder volgt zijne
neiging, en, daar deze opilellen bewijzen opleveren van
gezonde uitlegkunde, goeden finaak en gezond verfland,
zoo is dit , dezen Leeraar gaarne toegeflaan , wat ons betreft, al hebben wij dan bij hem ook niets, dat nieuw of
bijzonder was, gevonden; hij behoeft ook voor de uitgave
geene verontfchuldiging te maken; daar niemand toch tot
het koopen gedwongen wordt, is een „ car cela est notre bon plaifr" iets, dat iederen fchrijver buiten ve rantwoording Helt.
Wij hebben deze befchouwingen of afdeelingen hier boven leerredenen genoemd; want dat zijn zij inderdaad ook
bij de uitgave gebleven, welk eene rigting de Leeraar nu
ook aan dezelve gegeven hebbe bij den druk; het zijn
leerredenen, nagenoeg in denzeifden fhiaak alle bearbeid,
en daardoor vrij eenzelvig, en alleen wat de verklaring
betreft, naar liet ons voorkomt, een weinig bekort. Na
den geheel uitgedrukten tekst, volgen telkens: i) ophelderende aanmerkingen , 2) omfchrijving , 3) overweging
van den inhoud, 4) praktikale aanmerkingen. En daar het
goede leerredenen zijn, is geheel dit werk zeer gefchikt
om in katerns gefneden , en zoo medegenomen te worden
op den predikfloel; liet zal naauwelijks voor iemand noodig zijn, zelfs eenmaal na te lezen, wat men preken wil;
die maar eenig tnenfchenverfland gebruiken kan, geeft zon
moeite aan het meer. abrupte in het begin de noodi--der
ge houding. — Voor jeugdige leeraren, die niet gaarne
zelve willen arbeiden, is alzoo dit werk eene vrij goede en
zeer gemakkelijke pons. Daarom vooral ook wenschten wij,
dat het in meer afgelegene gemeenten in de handen van vele
toehoorders kwam, en vlijtig werd nagezien.
Hoe gaarne wij deze leerredenen voor de gemeente waarlijk welverdienden lof geven, willen wij daarom niet zeggen,
dat alle ons evenzeer behagen, en dat zij boven iedere berisN9
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risping zijn. Over het geheel zien wij niet gaarne lederen
lijdenstekst op dezelfde wijze behandeld, en hebben liever
in iedere leerrede daarbij de hoofdvoorflelling en het
doorloopende denkbeeld: de lijdende Heiland. Hoezeer
ook een aantal nuttige aanmerkingen en lesfen zich als van
zelve voordoen, geloven wij niet, dat het doelmatig zij,
die opzettelijk op te nemen en te behandelen bij die gele
dan alleen als daartoe (trekkende en daarmede in-genhid,
het naauwst verband. Dit is nu weder in ons oog de éénige regte wijze van het behandelen dezer ftoffen in de lij
welke wij echter niemand opdringen, en wij-denswk,
meenen, dat het, bij het behoorlijk verdeelen der taak,
geene moeite is , om ook alsdan herhaling en eenzelvigheid
-te vermijden, en dat de gefchiedenis van zelve aanleiding
heeft, om uit een telkens nieuw en belangrijk oogpunt den
lijdenden Zaligmaker voor te fiellen.
Bij de behandeling van den Heer RE D DI N G t us wordt
de aandacht, dunkt ons, wel eens al te zeer van het eigen 3iik doel dezer leerredenen afgeleid, en wordt de afleiding
der praktikale lesfen uit den tekst wel eens wat ver gezocht: b. v. Matt. XXVI: 6 —io. het koopen van den
,akker des pottebakkers. r. Gelukkiger is hij, die zijne
Eigene verkeerdheden leert kennen , dan die de misflappen
an anderen ziet. (Hoe ligt dit in den tekst? Het geld
mogt niet in de offerkist, omdat er een íiecht gebruik van
was gemaakt. Judas had onbetamelijk gehandeld, door geld
aan te nemen tot overlevering van eenen medemensch.
'laar, dat zij tot zulk een einde geld uit de offerkist geno.men hadden, enz. bedachten zij niet.) s. In kleinigheden
aiaauwgezet te zijn, is wel goed; maar het voorname bedioort daarom niet verwaarloosd te worden. 3. Hij is niet
waarlijk deugdzaam, die goed doet om zijn geweten gerust
te Rellen over zijne ondeugden, en om eenen naam bij de
wereld te maken. 4. De Voorzienigheid doet den raad der
arglistigen voor hen tot fchande vertlrekken; maar de zaak
van J. C. zal zij (feeds doen zegevieren. — Nuttige waarleden en lesfen, maar niet de regte toepasfing van eene
pas-
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pasfiepreek in ons oog; de laatfte alleen, misfchien anders
aangedrongen dan hier gefchiedt, daartoe gefchikt.
Zoo is dan ons oordeel over dit werk: goede , vrij goede leerredenen, die de gefchiedenis oordeelkundig ophelderen, en vele heilzame lesfen daaruit afleiden; over het geheel eigenlijk niet, wat wij van lijdenspreken verwachten.
Een werk, dat al, en ook wel niet, zonder groote fchade
kon gedrukt worden. Dit eerfte deel bevat 22 afdeelingen,
waarvan de laatfle Luc. XXIII: 13.16 behandelt.

Bijbel voor de Jeugd, door J. H. VAN DER PALM. 1/le
Stuk. XII, 182; Itde Stuk 192 BI. Te Leyden, bij
D. du Mortier en Zoon. 18 z 1 en 12. In 8vo. f z - i6 -;
,

W

anneer een man, die alleen gewoon is voor volwaslenen te fpreken en te fchrijven ; een man ,wiens post eigenlijk vordert, de geheimen der gewijde taalgeleerdheid, en
den zin der heilige oorkonden van ons geflacht, te outv ouwen voor jongelingen, die, voor dieper navorfchinggen vatbaar, door hein tot het gewigtig ambt van Christenleeraar opgeleid worden, — wanneer een man, die niet
zijnen geest meestal in de hoogere gewesten verkeert, welke
zijne bezigheden voor hem ontfluiten, — wanneer zulk
een man in de lagere kringen der kinder- wereld afdaalt ,
om het woord te voeren tot dezulken, wier versland zich
pas begint te ontwikkelen, en nog ontbloot is van kundigheden, — wanneer hij, in de taal van kinderen, voor
kinderen fpreken en fchrijven, en de belangrijkfte waarheden in eersen, voor het kinderlijk verstand en hart gefchikten, vorm wil voordragen; dan zal het groote verfchil dezer
beide pogingen ons doorgaans een' ongunfligen uitdag doen
voorfpellen. Immers, hoe zeldzaam is de vereeniging van
die bekwaamheden, waardoor de mensch even gemakkelijk
afdaalt tot het eenvoudig en natuurlijk gefprek met kinderen, als hij zich verheft tot de hoogte van taalkundige en
god.
N3
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godgeleerde onderzoekingen! Intusfchen, wij moeten bekennen , dat die vrees ons fleelits in geringe mate bekroop,
toen wij vernamen , dat do Heer VA ra u E R r A L m die
taak op zich genomen, en zijne pen aan het godsdienllig
onderwijs der jeugd had toegewijd. Wij kenden, wel is
waar, den man alleen uit zijne fchriften voor volwasfenen,
als uitlegger der H. S., als prediker , en als redenaar;
maar wij hadden in die fchriften zulk Bene juistiueid van
ontwikkeling, zulk Bene klaarheid van voorítelling, zulk
eene warmte van gevoel, en zulk eerre eenvoudigheid van
ftijl bewonderd, dat wij ook het beste verwachtten voor
liet vak, waaraan hij nu zijne krachten had beproefd, en
een' even uitmuntenden onderwijzer van kinderen in hem
voorfpelden. Deze bedenkingen verkregen nog meer gewigt
hij ons door eene aanmerking, welke onder het lezen van
de fchriften des Heeren VAN n Ir R PALM zich dikwijls
onwillekeurig aan ons opdrong, dat namelijk het peilen
van de diepten der wijsgeerte niet zoo zeer het vak fchijnt
te zijn, waarin hij in zijne volle waarde fchittert, als wel
het fpreken van de taal der natuur en der waarheid. Daar
voelden wij, dat het onderwerp zelf, aan welks-enbov
behandeling hij zijne bekwaamheden had toegewijd, den
gunf¢igen uitílag van zijne pogingen moest bevorderen.
Het is, namelijk, de Bijbel, welken hij voor kinderen verklaart; het is de godsdienilige gefchiedenis van ons geflacht,
welke hij voor kinderen ontwikkelt; het zijn godsdienfcige
waarheden, welke hij hun tracht in te prenten. Voor
zulke waarheden nu is het kinderlijk gemoed vooral vatbaar, dewijl zij daarin gegrond zijn. Het verftaat en gevoelt
volkomen de taal der ware welfprekendheid, of der zuivere
natuur, omdat die taal daaruit voorwloeit. Welk een
veerlijk geheel van waarheid, van kracht en bevalligheid,
moet er dus geboren worden, wanneer onderwerp en voriu
a.lzoo zamenwerken!
Wij verheugden ons derhalve, toen wij zagen, dat de
lieer v A N v E R PAL ai zi ue uit{^r_l.ende begaafdheden
aan eene verklaring des Bijbels tcn dde, der jctigd had
-
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belteed. Wij verheugden ons, dat de jeugd nu ook gebruik
zou kunnen maken van den arbeid eenes mans, die tot
hiertoe alleen voor volwasfenen werkzaam geweest was;
en wij wenschten haar geluk, dat zij zich door zulk een'
voortreffelijken leidsman zou zien voorgelicht tot liet regt
verfland van die fchrïften, welker geest met het zuiver
gevoel hares harten zoo volkomen overeenftemt.
Om het werk in zijne wezenlijke waarde meer algemeelt
te doen kennen, zullen wij de bedoeling en den aanleg vair
hetzelve trachten open te leggen, volgens de opgave daarvan in het voorberigt.
De algemeene titel van liet boek is : Bijbel voor de
jeugd. Achter dezen is nog, een bijzondere titel gevoegd,
betrekkelijk tot dat gedeelte der H. S., hetwelk in elk ílulc
behandeld wordt, luidende : Bijbelfche tafereelen. Zo a
heeft het eerfle fink nog den bijzonderen titel: Bijbeljchc
tafereelen uit de gefchiedenis der eerjle menfchen ; en het
tweede: Bijbelfche tafereelen uit de gefchiedenis der oude
i'ereld. Door deze inrigting kan elk fluk, naar de bedoe
Schrijver, tot het gebruik van fchool• of-lingvade
kerk-prijzen voor de jeugd dienen.
Bene doorloopende Bijbelverklaring is de inhoud valt
dit boek. — „ Door Bijbelverklaring," zegt de hoogeerw.
Schrijver in liet voorberigt, „ verfta ik, eene eenvoudige
opheldering van den inhoud des Bijbels, waarbij de voois
vallen, in denzelven verhaald, in hun natuurlijk licht, en,
zoo veel mogelijk, aaneengefchakeld worden voorgefleld,
niet bijvoeging tevens van zoodanige aanmerkingen ert
herinneringen, als gefchikt zijn, om het nuttig gebruik
van dit onfchatbaar boek te bevorderen." -- Hij bedoelt
niet de jeugd, waarvoor hij fchrijft, „ jonge lieden vats
beide fekfen , die den Bijbel reeds met vrucht en nut lezen kunnen; die ten minfle den ouderdom van twaalf
jaren bereikt hebben, en voor wie men in denzelfden flijl
kan fchrijven , als voor volwasfenen. " Echter wil hij
liet gebruik van zijn werk niet alleen tot zulke jonge lieden bepalen; snaar hoopt, dat zij, die in jaren verder gevor%
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vorderd zijn, en onderrigt in den Bijbel noodig hebben,
hetzelve met eenig voordeel zullen kunnen in handen ne
heeft zich bij het fchrijven verbeeld,-men.IkAuthr
„ jolige lieden voor zich te hebben, met wie hij over een
gedeelte des Bijbels fprak; voor wie hij de voorkomende
zwarigheden uit den veg ruimde; aan wie hij de eenvoudige
toedragt der gebeurtenisfen, den natuurlijken zin der fpreekwijzen openleide; wie hij de waarheid en fchoonheid van
liet verhaalde deed begrijpen en waarderen; en voor wie
hij nu en dan, echter niet te dikwijls, om eer den indruk
niet van te verflaauwen , een woord van nuttige toespraak
en vermaning daarbij voegde." - Over het gebruik van
dit boek drukt hij zich in dezer voege uit: „ In de huisgezinnen zou men eerst dat gedeelte des Bijbels, waarover
ieder hoofdituk handelt, en daarna het hoofdfluk zelf kun
doen voorlezen; hetgeen dan gereedelijk tot verdere-ne
gefprekken, of althans tot verdere overpeinzingen, aanlei<
ding zal geven." -•- Om de duisterheden, welke in het begin van den Bijbel den lezer ligtelijk zouden kunnen affchrikken, op te helderen, en alzoo de waarde der heilige
boeken te handhaven, betuigt bij de eerfte vier hoofdfluk,
ken van Genets vrij uitvoerig te zullen behandelen. Echter
wil hij niet, dat men naar die uitvoerigheid de uitgebreidbeid van liet geheele werk zal beoordeelen. „ In liet ver
althans van de Aartsvaderlijke gefchiedenis af," zegt-volg,
hij, „zal alles gemakkelijker voortgaan. Over de Mozaifche
wetgeving zal ik, niet de opgave van den algemeenen geest
derzelve, en Benige voorname aanmerkingen daarover,
volftaan. De Regter- tijden zullen ons wel weder moeije>
lijkheid baren ; maar de verdere gefchiedenis des Ouden
Verbonds zal in weinige flukken kunnen afgehandeld worden. Ten aanzien der zoogenoemde Poëtifche boeken, en
de dichterlijke redevoeringen van de Profeten, zal ik Hechts ,
in weinige klare vertoogen, den inhoud , aard en zamen
pogen in het licht te flellen, en met enkele-fleingdrzv
proeven te Raven. Er zullen echter hiertoe, voor het Oude
Testament alleen, ten mjnile tien zoodanige flukken, als
.het tegenwoordige is, vereischt worden." On
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Op dit voorberigt laat de Schrijver eene inleiding, of
Bene toefpraak aan zijne jeugdige lezers en lezeres/en ,
volgen, over den eigenlijken aard van zijn gefchrift. Hij
ontwikkelt daarin , op een' innemenden en eenvoudigen
toon, het voornaamfle van 't geen hij in het voorberigt
heeft opgegeven ; zoekt den kinderen een betamelijk gevoel
van hunne waarde, en van liet belang hunnes jeugdigen
ouderdons, in te prenten; fpreekt met warmte over den
Bijbel, liet oud(te, rijk(le en nuttigde boek; dringt de
noodzakelijkheid en de wijze eener nadere opheldering en
verklaring van hetzelve aan , en berigt, wat hij te dien
einde hoopt te doen. Deze toefpraak kan haar doel niet
misten bij kinderen, wier gemoed openlaat voor de waar
Godsdienst; zij is volkomen gefchikt voor-hednva
loin verfland; zij moet hun hart innemen door de warm.
te, de hartelijkheid en opregtheid, welke hare kenmerken
zijn, en een' ieder het beste doen verwachten van liet
ftuk zelve.
Wij zien uit deze opgave van den aard des werks, dat
hetzelve geenszins zal dienen, om den Bijbel bij de jeugd
te vervangen, of als een uittrekfel haar ten gebruike te
ltrekken. In den nieuweren tijd heeft, wel is waar, het
gevoelen vrij algemeen in Duitschland, en zelfs ook bij
ons meer of min veld gewonnen, dat de Bijbel, om zijn'
onder\vetfchen vorm, om zijn verouderd fpraakgebruik, en
het Oostersch gewaad, waarin de zedelijke en godsdienllige
waarheden gehuld, ja verborgen zijn , als boek voor de
jeugd min gefchikt is, en of door zedelrke en godsdien(Ii e
ieesboeken vervangen, of ten hoogfre slechts in een uuittrekfel moet gelezen worden: Van daar die veelvuldige pogingen, om den Bijbel, ja den gebeden Godsdienst, te
fcbikken en te plooijen naar de zoogenoemde behoeften van
den tijd; van daar die Bijbelvertalingen, die de aloude oor
ons gefachr in gefi hiedboeken van onze tijden-kondeva
herfehiepen, (waarin B AH a D T met zijn gedrogtelijk werk
voorging;) van daar die veelvuldige hulpmiddelen, om der
j.au?gd het lezen van den Bijbel overtollig te maken; en van
N5
daar
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daar ook die uittrekfels uit den Bijbel, waarin, door angstvallige fchikking naar de begrippen en den geest onzer
eeuwe, het kenmerkende in voordragt en ílijl geheel niet
meer te vinden is. Zonder deze pogingen in 't algemeen
te wraken, en liet goede, daardoor bewerkt, geheel te
loochenen , kunnen wij aan dezelve toch maar een zeer
bepaald nut toekennen, en meehen, dat het gebruik der
bedoelde boekjes, hoe voortreffelijk dan ook in hunne Poort,
tegen het lezen der. H. S. zelve nimmer kan opwegen. O
Wie den Bijbel, zoo als hij thans is, onder welk voor
ook, aan de jeugd onttrekt, onttrekt haar het dier-wendfl
niets ter wereld kan vergoeden de-barlegfchnk;wt
beste aanleiding ter ontwikkeling van hare vermogens, en
ter vorming van haar hart tot deugd en godsvrucht; het
voortreffelijkst handboek van die levenswijsheid, welke in
lateren tijd haren voet voor afdwalingen beveiligen, en op
liet pad des heils zal bevestigen. Het moge al eens waar
zijn, dat de Bijbel, om de bijzondere kleur, welke hij van
tijd en volk en taal heeft aangenomen, hier en daar minder
duidelijk is voor het jeugdige verícand; maar is hij in een
ander opzigt, en wel met betrekking tot den eigenlijken
geest en inhoud, niet zeer klaar voor het kinderlijk ge
Trouwens, hij kent noch den geest des Bijbels,-moed?
noch den aard van het reine jeugdige hart, die niet ge.
voelt, dat er eene volmaakte zamenílemming tusfclhen deze
reiden beílaat; hij weet niet, dat het eenvoudig oog de
verhevenife waarheden vaak door het Oostersch gewaad henen ontdekt, die het woord des levens door menfchelijke
hulpmiddelen wil zien vervangen. Zoo weinig nut dergelijke boeken Richten , wanneer zij de plaats van den Bijbel
innemen en . op zicl;zeive gebruikt worden , zoo veel
voordeals kunnen zij integendeel aanbrengen, wanneer zij
te gelijk niet de 1I S. , tot beter verf}and van dezelve, der
jcug in handen gegeven worden.
Alle deze, en zeker! ,1- nog nicer andere en getvigtiger
bedenkingen over het lezen van den Bijbel voor de jeugd,
in dien vorm, waarin wij denzelven thans bezitten, zijn tij,
den
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den Heer v A N D E R P AL m buiten twijfel opgekomen,
toen hij het ontwerp van dit werkje vormde. Zij hadden
bij hein, die, door zijne grondige kennis van den geheelen vorm der H. S. , liet kenmerkende van dezelve zoo wél
weet te waarderen , gewisfclijk oneindig meer kracht, en
bepaalden ook z'i u befluit, om een bijbelsch leesboek te
fchrijven, dat, bij het lezen vaan den Bijbel zelven, met
vrucht ter. verklaring zou kunnen worden gebruikt. Dank
zij den hex aaiden Schrijver en warmen Bijbélvriend voor
dit belluit ! dank voor dit gefchenk !
liet cerfie fluk behelst de volgende hoofdflukken : i) Ver'
haal van de fchepping der wereld. Genes. I en II: 1.3.
bl. 9 -27. 2) De jeugd en onfchuld des menschdonis.
Genes. 1I: 4-25. bl. 2 7 55• 3) Verhaal van des menFehen val. Genes. III: z- 6. bl. 55-73. .4) Vervolg
der gefchiedenis van des menfchen val. Genes. III: 7-15.
bl. 73-91. 5) Slot der gefchiedenis van des menfcheii
val. Genes. III: 16-24. bI. 9i—ii9. 6) Kaïn en Abel.
Genes. IV: i--8. bi. I19 —14.3. 7) Kaïn voor God te
refit gefield. Genes. IV: 9 -16. bl. 143-161. 8) Lotgevallen van Adam en Kaïn, na den dood van Abel. Genes.
IV: 17 -26. bl. 161 -182. -- In het tweede fluk worden
de volgende onderwerpen behandeld: i) Geflachtregistervaii
Adain tot op Noach. Genes. V. bl. 1-27. 2) Vervolg van
Noachs geílachtregister. Genes. V. bl. 27 -49. 3) Algemeen
zedebederf van het menschdom. Gems. VI: 1-13. bl. 49 —73.
4) Over den zondvloed en de a ke. Genes. VI: 14-22.
bi. 73---rol. 5) Verhaal van den zondvloed. Genes. VII en
VIII: 1 -14. bl. 1o1-123. 6) liitgaang -uit de ark. Genes. VIII: 15 tot IX: 7. bl. 123 -145. 7) Slot der gefchicdenis van Noach. Genes. IX: 8-29. bl. 145-171.
8) Nieuwe bevolking der aarde. Genes. X en XI: 1 -9.
bl. 171 --192.
Wanneer wij betuigen , dat alle die onderwerpen over
t geheel met de diepfle kennis van zaken , met de grootfie
duidelijkheid, niet den keurig-lien finaak en de innemendfie
bevalligheid zijn behandeld, zeggen wij niet meer, dan het
al,-
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algemeen bekende, niet meer, dan wat een ieder, die den
Ieer V A N DE R PA L ni uit zijne overige gefchriften heeft
leercn kennen, vooraf veronderftellen, en na de lezing van
het boek ook voorzeker zal toeflemmen. Trouwens, ook
hier zien wij, dat de man in den Bijbel en de Bijbel- wereld
geheel te huis; dat hij met de denkwijze en de taal, met
het leven, niet de zeden en gebruiken der menfchen uit de
gewijde oudheid zoo volkomen vertrouwd is, dat hij alles
daaruit licht ontvangen moet, in zijne reine, objective
waarheid weet voor te flellen. Zijne eenvoudigheid en
klaarheid van voorfl:elling, zijne tooverkracht in ftijl en in
taal verloochenen zich daarenboven ook geenszins; neen !
wij zien juist hier de befisicnde proeve van zijne welfprekendheid, daar hij de belangrijktie en zelfs ingewikkelde zaken door dezelve voor liet kinderlijk verfland weet op te
helderen en te verduidelijken; zoo echter, dat ook de vol
als voor zich geíclirevcn befehou'-wasfenbchdt
wen moet.
Intusfchen kunnen wij, bij dezen opregten lof, niet ontkennen, dat de Heer V A N DER P A L M, naar ons gevoel,
hier en daar fchijnt te vergeten , dat hij voor kinderen tusfchen twaalf en vijftien jaren fclírijft. Wij flaan gaarne toe,
dat deze mindere duidelijkheid veelal wordt veroorzaakt
door de onderwerpen, welke niet altijd in zedekundige en
godsdien(Iige waarheden, maar fomwijlen in wetcnfchappelijke, oudheid- en tijdrekenkundige onderzoekingen beftaan,
die, niet alle vermogen van taal en ftijl, onmogelijk tot
grootere klaarheid kunnen gebragt worden; doch dit neemt
de aanmerking niet weg. Integendeel is die aanmerking juist
tegen die onderwerpen gerigt. Iiet komt ons namelijk voor,
dat vele van dezelve de bevatting van kinderen in dien levenstijd nog te boven gaan , en dat ook fommige redeneringen
bebouwd zijn op eenti dieper en uitgebreider kennis van we
reld en van menidhen, dan men gewoonlijk bij hen in die
jaren kan voorondertlellen.
Eene andere eigenichap, welke ons in een gefchrift,
voor kinderen beilemd 2 minder behaagt, is de poiemifche
,
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aard van hetzelve. Wij bedoelen de dikwijls voorkomende
beft ijdingen en wederleggingen dei gevoelens en opvattingen van andere Bijbeluitleggers. Bij alle verdieníle, welke
deze wederleggingen, op zichzelve befchouwd, ook mogen
bezitten, fchijnen zij ons hier niet op hare plaats te ulaan,
en niet overeen te komen niet het oogmerk van den Schrijver, 't welk, volgens zijne eigene opgave, in eene eenvoudige opheldering des Bijbels voor de jeugd bellaat. Zoodanig eene 'opheldering nu heeft niets gemeen niet de wederlegging der gevoelens van andersdenkenden. IIet kind leest
den Bijbel in zijne eenvoudigheid, met het vaste geloof aan
de waarheid van denzelven, en zonder te denken aan de
:mogelijkheid van verdraaijing en ondermijning. Het behoeft
daarom ook nog niet gewaarfchuwd te worden tegen pogin
gen, welke die onedele firekking hebben, en het kan door
zoodanige waarfchuwingen wel eens in zijn kinderlijk geloof
gefchokt worden, in plaats van zich daarin bevestigd te
zien.
Deze aanmerkingen verkrijgen bij ons nog meer gewigt ,
daar die wederleggingen ons veelal fchijnen voort te komen
uit eene overdrevene zucht, om alles naar de letter op te vatten, en bijkans nergens eene andere verklaring te laten gelden. Wij vereeren deze zucht als loffelijk, en achten haar
zeer gefchikt, om den Bijbel, zoo als wij denzelven bezit
te handhaven; maar wij meenee tevens, dat zij werke--ten,
lijk nadeel kan doen aan de wezenlijke waardering der H.
S., en aan de vereeniging der firijdende partijen, wanneer
zij overdreven wordt. Daardoor vervoerd, wordt men wel
eens onregtvaardig tegen de pogingen van uitleggers, die
van ons verfchillen, en fchrijft dezelve aan onedele beginfelen toe, aan de zucht om de bijbelfche berigten tegen te
(preken en naar zijnen zin te verdraaijen, terwijl niets dan
opregte belangftelling in de handhaving van de eer der H.
S. de bron daarvan was. Het is zoo, de ontwikkeling van
den Heer v n N D E R r e L M is zoo meesterlijk, en de voor
klaar, dat elk betwist punt daardoor altijd een'-fleingzo
hoogcm, graad vaa waarfchijnlijkheid verkrijgt; echter ge100.
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boven wij, dat er veel meer toe vereischt wordt, eiml hei
bijgebragte, om fommige punten, b. v. de erkende mogelijkheid, dat Adam de uitvinder van het letterfchrift is geweest, voor de regtbank van wijsgeerte en gefchiedkunde
te voldingen.
Doch in 't algemeen fchijnen dergelijke wederleggingen
ons weinig af te doen, omdat de onderfcheidene opvattingen en verklaringen afhangen van de onderfcheidene Rand
punten. Wij hadden uit dien hoofde gewensclit, dat de
Heer v A rr DER PALM zijne jeugdige lezers en lezeresfen vooraf op het ílandpunt had geíleld , waaruit zij den
Bijbel behooren te befchouwen. Dit zou, onzes inziens,
eene allernuttigfie , ja onontbeerlijke inleiding geweest zijn
tot het regt verfland van het boek zelve , en zou die wederleggingen veelal overtollig hebben gemaakt.

Des dispofitions innées de l'ame et de l'esprit, du Maté
Fatalisme et de la Liberté morale, avec-rialsne,du
des réfexions fur ]'Éducation et fur Ia Législation criminelle. Par F. J. GALL et G. SPURzunIM. A
Paris, chez F. Schoell. i8iz. 8vo. pp. g97.

D

e inhoud van dit boek wordt door den titel vrij
naauwkeurig aangewezen, en de naam van een der Autheurs zal gereedelijk de waarheid doen vermoeden, ten opzigte van het bijzondere doel, waaraan de behandeling van
zoo algemeene onderwerpen hier wordt dienstbaar gemaakt.
Eigenlijk bevat dit afzonderlijk flak flechts een deel van een
grooter werk over de bekende Schedelleer (*) in het algemeen;
(*) Bij een der Uitgevers van dit Tijcifclirift, j. w. IjNTEMA,
zijn nog Benige weinige exemplaren voorhanden van het helangrijk werkje, getiteld: Heris:,zeringen uit de Lesfen van F.
J. GALL, Med. Doet. te Toeenen, over de Herfenen, als onflerfcheidene en bepaalde werktuigen van den Geest, gehoade e
te
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meen; te weten dat gedeelte, hetwelk aan de verdediging van
voorzesde leer tegen onderfcheidene verwijten en bezwaren
is toegewijd. In drie ftukken vervalt deze foort van verdedigfchrift, welker eerfte over de aangeboren elgenfchappen der ziele, het ander over noodlot en zedelijke vrijheid , het derde over opvoeding en vooral lif f/irafelijke
wetgeving handelt. Niet alle deze verfchillende onderveren fchijnen ons toe even gelukkig, even goed, even vol
voor de onfchuld en aannemelijkheid van het Gall--dinge
fc11e fteifel, in liet licht te zijn geí^eld. Het eerfte, tegen
de Overdrijvers Van L O C IK r 'S leer, teg;eIn HE L V L T I U S
en andere Franfclie wijsgeeren, alle onze hoedanigheden, als
mensch, aan opvoeding, gewoonte en wetgeving toefchrijvende , tegen L A ni A R Q u E eindelijk en zijne medeftanders
gerigt, die ook liet dier zichzelven vormen, of wel door
het toeval doen vormen laten; dit fcuk, zeggen wij, fchijnt
ons toe, der waarheid en naauwkeurigheid meestal aan de
hand te gaan. Niet zonder belangftelling zal het, daarenboven, iemand lezen; fchoon hij ook achten moge, dat
zeer vele zaken geen bewijs behoefd, derzelver tegenfprekers Beene weerlegging verdiend hadden. De befchouwing
van den mensch blijft toch altijd hoogst gewigtig; en, moet
enen ook dikwijls op liet oude terugkomen , en het bekende als onbekend zien of althans Ineenen te zien verklaren, eene enkele fchrede vordering, een enkele lichtftraal,
eene enkele nieuwe opmerking, is hier misfchien uren arbeids waardig. Ziet beítek laat ons niet toe, zoodanige
heldere punten, hier welligt voorkomende, zorgvuldig op
te zoeken en als zoodanig te doen kennen. Eenige weinige
historifche voorbeelden, hoedanigen de Schrijvers velen bezigen, en waardoor zij de lectuur niet weinig veraan enaanen, mogen, ten aanzien van dit deel, de plaats van
uittrekfel zoo wel, als bedenkingen, vervullen.

Vate A;nfierdam, en opgetee'end daar 'ijszen Taehoorder M. S T UO tT. De prijs is sg ít.
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Vader DI A B I L L 0 N had in zijne kindschlleid fechtA
zeer beperkte geestvermogens; maar, te midden van zijne
middelmatigheid, ontving hij eene zware hoofdwonde, en
van dat oogenblik af aan fpreidde hij grootfche talenten ten
toon. — Een jongeling had tot zijn dertiende jaar in niets
kunnen lagen. Hij viel boven van een' trap, kreeg ver
gaten in liet hoofd, en, na zijne genezing, ver -fcheidn
hij zijne íludiën met de meeste onderfcheiding. —-volgde
Een ander, 14 à 15 jaar oud gaf insgelijks weinig hoop.
Hij viel, te Koppenhagen , van de vierde verdieping den trap
af, en federt dezen val ontwikkelden zich in hem groote
verflandelijke vermogens. Deze verandering was de eenige
niet. Men had tot hiertoe geene de miníl:e kwade eigen.
fcbap in hem gekend, en, na denzelfden val', vertoonde
hij een zeer Hecht karakfer, dat hem, in het vervolg, uit
een' aanzienlijken post verjagen , en in eene gevangenis
deed•opfluiten. — Wij kennen een meisje van 9 jaar oud,
welks hoofd aan de regterzijde eenen loot ontvangen heeft.
Sedert klaagt zij over pijn, die zij aan de linkerzijde van
liet hoofd gevoelt, en die gemeenfchap oefent met de plaats ,
waar zij den flag ontvangen heeft. Van tijd tot tijd is
haar regter arm vertapt, en bijna verlamd ; hare onderkaak
beeft zonder ophouden; zij wordt gedurig door fluipen
overvallen. Maar, van den anderen kant, hebben hare
verftandelijke vermogens een' ongeuieenen trap van opgewektheid verkregen, en, fchoon ze slechts in haar elfde
jaar is, zouden de trekken van haar gelaat, en haar ten
uiter('e gezet gedrag, haar voor eene volkomen gevormde
vrouw doen nemen . H A L L ER fpreekt van eenen
dwaas, die, eene zware hoofdwonde ontvangen hebbende,
gezond verfland bezat, zoo lang de wond duurde; maar itx
zijne onnoozelheid terug viel, zoodra de wond genezen was.
Op dit eerde flak is het tweede eenigertnate gegrond.
Doch hetzelve fchijnt ons toe, veel minder grondig te moe
geacht worden. WVij willen wel bekennen, Reeds tot-ten
lieu behoord te hebben, die geene verdediging der Scheg
delleer, tegen liet verwijt van Mateli^li9SYius en Fatalism us,
;
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het verwijt, dat des menfchen bedrijf daardoor noodzakelijk
bepaald, en zijne vrijheid weggenomen zou worden, in het
minfte noodig achtten. Immers aanleg en neiging voeren
niet altijd dwang met zich. Deden zij dit, de leer der tem
opvoeding en omflandigheden, als van-peramnt;di
grootoen
invloed
op ons denken, gevoelen en handeden
al
zou
op
vernietiging der vrijheid uitloopen.
mede
len,
Bij ons derhalve; die den uitvinder van het nieuwe ftelfel
in zijne bijzondere begrippen zoo naauwkeurig niet kenden, zou deze verdediging al ligt eene verkeerde werking
doen , zoo wij niet gewoon waren het eigenlijke flelfel te
onderfcheiden van alle de bijzondere verklaringen en vooral
toepasf.ngen , fehoon door den ontwerper zelv' daaraan toegevoegd;. het Kantianismus, b, v., geenszins vijandig achtende tegen de Openbaring, fchoon KANT zelf er genoeg
voor uitkomt in geene Openbaring te gelooven. Immers,
de Schrijvers dezer verhandelinge laten zich niet ílechts nu
en dan op eene wijze uit , die zekerlijk van het aangetijgde
verwijt niet wel zou zijn vrij te pleiten. Zij grijpen ook met
hand en tand aan, wat maar eenig geheiligd gezag aan eene
zekere noodlottigheid kan bijzetten; fparende daartoe noch
de H. - Schrift; wier uitdrukkingen in den ,volften zin der
oude voorbefchikkers en voorftanders van zedelijke onmagt
worden opgevat, noch de Kerkvaders, en wel inzonderheid
e U GUS T I N us, noch latere leeraars en wijsgeeren uit de
Roomfche kerk , ingevolge het begrip der Janfenisten, naar
deze zelfde zijde overhellende. En eindelijk ontbreekt het
hier gelijk i helaas ! nog bij zoo velen, aan liet regt begrip
van zedelijke vrijheid. Tusfchen willekeur, namelijk ; en
overwigt van beweegredenen moet eene keus gefchieden;
men verkiest natuurlijk het laatfee, en weet nu welhaast
geen ander onderfcheid tusfchen vrijheid en , noodzakelijkbeid, dan dat de eerfte niet bewustheid gepaard gaat. Het
is waar, dit onderwelp behoort tot de bovenzinnelijken,
over welke het altijd moeijelijk is een volkomen licht te
verfpreiden. Doch, is het dan inderdaad zoo geheel onbegrijpelijk,
dat ons verfband, of liever onze rede, aan e
iloot». i$I3. -NO. 5. 0
ken
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ken mensch een inzigt van betamelijkheid, van pligt fchenkt,
hetwelk met al het bijzondere, ons aangaande, met ons
belang, met onze neiging, met onze omflandigheden, niets
gemeens heeft, dikwijls vierkant ftrijdt, en toch niet minder
ftreng gebiedt? Is het onzinnig; en niet veeleer zeker dat
deze hoogere vlugt van onzen geest ons, inderdaad, ver
boven de geheele zinnelijke natuur, met hare wetten ,-heft
niet hare bepalingen, met hare invloeden; voor zoo verre,
namelijk, als wij inderdaad willen, voor zoo verre als van
onweerflaanbaarbeid gefproken wordt? Immers, de eenvoudigfte redenering kan dit ophelderen. Ik heb mijn woord gegeven, mijne trouw verpand, de heiligfte verbindtenis aan
ik blijf daarbij, fchoon alles mij tot het tegen--gean,
deel noopt; want mijne rede heeft duidelijk ingezien, dat
zonder waarachtigheid en trouw geene verbindtenis, geene
waatfchappij , geene menfchelijke volkomenheid en geluk
kunnen heflaan. Datgene, waarop : het algemeene, en dus
ook mijn heil, die tot het algemeen behoor, eeniglijk kan
rusten, zou door mij worden aangetast, zoo ik ontrouw
wilde worden. I-Iet is dus eene algemeene wet, zoodanig
eene wet als de fchepper, hetzij der maatfchappij in eenig
bijzonder land, hetzij des menschdoms over de geheele
`vereld, voor noodzakelijk en gezaghebbend erkent, tot
wier kennis zich de mensch verheft. Volgt hij die, dan
handelt hij zoo vrij, alsof hij geheel onafhankelijk ware,
alsof hij geen egoïsmus kende , in één woord als God zelf.- Bij gebrek aan dusdanig begrip der vrijheid , is altijd eene
wijde deur voor misvertland en misbruik geopend. En het
komt ons voor, dat deze omftandigheid den Schrijveren
voorhanden zeer welkom is geweest. Wij willen althans
diet ontkennen, dat hunne Herfenleer ons , in menig opzigt,
een veel te materialistisch , te werktuigelijk aanzien ver
ja nu- en dan walgelijk en belagchelijk wordt; fchoon,-krijgt,
van de andere zijde, de bijzondere, letterlijk aangevoerde
tegenbedenkingen , vooral van den Hoogleeraar A C K ER1 AN, vrij gemakkelijk en volkomen fehijuen uit den weg
geruimd te worden,
I3e;
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Het laatfie Pluk geldt de toepasfing der leer van c n L L
op befluur - en beffraffing der menfchen. En hier voldoet
bij naar ons inzien, weer oneindig beter. Eene neiging
toch k n tegengegaan , kan opgewogen of door dwang
betoomd worden. En, het moge dan al-midelnvofrkt
onmogelijk zijn , eene volkomene regtvaardigheid uit te
Oefenen, Omdat de verzoeking te ongelijk en niet wel juist
te beoordeelen is de veiligheid en het belang der maat
zullen hierbij minder li;den. Het' is zelfs. niet te-fchapij
ontkennen , dat de Schrijvers hier zeer belangrijke beden
midden brengen. Dit fchromen-kingelsfht
vvij niet, ook van diegene te beweren, welke, van de attdere zijde, misfchien gevaarlijk zullen kunnen geacht worden. Over liet geheel moet het ons voor den man innemen, dat zijne leer hier doorgaans tot zachtheid raadt.
Er zijn_ eene foort van onvolkomen menfchen t bij wien
eenige zinnelijke lust de hoogfle ontwikkeling heeft ontvangen, terwijl al de hoogere geestvermogens naauwelijks tot
Lenige rijpheid zijn gekomen. Er is vooral menigerlei onzinnigheid, hetzij op één punt, hetzij op zekere tijden of
in bepaaldé- bmftandigheden, en die zich, bovendien, wonderbaarlijk ktinflig . maskert. Het een en ander wordt met
een aantal voorbeelden geflaafd, doch dle wel eens een fterk
geloof vorderen. \Vie, b. v. , erkent dit niet ten aanzien
dier zwangere vrouwe, wier onnatuurlijke trek tot het
vleesah van haren man haar dien doodflaan, flagten en inzouten deed ? !
Te lang, misfchien, hebben wij bij een werk frilgei}aan
dat hier flechts in weiniger handen zal geraken. Niemand,
intusfchen, kan de bewuste Schedelleer een Onbelangrijk.
verfchijnfel in de wetenfchappelijke wereld noemen; niemand
bepalen, welken invloed dezelve of eenmaal uitoefenen zal,
of al dadelijk uitoefent op de wijsgeerige befchouwing van
den mensch. Dit boek zelve althans gaf ons aanleiding,
de zaak van deze gewigtige zijde te befchouwen; en wie'
is dan niet genegen, ja vindt zich ten fterkfte aangefpoord,
allen gevaarlijk wanbegrip den meesten tegenftand te bie O -den ?
-
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den? Zij dit dan de grond, op welken wij, is het nood
dig, verfchooning voor onze uitvoerigheid vragen ; die
wij, door het aanhalen van ingevlochten korter en langer
verhalen, fchoon dikwijls belangrijk, dan ook niet verder
durven rekken.
Nouvelle Théorie de conílruction pour les Mappemondes;
par J. F. VAN BEECK CALKOEN, etc.
Dat is:

Nieuwe Theorie ter vervaardiging van Wereldkaarten;
door J. F. VAN B EEC K CALKOEN, Hoogleeraar in
de Wis- en° Sterrekunde aan de 4kademie, en Directeur van het Obfervatoritirn s te Utrecht. Te flmferdam ,
bij Mortier Covens en Zoon. In gr. 8vo. f i
-:
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-:

at de teekening op eene klootronde oppervlakte nooit
in derzelver ware gedaante en onderlinge evenredigheden
op een plat vlak kan worden overgebragt of vertoond, ia
van zelve duidelijk. De zoogenoemde Mappemondes, of
Wereldkaarten, vertoonen de oppervlakte der Aarde in twee
ronde vlakken, waarvan elk de helft van die oppervlakte
bevat. Er zijn tweederlei projectién of ontwerpen dezer
Mappemondes; de férdographifche en de ortographifche.
De eerlle en meest gebruikelijke heeft het voordeel, dat
alle cirkelen der Globe ook in dezelve door cirkelbogen
worden uitgebeeld; doch tevens het ongemak, dat de graden naast aan de buitenranden of omtrekken bijna het dubbel zijn van die in het midden. In de ortographifche projectie worden alle de cirkelen door EIlipfen of Elliptifche
bogen verbeeld; deze zijn niet zoo gemakkelijk te trekken
als cirkelbogen; maar daarenboven heeft deze projectie het
ongemak, dat de graden, fchoon in het midden nagenoeg
gelijk blijvende , nabij de randen als geheel verdwijnen en te
niet loepen. In beide deze ontwerpen kan dus de oppervlak-
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-vlakte der Aarde niet dan zeer onvolkomen verbeeld worden, ten aanzien van den waren fland van alles, wat op
dezelve gezien wordt.
Wijlen de beroemde Utrechtrche Hoogleeraar VA N
$ EEC I CALK 0 E N heeft bedacht geweest om deze ongemakken weg te nemen door een ander ontwerp, hetwelk
afhangt van de oplosfing van het volgend voorffel: Eene
halve klootronde oppervlakte te ontwerpen op een vlak,
gaande door de polen, zoodat twee gelijk,- bogen, genomen
op den Equator of op den eertien meridiaan des halfronds
maar de eene bij het middelpunt, de andere bij de randen, toch dezelfde grootte fchijnen te hebben.
De Hoogleeraar gaat dan :eerst in dit f}ukje het punt zoe.ken, waar het oog moet geplaatst zijn, om aan deze voor
te kunnen voldoen. Uit vergelijking van de con--warden
iiructie der genoemde ontwerpen volgt van zelve, dat dit
oogpunt wel moet zijn in dezelfde verlengde middellijn der
fplieer, waar let in die projectiën vooronderffeld wordt te
zijn; doch verder van het middelpunt dan in de gewone jib
r.ographifche, fchoon niet op eenen oneindigen affland
gelijk in de ortographifche projectie.
Allereerst dan worden de algemeene uitdrukkingen voor
de nieuwe projectie analytisch ontwikkeld, en vervolgens
het punt gezocht, waar het oog, volgens de voorwaarden
des voorftels , geplaatst moet zijn. De Heer VA N BEE C ic
C A L K 0 E N vindt, dat de affland van het oog tot het
middelpunt der fpheer, in de middellijn, welke loodregt is
op het vlak van projectie, zijn moet op 1,65292, de
firaal — i vooronderfield zijnde. Ook in deze projectie
zin de Meridianen en Parallelen Ellipfen; de Hoogleeraar geeft de formules ter berekening der noodige punten
ter befchrijvipg der Ellipfen, welke men ten overvloede,
aan 't einde van het flukje, in Tafeltjes berekend vindt.
Daar echter Cirkelbogen altijd gemakkelijker te trekken
zijn dan Ellipfen, berekent de Hoogleeraar de firalen,
waarmede de Meridianen en Paralleles, ook in deze projectie, niet den pasfez kunnen getrokken worden: liet veríc;1 ii
0
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fchil dr kromming met die der Ellipfen is bijna onmerkm
baar.
Ten slotte merkt de Hoogt, aan, dat de eenvoudigfle
con(hructie eener Mappemonde zekerlijk die fchijnt te zijn,
dat men den Equator en den eeralen Meridiaan maar in
achttien gelijke deelén (dus van io° tot ioQ) afdeelt, en
dan cirkelbogen trekt door de drie punten, welke denzelfden Meridiaan, of denzelfden Parallel, bepalen.
Zoodanig Bene con[lructie is zekerlijh ílrijdig met alle regelen der Perfpectief, gelijk de Hoogt. verder aantoont:
doch, nu wederom analytisch de ftralen zoekende, waarmede in eene fchijnbaar zoo onnaauwkeurige projectie de
Meridianen en Para/leien moeten getrokken worden ,
vindt hij dezelve voor het werkdadige genoegzaam niets te
verfchillen van die, 'welke eerst gevonden• waren voor die
Cirkelbogen, welke door de berekende punten der Ellipfen getrokken moesten worden, indien men namelijk Cirkelbogen boven deze' verkoos. En zie daar dan Bene uit
welke men niet fcheen te kunnen' verwachten; te-komst,
weten, „ dat, om eene projectie eener Mappemonde te
„ maken, waarin de graden in het midden en aan de randen
„ dezelfde grootte fchijnen te hebben, men flechts den eer„ flen meridiaan, en den equator in de projectie, elk iu
„ i8 gelijke deelen behoeft te verdeeien, en vervolgens
„ door deze deelpunten de meridianen en parallelen met
de berekende ftralen te befchrijven."
Voorts heeft men in twee uitflaande bladen de noodige
figuren tot opheldering en verklaring der conitructie. De
laatIte bevat eene groote figuur, waarin de nieuwe projectie van den Hoogleeraar met de gewon wordt vergeleken,
en in welke natuurlijk tusfchen die beide een aanmerkelijk
verfchil befpeurd wordt. Dat de projectie van wijlen den
lieer VAN B E E C K C A L K o E N aanmerkelijke voordeeleu
heeft boven de gewone, is wel ontwijfelbaar zeker; en daar
zij zoo gemakkelijk is uit te voeren, twijfelen wij niet, of
wij zullen., wanneer deze zijne Theorie meer algemeen beketid wordt, (waartoe dan ook dit dokje in de Franiche
taal
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.aal fchijnt opgefteld) wel t' eeniger tijd Mappemondes,
volgens deze Theorie vervaardigd, zien in het licht ver
-fchijne.
Dit Eiukje , op één na de laatfte der vele wiskundige en
andere Verhandelingen van den beroemden Schrijver, herinnert ons deszelfs verlies, 't welk wij met alle Vaderland'fche Geleerden betreuren, daar hij door den dood werd
`weggerukt in de kracht van zijn nuttig en werkzaam le.
ven (*), Verdere aanprijzing dan de naam des waardigen
Mans behoeft dit ílukje niet; en uittrekfels zijn uit hetzelve niet te geven.
(*) Hij overleed den g5 Maart t 8x i , in den ouderdom van
39 jaren.

Levensfchets van W Y N O L D U S M U N N I K S, uitgefpro
ken in eene Vergadering van liet Natuur- en Schei
ap te Groningen, den 23 ,januari j-kundigGeotfch
1812, door 3. MU N NI KS, M. D. Te Groningen, Lij
J. OQmkens. 1812. In gr. S vo. 46 Bi. f : - i i -:
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e Heer j. MU N NIK S heeft in deze Redevoering de
gedachtenis gevierd van wijlen zijnen Vader, Hoogleeraar
in de Genees -, Heel-, Ontleed-, Verlos- en Kruidkunde
te Groningen. Directeuren van het Natuur- en Schei
alwaar dezelve werd uitgefproken,-kundigGeotfchap,
begrepen die, na bekomen verlof van den Spreker, a1,s
Bene belangrijke bijdrage tot de Gefchiedenis der Gron;n•
gcr Hoogefchool, door den druk te moeten gemeen maken.
De Schrijver verhaalt de merkwaardigfle lotgevallen van zij.
nen Vader, geboren in 1744;— zijne letteroefeningen op de
Groninger Hoogefchool ,en gemeenzaamheid met den grooten CAM P ER, wiens ambtgenoot hij in 177 + werd voor
het Ontleed- en Heelkundige vak; — zijne verdienften in de
genezing der toenmalige Veeziekte; — zijne, gedeeltelijl;
04
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letterkundige, reizen naar Frankrijk en Zwitferland; ,r
zijne aanílelling tot Hoogleeraar in die vakken der Geneeskunde, welre door het vertrek van zijnen Vriend c nAI. E it openvielen; — de onaangenaamheden, welke hem in
1796, zoo door gedeeltelijk ontslag, als door ontvreemding
van zijn ontleedkundig Kabinet, overkwamen; en zijne veel
nuttige werkzaamheden tot aan 's mans dood op-vuldigen
den. 8 September I8c6, — Hierop volgt eene fchets van
het karakter des Overledenen. Hoezeer zich de Spreker
op bet flot niet als Lofredenaar, ijlaar als Gefchiedfchrijver wil doen voorkomen, heeft echter deze Levensfchets
eens Vaders geheel de houding eener lofrede. De ftijl
kont ons voor, gemakkelijkheid en hier en daar klaarheid
te misfen. Papier en druk zijn fraai.
Crimineel Wetboek met Onderrigtingen en Formulieren. Aan duidende het verfchil en verband an het Crimineel i etboek met de vorige en oude wetten, de overeenkomst van
de artikelen des Wet hocks met elkander en met die van
andere Wetboeken. Behelzende de vporfchriften , zoo van
procesfee - verbaal als van andere acten, op te maken door
de Regters in de Keizerlijke Hoven, in de Hoven van Zittingen en bijzondere Geregtshoven, door de Procureurs -generaal, de Keizerlijke Procureurs, de I egters vgss in!iructie, de Raadkamers, de Griffiers, de Yrederegters, de PrePekten, Onder -prefekten, Algemeene Commisfarisfen van
Politie, Officieren der Gendarmerie, M.aires, Adjuncten,
Concierges, Deurwaarders, Gendarmes, en Veld- en Boschwachters. Bevattende almede de definitien van de letter
der wet, de noodige aanmerkingen ter oplosfing der moeijelijkheden, welke uit de uitvoering van fommige artikelen
kunnen ontflaan, alsmede van de overeenffemmende decitien
van Schrijvers. Bejloten door een Alp habetisch en Ontledend .Register, uitmakende het Crimineel Woordenboek. Een
nuttig Werk voor alle de opgenoemde Ambtenaren, voor
Advocaten, ávoués, Pleitbezorgers, Beoefenaars der FYetten, alsmede voor alle Burgers, die tot de functien vaa
Gezworenen, en voor Krijgslieden, die in de bijzondere Ge -
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regtshoveyi kennen benoemd worden. Door J. M. D U F OUR.
Uit het Fransch vertaald door Mr. J. VAN K 0E T S VELD
VAN ANKEREN. Vrederegter van het Canton Schoonhoven ,
Ifle Deel. Te Dordrecht, bij A. Blusfé en Zoon. 181_. In
gr. 8vo. f a-A. r
-'
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it dezen breedfprakigen titel zal de aard dezes werks duidelijk genoeg blijken. Het zal echter niet ongepast zijn hierbij op te merken, dat men door Crimineel [Wetboek (Code Crim inel) Wetboek van criminele infi,uctie (Code d'in/lruction
criminelle) verflaat, en dat hier over de manier van procedea•én in correctionele en criminele zaken gehandeld wordt.
Voor zoo ver de werkzaamheden, aan de onderfcheiden
ambtenaren, op den titel vermeld, opgedragen, voor oud-Frankrijk ten deele — en voor de overige, met het Rijk vereenigde, Departementen geheel — vreemd en nieuw waren, is het
Bene lofwaardige onderneming van den Heer Du FouR, dat
bij deze ambtenaren eenige onderrigtingen mededeelt en met
zijne meerdere kennis voorlicht en onderfleunt. De Schrijver
volgt de orde des \Vetboeks van criminele injiructle, heeft ieder artikel, daarin voorkomende, doen afdrukken, en laat er
dan zijne toelichtende aanmerkingen op volgen. Het grootfile gedeelte van deze aanmerkingen beslaat in de opgave der overeenítemming of afwijking van de nieuwe wet met, of van, de
oude. In dit opzigt is het werk zekerlijk voor de Franfcher}
belangrijker dan voor ons, die met de oude wet nog minder
dan met de nieuwe bekend zijn. Evenwel draagt eene derger
lijke opgave altijd veel bij tot eene grondige kennis van den
wezenlijken zin der wet, en kan dus voor de nieuwe Departementen geenszins als overbodig worden befchouwd. Verder
zoekt de Schrijver eenige zwarigheden, over het regte verfland
van deze of gene bepaling ontflaande, op te losten, geeft te
dien einde de gevoelens van andere Schrijvers in dit vak op,
to licht niet zelden de meening van den wetgever toe door de
aanhaling der beweegredenen (motiven) van de wet, zoo als
dezelve door de fprekers van het Gouvernement, en door de
Berigters der Commisde van wetgeving, bij het wetgevend Lig.
ehaam zijn voorgedragen; terwijl, eindelijk, een genoegzame
voorraad van formulieren de werkzaamheden der ambtenaren ge
ij k maakt,
-makel
0
Gaar-

s

SIS J. M.

DU FOUR

Gaarne erkennen wij dus, dat dit werk, zoo als de aanprij2ende titel te kennen •geeft, nuttig is en veel goeds bevat.
Het is echter niet te ontveinzen, dat het meer belooft dan het
geeft. Dit is het gebrek van zeer vele hedendaagfche regtsgeleerde werken. De aanmerkingen zijn fomtijds zeer opper
houdt zich te veel aan eene bloote opgave der-vhtkig.Men
oude wet, waaruit de bepalingen van de nieuwe zijn overgenomen. Zelden dringt men tot den eigenlijken geest, tot de
geheele nieuwe wetgeving in alle hare omtrekken, door, en,
wanneer men verwacht over eenig artikel, dat nipt duidelijk
fchijnt of voor onderfeheidene uitlegging vatbaar is, eene grondige teregtwijzing te zullen ontvangen, vindt men zich zeer
dikwijls te leur gefteld en treft hoegenaamd niets aart van hetgeen men zoekt en verwacht had te zullen vinden. De uitleggers vergenoegen zich veelal, met eenige losfe aanmerkingen
over zaken, die vaak geheel geene inlichting behoeven, eix
waaromtrent niemand twijfelt, met eene luchtige hand neder te
werpen, en maken het boek uitgebreid en kostbaar, door de
woorden van de wet, de onderfcheidene Decreten, Befluiter^.,
Decitien enz. letterlijk over te nemen.
Wat nu bijzonder de onderwerpen, hier behandeld, betreft
zij, die andere, hier over uitgekomene, Cemfnentariên (en bijzonder het Handboek van B O U R G FJ I G N O N, waaraan de le •
cenfent in vele opzigten de voo_keur zoude geven; om van
het uitmuntend, eerst onlangs uitgekomen en nog niet vertaald,
werk van den Heer CAPNOT thans niet te, fpreken) bezitten,
kunnen dezen arbeid van D U F 0 U R wel ontberen. Wij ,althans,
hebben in dit eeríle Deel weinig gevonden, dat ons eenig
nieuw gezigtspunt, ter befchouwing van de wet, aanbiedt, of
eenige zwarigheid of duisterheid uit den weg ruimt en opheldert. Ook zijn wij het in alles niet eens neet den fleer n u
F o R , en hebben op dit Deel .onderfcheldene aanmerkingeogemaakt, waarvan wij er eenigen zullen opgeven.
De werkzaamheden van den Procureur des Kèizers, bij art.
des Wetboeks van criminele injiructie voorgefchreven, heb
alleenlijk plaats, wanneer in cas van flagrant delict dd-ben
daad lijf- of onteerende /Lraf naar zich fleept. Van de zwarigheid, die zich hier opdoet, hoe de Procureur dadelijk zal
beoordeelen, of het feit van dusdanigen aard zij? hoc hij zich
ir, twijfelachtige gevallen, te dezen aanzien, behoore te gedragen
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ben? en van meer andere bedenkingen, bij dit artikel te ma,en, vindt men hier niets aangeteekend. De formulieren van
procesfen - verbaal, welke de Schrijver heeft opgemaakt, hebben de eigenfchap, dat zij niet zeer uitgebreid zijn; hetwelk,
inderdaad, eene verdienfle mad genoemd worden. Intusfchen
komen ons dezelve niet, in alle opzigten, volledig genoeg
voor. Uit het proces-verbaal, op bl. 63 voorkomende, blijkt
niet, dat er door den Procureur des Keizers eenige maatregel
werd genomen, dat, terwijl men bezig was bij een' der ver
onderzoek te doen, deszelfs complice inmiddels-dachteprfon
niet koude ontfnappen of de gefiolene goederen verbergen; iets,
hetwelk ons in het geval, hier voorgefleld, van het hoogfle
belang zoude hebben toegefchenen. Ook had uit dit proces
moeten blijken, dat er eene fommaire ondervraging van-verbal
den verdachten perfoon nopens de aangehoudene goederen, vol
bepaalde bij art. 35, had plaats gehad. Het geflelde-gensht
van den Schrijver, dat de Procureurs des Keizers manddt de
depot kunnen verleenen, ingevalle iemand op heeter daad betrapt wordt of de omilandigheden van het feit daarmede gelijk
flaan, komt ons voor niet in de wet gegrond te zijn; daar toch
art. 45, waarop de Schrijver zich beroept, alleenlijk zegt, dat
de verdachte perfoon inmiddels in handen van de juflitie blijft
en stat de manddt d'amener, hetwelk, naar ons inzien, juist
het tegendeel aanduidt, want zoo dra er een manddt de depot
is uitgevaardigd, houdt de verdachte op in ftaat van een manddt
d'amener te zijn.
Op de verklaring van den Doctor in de Heelkunde in het
formulier van het proces-verbaal wegens gepleegden moord
(biadz. 69 en volgg. voorkomende) zoude ooft nog a1 iets
zijn aan te merken. Deskundigen, althans, zouden zich met
zulbc gevolgtrekking, uit zulkeprmmisfen opgemaakt, bezwaar
vergenoegen; fchoon het ook waar zij, dat de vertaling-lijk
hier niet volkomen naauwkeurig is. In de formulieren der procesfen verbaal, door den Procureur des Keizers opgemaakt,
laat de Schrijver telkens den Grier van de Regtbank voorkomen , omdat , volgens hem, deze vorm voor de regelmatigfte mag worden gehouden. Wij zijn, daarentegen, van
oordeel, dat zulks met den geest en de bedoeling der wet
geenszins overeenkomt. De werkzaamheden van den Griffier
wijn gewoonlijk van zoodanigen aard, dat liet de Ineening van
den
-
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den wetgever niet kan geweest zijn, om hem tegenwoordig te
doen zijn bij de menigvuldige pr ocesfen - verbaal, door den
procureur des Keizers op te maken. — Wij onthouden ons van
meerdere aanmerkingen. De ambtenaren, die dit werk als een
handboek verkiezen te gebruiken, zullen wel doen, om het
niet blindelings te volgen, maar vooraf de bepalingen van de
wet zelve te raadplegen. Zij zullen dan fpoedig ontwaren, dat
men onderfcheidene zaken even goed op onderfcheidene wijzen
kan behandelen, en dat het Reeds verkieslijk is de kortste en
minst omflagtige manier te volgen, niettegenfiaande de voor
Cominentatores meestal tot het uitvoerige over--fchritenvad
hellen. Van dien aard is het gevoelen van den Heer D U F o U R,
dat het verflag, door den Regter van in/Iructie, volgens art,
127, aan de Raadkamer te doen, fchriftelijk moet gefchieden (*), omdat de wet vordert, dat er voorloopig cosnmu.
nicatie van worde gegeven aan den Procureur des Keizers. De
werkzaamheden der Regters van inflructie zijn doorgaans zoo
moeijelijk, dat het inderdaad van belang is, om dezelve niet
noodeloos te vermeerderen. De wet fpreekt nu niet van een
fchriftelijk verflag, en de aard der zake fchijnt zulks ook niet
volflrektelijk te vorderen. Het komt ons voor, dat art. 527
de uitlegging duldt, dat de Regter van injiructie vooraf ken.
nis moet geven aan den Procureur des Keizers, dat hij van
die of die zaak verflag zal doen, door hem alle de Rukken van
het proces met een foit Fommuuiqué au Procureur Impériae
ter hand te doen (tellen. Deze is dan in Raat, om over de gedane inflructie grondig te oordeelen. Hij (telt nu zijn requifitoir, en doet hetzelve met de Rukken weder aan den Regter
van inflructie toekomen, die daarop mondeling verflag geeft
in de Raadkamer, daarbij voorlezende zoodanige !lukken van
het proces, als hein noodig zullen voorkomen. Deze afloop
fchijnt ons even regelmatig toe, en wanneer hij niet tegen de
wet inloopt en tevens voldoende aan derzelver oogmerken beantwoordt, is hij ook de beste, omdat hij de minst omflagtige is, en de werkzaamheden van dgn Regter van iniructie
niet noodeloos vermeerdert.
De vertaling is wel uitgevallen. Het beviel ons, dat de Hee;
K OETSr

(*) lie Schrijver of Vertaler fpteekt hier van twee afzonderlijke ftuk.
ken, een Perjlog en een Berigt. Wij vatten dit niet.
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$ 0 ET S V E L D VAN ANKEREN de bekende kunsttermen veelal
behouden, en aan dezelve boven eene gedwongene vertaling de
voorkeur heeft gegeven. Op fommige woorden hebben wij, nogtans, eene aanmerking. De overbrenging van délit door wanbedrijf kwam ons niet gelukkig voor. Wandaad, uanbedriif,
zoo men dan al deze woorden mag gebruiken, zullen toch in
de beteekenis weinig of in het geheel niets verfchillen an misWaad, misdrijf. Hetgeen de Franfchen in het irafwetboek door
délit verflaan, fchijnt ons niet dan gedrongen door een Nederduitsch woord te kunnen worden vertaald, en wij zouden daarom
liever het woord delict, dat te voren reeds algemeen, fchoon in
ruimer beteekenis, gebruikt en verstaan werd, behouden. Dezelfde bedenking geldt ten aanzien van het woord correctionnel.
De Vertaler brengt, in navolging van anderen, Tribunaux correctionnels, peines correctionnelles enz. over door Boetgeregten,
boetfraffen enz. Het woord boete is eigenlijk eene gelditraf, en
koeten duidt oorfpronkelijk aan beteren, nadeel of fchade vergoeden. Het gebruik heeft er een' veel uitgebreider zin aan gegeven , daar men niet alleenlijk zegt , eene beleediging met
geldfirafe, maar ook niet zijnen hals, niet zijn leven boeten.
Beide beteekenisfen voldoen hier niet. Tuchtgeregten , tuchtf rafen zoude de voorkeur verdienen; fchoon wij, om de reeds
aangevoerde reden , liever het woord correctioneel; correctionele kegtbanken, correctionele jirajfen, zouden behouden. Wij
zijn groote voorftanders van onze rijke moedertale; doch men
handelt, naar ons inzien, verkeerd, wanneer men bij de invoehing van nieuwe wetten, in eene vreemde taal gefchreven, de
kunsttermen, daarin voorkomende, in zuiver Nederduitsch wil
overgieten. Men behoort, zoo veel mogelijk, woorden te nemen, die de zaak duidelijk uitdrukken, en zich bovenal naar den
aard der tale te rigten. Dit hebben de Franfchen ook moeten
doen, en vanhier kan het fomwijlen gebeuren, dat men, door
zich minder aan de letterlijke beteekenis dan wel aan de zaak
te houden, zich in het Hollandsch duidelijker en volkomener
uitdrukt dan in het Fransch zelve. Van dien aard is her woord
Procureur Impérial, dat hier, gelijk elders, door Keizerlijke
Procureur wordt vertaald. Dit drukt eigenlijk de zaak niet genoegzaam uit. Her is toch geheel iets anders dan b. v. Notaire
Imperial. Te voren zeide men Procureur du Rai; doch kiefche
veren verdragen niet, Procureur dt I'Empereur te zeggen. Men
is
-

222

J. 14 I. DV t O U R, CRLMINEEL WETBOE^i.

is hierom genoodzaakt geweest, in het Fransch van de juiste
beteekenis , procurator Imperatoris, zaakgelastigde van dei
Keizer, af te gaan, en, alleen welluidendheidshalve, Procureur
Impérial te nellen. In het Nederduitsch heilaat echter deze
reden niet. Men kan hierin de oorfpronkelijke beteekenis volkomen uitdrukken, en men zou dus dezen ambtenaar; In onze
taal, Procureur des Keizers behooren te noemen_; Het woord
dniruction, door inrigting vertaald , zouden wij liever door
inflructie overbrengen. Inflructie van een proces geeft, naar
ons oordeel , iets anders te kennen, en men verflaát het beter dan inrigting van een proces. De vertaling van nzanddt
de dépdt en mandot d'amener door mandament van be/loten hechtenis en mandament van dwangdagvaarding is niet
vrij van willekeurig te zijn. Waarom noodeloos zoo ver van de
oorfpronkelijke beteekenis afgeweken? Beter zoude ons bevallen: bevel van bewaring en bevel van overbrenging. Eindelijk
heeft de Vertaler, naar onze meening z eene feil begaan, door hetgeen de Franfchen prévenu, inculpé en accufé noemen, zonder
ónderfcheid,door het woord befchuldigde over te zetten. De beteekenis van deze drie woorden is in het Franfche Regt zeer ver
ons volftrekt noodzakelijk, deze verfchil--fchilend,tj
lende beteekenisfen ook in het Hollandsch te behouden. Ofzoude
onze taal zoo arm zijn, dat zij daarvoor Hechts één woord
bezit? Wij, voor ons, zouden geene zwarigheid maken, om
prévenu door verdachte, inculpé door beklaagde, en accufé door
befc!zuldigde te vertalen. Men kan, althans, nimmer het woord
befchuldigde (accufé) bezigen, vóór dat er Bene acte van befchuldiging is opgemaakt. Wij zouden dit onderwerp , dat in
deze dagen niet onbelangrijk is, gemakkelijk kunnen uitbreiden;
doch wij zijn ons befl:ek reeds te buiten gegaan, en Rellen
daarom de mededeeling van onze verdere begrippen hieromtrent
liever tot eerie gefchikter gelegenheid uit.

Nieuwe Tooneelpoëzij van A. L. BARB A Z. If e Deel. Te dnzfi erdam, bij H. van Munfter en Zoon. ISI2. In kl. Svo. 256
Bl. f 2-16 -:
tijd, waarin de edelfte aller kunnen door zoo WeiniIgenn eenen
wordt gehuldigd, en het vak der Tooneelpoëzij, in het bijZon-

A. L. BARBAZ,

TOONEEIPOL'ZIJ.

223

zonder, zeer fchaars op eene waardige wijze wordt beoefgnd
waarin het helaas! reeds zoo ver is gekomen, dat de overheer
kunst, met den echt Griekfchen geest-lijkevortbngfd
doordrongen, worden miskend en vervangen door laffe, nietsbeduidende produkten van den dag, toogenaamde melodrames, die
even zeer den kiefchen finaak beleedigen als zij tegen het gezond verfland aandruifchen, fpook- en rooversgefchiedenisfen, die
enkelen bombast ademen, en zoutelooze kluchten, wier eenige
verdienfle in zedelooze dubbelzinnigheden befIaat , moet men elke
poging, om foortgelijke wangedrogten door Rukken van beter
gehalte te doen vervangen, van harte toejuichen, al zijn dan ook
die (lukken niet veel boven het middelmatige verheven. De onderneming zelve is reeds lofwaardig. Men ziet er uit, dat de
finaak des Dichters nog niet bedorven, en dat zijn geest nog niet
flaafsch genoeg is, om zich naar den wanfinaak der menigte op
Bene laffe wijze te fchikken. Het is ook aan weinigen gegund,
uitmuntende Treurfpelen te vervaardigen; omdat weinigen Dichters. zijn, in de echte beteekenis van het woord, en alle Dichters
nog geene Tooneeldichters. Er beftond flechts één S 0F 0 R LE S.
Frankrijk had flechts één' C0R,NEILLE,één'' RACINE ;en wij,
wij bezitten Hechts één' as L DE RD IJ K. Zou nu hij, die niet als
deze mannen kan dichten, in het geheel geene verzen mogen maken? Wanneer de oogst zoo gering is, moet men zich met enkele
halmen vergenoegen, die toch altijd korenhalmen zijn, en fmakelijker dan het onkruid, dat finds eenige jaren zoo welig op
Duitfchen bodem getierd heeft.
Uit dit oogpunt meenen wij de Tooneelpoézij van den Heer
8 A R B A Z, voor zoo ver 's mans oorfpronkelijke produkten betreft, te moeten befchouwen. Zijn doel is, inderdaad, te lofwaardig, hij onderfcheidt zich te zeer van den algemeen lleerfchenden en zoo verbasterden finaak, de tijden zijn al te arm in
'voortbrengfelen van den echten. Hempel en oorfpronkelijken dichtgeest, om zijnen arbeid aan liet oordeel eener geftrenge kritiek
te onderwerpen.
De Schrijver levert ons in dit Deel drie Treurfpelen. Het eerfile
is oorfpronkelijk van den Heer B A R B A Z , en verdient, dat wij er
eenige oogenblikken bij vertoeven. VOLTAIRE had aan de
kunst eene nieuwe loopbaan geopend door zijn Treurfpel De
Scyten , hetwelk men, volgens den Heer BARB AZ, een Landelijk TreIirfpel (Tragédie champêtre) zoude kunnen noemen.
Do
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De Dichter n u c I s is de eenige geweest, die dat fpoor betredeif
heeft met zijn' ilbufar. De Heer s A R s A z had het firaks genoemde Treurfpel van V O L T A I R E overgezet. Niet lang daarna
ontílond in hem de lust, orA ook te eenigér tijde een dergelijk
ftuk te vervaardigen; — dan het befef zijner` geringé dichtvermogens fchrikte hem gedurig van zulk eene óndernet ing af, te
wel overreed zijnde van het bezwaarlijke, om iets van dien aard
behoorlijk ten uitvoer te brengen. Eindelijk ging 's mans onwederítaanbare neiging ter bearbeiding van dat kunstvak zijnen'
fchroom te boven ... . en zie daar de Erigoné! De Dichter
heeft daarin de zeden van het eiland Cyprus willen voórftelten,
welks bewoners zoo zeer vermaard zijn wegens hunnen minzieken aard. Het kwam heen voor, dat de vereerirïg der Mingodes
op dat eiland iets bevalligs voor zijn Pluk zoude kunnen opleveren, en zeer goed zamenwerken met liet eenvoudige der landelijke zeden, welke hij poogde af te beelden, en dat de plegtigheden en vermaken eener bruiloft, gelijk de oude Dichters die heb
een íterk kontr. st zouden kunnen maken met-benafghildr,
het fombere van minnenijd, haat en wraakzucht, die de werkraderen van het ftuk zouden zijn. 's Mans zedelijke' bedoeling met
dit fink was: het affchuwelijke en rampzalige eener ongeoorloofde liefde aan te toonen, in tegenhelling van die, welke dooi.
den echt gewettigd wordt; welk doel echter, naar ons oordeel,
niet bereikt is. De Heer s A R s A z is voorts nog een' flap ver
gegaan dan V o L T AIR E, door het Landelijk Treurpel riet-der
reizangen te verlevendigen.
En nu — ons oordeel over deze Erigoné? Wij kunnen juist
niet zeggen, dat deze foort van Treurfpelen ons bijzonder bes
Haagt. Wij hebben andere begrippen omtrent het wezen des
Treurfpels , dan de Heer s A R n A z aan den dag Iegt ; doch het
is hier de plaats niet, om daarover met hein te twisten. Het
was, naar ons oordeel, geene verdienfle in VOLTAIRE, dat
hij eene nieuwe foort van Treurfpelen uitvond. Over het alge
vliegen wij niet hoog met die middeldingen in de fchoone-men
kunften, die noch tot het eene noch tot liet andere behooren,
al hebben zij dan ook door het waas der nieuwheid in den eerRen opflag iets aanlokkelijks: maar met opzigt tot het Treurfpel
houden wij elke afwijking van die foort van Treurfpelen, welke
CORNEILLE ingevoerd en RACINE volmaakt heeft, eene af
echte kunst, die thans helaas! niet meer-wijkngvader
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keflaet. De verbastering in dit kunstvak (en zouden de nieuwigheden van V O L T A IRE daartoe niet vrij wat aanleiding gegeven hebben ?) is eenmaal zoo zeer toegenomen, dat geene
hedendaagfche voortbrengfelen met die meesterwerken kunnen
vergeleken, noch getoetst worden aan het hooge ideaal, dat
wij ons van het Treurfpel vormen. Om het (oorfpronkelijk)
werk van den Heer P, AR B AZ (die daarenboven zelf erkent geringe dichtvermogens te hebben) te beoordeelen, moet men
dus, wil men tegen hein niet onregtvaardig zijn, de reeds lang
ingewortelde verbastering en thans algemeen plaatshebbende ontaarding van het Fran/cite Treur /pel in het oog honden , en alleen
in aanmerking nemen, wat men, billijkerwijze; verwachten
konde, dat B A R B A Z zonde leveren — en dan zien ; wat hij
werkelijk geleverd Nebbe: Dit ter harte nemende, zouden wij
van de Erigoné zeggen, dat het ftuk niet kwalijk is uitgevallen. Men heeft den Heer B A R B A z dikwijls vrij onzacht gegispt over het werktuigelijke zijner verzen. In dit Treurfpel
komen eene menigte fraaije en zeer vloeijende regels voor.
Het Pluk bezit fehoonheden van détaif, die ons bekoord heb
zal, misfchien, onder de hedendaagfche Treurfpe--ben,ht
len van den tweeden rang eene plaats kunnen bekleeden. Ten
tooneele gevoerd, zal het, zonder twijfel, voldoen; daar de
reizangen 'thans vreemd zijn, en vrij wat levendigheid en ver
waarop men thans bijzonder ge--fcliednh(gap,
field is) aan het geheel bijzetten. Evenwel heeft het in ons
oog ook gebreken, en wel een hoofdgebrek, dat, zonder eene
ganfche omwerking van liet Ituk, niet is weg te nemen. Wij
nemen de vrijheid , onze gedachten hieromtrent aan den
Heer B A R B A Z mede te deden, andere geringer feilen niet opzet voorbijgaande. De Dichter zegt in de voorrede, dat hij
het ftuk tot geen vijf of vier, maar flechts tot drie bedrijven
heeft durven brengen, uit vreeze, dat hij liet niet belangrijk
genoeg in handeling zoude kunnen maken. Dan — niettegen
ftaande het dan nu flechts uit drie bedrijven beflaat; is he
den Dichter, naar ons gevoelen, nog niet gelukt, de vereischte belangrijkheid van daad genoegzaam vol te houden. Dit hoofdgebrek fchrijven wij voornamelijk daaraan toe, dat Peristes
niet genoeg werkt. Had de Dichter dezen wonderlijken man
cie zich bijna overal als een' razenden en onzinnigen vertoont:
loet overleg en verpand doen werken, het fluk zou er veel bij_
MOORD* 1813. NU. 5s
p
g*
;

2:6

A. Ls BARBA Z

gewonnen hebben. liet eeríte bedrijf Ioopt geregeld af, era
fpant de verwachting genoegzaam. De voortag van Zeros (vriend
en vertrouwde van Peristes) om Erigoné te fchaken, door
haar op het fchip, waarmede Peristes kort te voren in het
vaderland was teruggekeerd, te brengen, wordt door den laatstgenoemden goedgekeurd en aangenomen. Men verwacht er de
uitvoering van, of althans toebereidfelen tot de uitvoering te
zien maken. Dit plan maakt reeds den aanfchouwer, die natuurlijk deel neemt in het lot van Erigoné en haren geliefdeia
E:.femedon, ongerust. Hij vreest voor dezen verfoeijelijken,
doch koenen en ligt uitvoerbaren aanslag. Deze ongerustheid —
deze vrees had de Dichter moeten onderhouden, opwekken,
vermeerderen. In ftede daarvan, ontdekt Peristes reeds in het
tweede bedrijf het geheele plan aan Erigoné zelve, en verzoekt
haar, in een anders fraai tooneel, dat zij hem volgen moge
naar zijne kiel, om met hem de kust te verlaten, — ja,
vergeet zich zelfs zoo ver, dat hij haar met geweld wil medeflepen. Deze onderneming is die van een' dolleman. Hier
oor wordt de belangilelling in het lot van Erigoné merkelijk
verzwakt , omdat men van zulk eenen fchaker niets meer te vreeZen heeft. Peristes wordt belagchelijk, in ítede van geducht
en gevaarlijk; en na dit tooneel kan men niet begrijpen,
waarom men den razenden, die volíirektelijk geene onderfteuning heeft, niet gevangen neemt; doch men befpeurt al fpoedig, dat zulks niet gebeurt, omdat dan de geheele intrigue
van het Pluk zoude afgeloopen zijn. De man, dien de Dichter
wezenlijk verfc'hrikkelijk had kunnen maken, wordt een onbefchaamde, doch magtelooze fnorker. Hij doet niets, dan vloer
ken, tieren, razen en dreigen. Hij handelt niet, en voert niets
uit. Zeros doet dit even min. Índien de Dichter Peristes
minder had laten razen en dreigen, en meer handelen; indien
hij Zeros minder raad had laten geven, en meer toebereidfelen
maken; indien het ontwerp ter ontvoering van Erigoné, voor
het oog der aanfchouwers gemaakt, allengskens voortgezet,
tot rijpheid gebragt, en, op de eene of andere wijze, tot
het punt van deszelfs volkomene uitvoering gekomen, ten laatite ware verhinderd door den dood van Peristes, dan zoude
het geheele ftuk, zoo wij ons niet ten eenemale bedriegen,
veel belangrijker zijn geworden, er oneindig bij gewonnen heb ben. Dit gedrag van Perisies, dat gedurig en onzinnig
drei-
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dreigen, maakt tevens de karakters der andere perfonaadjes laf
en krachteloos. Daar er vaii de zijde van Per istes niets werd
uitgevoerd kon er ook van den anderen kant niet gehandeld
worden; en de Raad, die hem reeds gebannen had en nog alle die fpoorlooze aanrandingen duidt, verliest al zijne achtbaarheid.
Wat de verfifzcatie betreft; dezelve komt ons zeer ongelijk
voor. Uitdrukkingen, als: hertrouw mijn zeggen vrij, zijn er
flechts om het rijm tusfchen gevoegd. De regels, bladz. 30:
„ .... Aan het vuur waarmede ik u hoor fpreken
Schijnt gij de íterklle zucht voor 't minlijk pand te kweken;"
zoude de taalkenner gispen; het vers; op dezelfde bladz.
„ Dat gij 't haar' echtgenoot durft zeggen in 't gezigt,"
fchijnt ons plat, en dat, op bladz. 57
;; Zó duikt de boosheid dan, wanneer de deugd fpreekt, onder!"
stijf -en gedrongen te zijn. Hard en ftootend.is het volgende°
(bladz. 66.)
;, Ondankbre! is 't op die wijz' dat ik mijn zorg zie bonen?"
Wij onthouden ons, om ineerder aanmerkingen te dezen aa
zien te maken. Onderfcheidene kleine vlekken; waaronder ook
het verkeerdelijk plaatfen van den klemtoon in Pal nota en
Urania; ontfieren het geheel; fchoon dezelvè minder in het
oog vallen, doordien er ook een aantal waarlijk fraaije verzen,
die nu eens zacht en bevallig, dan weder krachtig en gefpierd
zijn, in het ƒtuk gevonden worden. Tot eene proeve van de
eerste foort, f rekke het volgende (alle Bedr. site Toon.)
;

;, Palemon.
Mijn waarde dochter! ja, uw echtfeest word bereid:
Weldra genaakt liet uur dier blijde plegtigheid;
In Hymens tempel, met gebloemte en palm omhangen,
Vervult ge; op dezen dag, uw teder zielverlangen.
Gantsch Cyprus juigcht van vreugd om 't heil dat u verwacht3
Zijn jeugd, de fchoone bloem van beiderlei geflacht,
Vergadert reeds bijéén, en flrengelt mirtliekransfen
Bij vrolijk maatgeluid en dartelende dansfen.
't Zingt all' Erigoné, 't zingt ail' Eufemedon;
't Roemt all' het vaderheil van grijzen Palemon.
1)e woeste hand des tijds, verzilvrend' mijne hairen;
Bleef echter tot deez' dag mijn vreedzaam leven fparen,
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Op dat ik uw geluk bevestig voor ik fiery',
En van uw lieve hand een' dierbren zoon verwerv: "'
Tot de tweede foort behooren deze regels:
„ Peristes. (ede Bedr. Ode Toon.)
Hoe! wie acht mij beneên een' ander fierveling,
Dat mijne liefde firekt tot eerbeleediging?
Of is mij minder dan een' broeder gunst befchoren
Van 't onrechtvaardig lot? Ben ik zijn flaaf geboren?
Bezit ik minder liefde, of minder moed, dan hij?
Staat me, als hij kiezen mag, het kiezen ó6k niet vrij?
Waarom rooft hij een goed, dat ik begeer te erlangen?
Mijn liefde is zuiver, ja! En wat is toch het recht
Waarop hem deze fchoone als bruid is toegelegd?
Hij sidder' ! ...,

Erigané.
Laffe ziel! durft gij naar reden vragen
Waarom ik mijne trouw hem vrij heb opgedragen?
Vraagt ge op wat rechten zich die held beroepen mag?
Zijn rechten zijn mijn liefde en 't vaderlijk gezag.
Het hart duld nimmer dwang; 'k heb zely' hem uitgelezen,
En billijk wierd zijn deugd de voorrang toegewezen.
Gij dreigt hem ! Pleng zijn bloed, en word op ééns, barbaar
Een eerbelager en een broedermoordenaar!
Verdubbel 't wanbedrijf, doch doe metéen mij fneven!"
Over de invoering der Reijen in ons hedendaagseh Treur
kunnen wij ons te dezer plaatfe niet uitlaten. Men kent-fpel
de uitmuntende werking, die derzelver zangen bij de Ouden
deden, waartoe hunne muzijk en inzonderheid hunne danfen,
die, vol van uitdrukking, zoo wel tot het hart als de oogen fpraken , krachtig bijdroegen. Wat het werk van den Heer BARB A Z
hieromtrent betreft , wanneer wij opregtelijk onze meening
zullen zeggen, dan twijfelen wij zeer , of hij wel Dichter
genoeg zij, om in dit vak van poëzij naar eisch te (lagen. Er
komen hier wel fchoone zangen voor; (daaronder rekenen
wij de beide eerfle coupletten van den Rei, op bladz. 78, en de
Rei van Grijsaards, op bl. 87) doch de Dichter weet den waren
toon, het echte lierzangerige, niet vol te houden. Zoo is de zang
van alle de Reijen, op bladz. 8i ,veel te làauw, en de wensch,
dier geuit, zoude beter in een gewoon bruiloftsvers voegen.
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Het tweede ítuk, in dit Deel voorkomende, is Orestes, en
liet derde Bdelaïde du Guesclin, beide naar het Franfche van den
Heer VOLTAIRE. Over de waarde dezer ftukken , in het oor
behoeven wij ons naauwelijks uit te laten, vermits-fpronkelij,
dezelve genoegzaam bekend en erkend is. De Orestes van V o LTAIRE is inzonderheid beroemd, en verdient den hoogen lof,
dien er de Heer B A R B AZ aan toezwaait. Hoe zeer toont hier
VOLTAIRE, die als Dichter toch waarlijk groot was, dat hij in
den geest der Ouden wist in te dringen! Op welk eene uitmuntende wijze heeft hij hier s OF o K L E s , niet flaafsch, maar overeenkomilig met onze zeden, nagevolgd ! Welk eene eenvoudigheld in de intrigue! welk eene edelheid in de uitdrukking
(dictie)! welk eene kracht, welk eene zuiverheid, welk eene
harmonie in den ftijl! Wil men een model van een Treurfpel,
uien neme de Elektra van so FO E LES ; wil men een voorbeeld van
eene overheerlijke navolging van dit meesterftuk, men leze den
Orestes van v o L T A I RE. Hoe voortreiTelij It Is hier het Griek
niet behouden, — en hoe keurig is het niet gewij--fcheon
zigd naar onze zeden en gevoelens! Inderdaad, de Heer B A RB A z heeft zeer onvoorzigtig gehandeld , door zijne Erigoné
zoo in de fchaduw van dezen Orestes te plaatfen.
Over het geheel genomen, is de vertaling der beide Franfche
Treurfpelen goed uitgevallen, en de Heer BAR B A z verdient onZen dank voor de moeite, die hij aan de overbrenging dezer finkken befleed heeft. Het is eene wezenlijke aanwinst voor ons
Tooneel. Enkele regels zijn echter, naar ons gevoelen, niet
krachtig genoeg vertolkt, en andere zouden bij Bene meerdere
polijsting aanmerkelijk gewonnen hebben.
De volgende verzen mogen ten bewijze iirekken van het, over
het geheel, gelukkig dagen de$ Heeren BAR B AZ in de taak
door hem afgewerkt, en van het zwakke in enkele uitdrukkingen. Het _is het uitmuntend antwoord van de ongelukkige
doch fiere Elektra, op het voorílel van hare misdadige moe
om zich, door liet huwelijk met Plistenes, den zoon van-der,
den affchuwelijken Egistes, met den laatflen te verzoenen.

,, Elektra.
Wat eischt Men, groote goon! dat ik vergeten moet?
Wat fielt men mij hier voor dan 't geen mij gruwen doet?
L6 Lot! ® laatfte flag voor Agamemnons loten!
£)enkt ge aan liet heldendom waaruit ik ben gefproten,
Pi
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Vorftin? en (relt gij nu, tot overmaat van fchanP,
Elektra aan den zoon van ?aren beul ter hand?
Mij , Agamemno.ns bloed! mij, zuster van Orestes I
Mij , aan Egistes zoon, den nazaat van Ti^eëstes!
Hergeef mij mijne boei; hergeef mij al de fmaad,
Die mij , door 's dwinglands wrok , geprent is op 't gelaat ,
Hergeef mij 't ijslijk wee dier lage flavernijë,
Waaraan ik wierd gewoon, waaraan ik eindloos lij.
De fchande is al mijn deel; 't lot geeft daaraan mij bloot.
''k Verduurde ramp en hoon, 'k zag van nabij de dood:
Egistes heeft mij vaak 'er meê gedreigd te voren ;
Maar eindlijk zijt (gij) 't zélf die 't vonnis mij doet hoorgin„
Die dood verfchrikt mij min' dan 't fnood gedrag, dat gij,
In dit afgrijslijk uur, verlangen durft van mij.
Ga, ik befpeur te wél van deze finaad de reden;
Ik zie wat nieuwe boei een lafliart mij wil fneden:
Uw zoon is omgebragt; de moorder van dien zoon
Vreest zijner. zustren recht op d'ouderlijken troon:
Hij eischt dat mijne hand hein onderf'eune in 't woeden.
Wil voor zijn' eigen zoon een bloedig erfdeel hoeden,
Poogt dat een wettig recht geweldnaars recht verleen',
En mij een heilge band aan 't wanbedrijf veréén',
ô! Heb ik eenig recht en moet hij 't billijk fchrootnen,
Welnu! dat hij 't verdelge, als hij mijn bloed doe firoomen;
Hij drukk', voor uw Bezigt, mij 't flaal in 't ingewand,
En, is dit niet genoeg, leen hein daartoe uw hand!
Sla toe! voeg mij terftond bij mijn' rampz^algen broeder;
Sla toe! herzeg ik u: 'k herken dus mijne moeder! "Wij zouden op enkele regels onderfeheidene aanmerkingen kun.
.ten maken; doch onze aankondiging is daartoe. reeds te uitge s
breid. Dit weinige flec'nts :
De fchande is al mijn deel; 't lot geeft daaraan mij bloot."
Deze regel is (lijf en gedrongen. In het Fransch lezen wij t,

„ L'opprobre est mon partage; it coavient à mon fort."
Wij zouden dezen en den volgenden regel liever dus vertalen:
Verachting is mijn deel; dit lot voegt wel aan mij.
'1; Verdroeg de fchande en zag den dood reeds van nabij.
7➢
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» 11 vent forcer mes mains d feconder fa rage:
dsfurer 4 Plistene un fanglant heritage;
.7oindre un droit légitime aux droits des asfasfins;
Et m'unir aux forfaits par les noeuds les plus faints."

De vertaling van den Heer B A x B AZ fchijnt ons niet krachtig
genoeg. Men zie dezelve boven: Hij eischtdat mijne hand enz.
Zoude de volgende niet beter voldoen?
Hij dwingt snij, dat mijn hand hem bijsla in zijn woede,
Opdat bij voor Plisteen' een bloedig erfdeel hoede;
Vereent een wettig regt met dat eens moordenaars,
En huwt me aan 't misdrijf door de banden des altaars.
De beide laatfte regels doen eene fchrikkelijke werking. In het
Fransch luiden dezelve dus:

„ Frappez; joignez Electre d fon snalheureux frere;
Pi-appez, dis-je; à vos coups je connaitrai ma mere."
Stoot toe! vereenig mij met mijn' rampzaalgen broeder!
Stoot toe! aan dezen flag herken ik mijne moeder!
Het woord dreigement, bij herhaling gebruikt, beviel ons niet.
Verzen als:
„ Mijn arm behoort Vendome, en al wat ik vermag
Is nevens hem éénmaal te komen tot verdrag."
„ Gij geeft misfchien alléén hem aan uw' vorst weêrdm,
Mevrouw! en dit is 't geen waarvan ik (preken kom."
zijn zeer Plecht. Over liet geheel is de vertaling van Orestes be
ter bewerkt dan die van Bdelaïde du Guesclin.

Het Testament, door AUGUST L A F O N T A I N E. Met Platen.
Te Ilaarlesn, bij F. Bolen. I8I2. In gr. 8vo. Ifle Deel, 322;
Ilde Deel, goo &l. f 6-:
-:

E enige geflachten verleden redde eenhetkrijgsheld zijnen wapen-

broeder met de edeluie zelfopoffering
leven; de geredde was
van ouden adel; zijn dankbaar hart verlangde niet alleen tusfchen
beide afftammelingen gemeenzaamheid en duurzame vriendfchap,
maar, zoo het mogelijk ware, dat beider nakomelingen zich eenmaal vereenigden , dat een huwelijk beide de familiën deed ineen
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eeniinelten, en al2oo iemand uit zijn huis het huis van zijnen
vriend de edele daad mogt vergoeden. Een artikel in zijn Testament bragt, tot dat gewenschte tijdfiip, beide familiën jaarlijks
éénen day op liet adelijk landgoed bijeen, en deed de aanzien-t
lijke bezitting, in geval van verzuim, of van onwaardige behandeling van de basten op dien gedenkdag, vervallen aan eene get
meente, welker opzieners aizoo door het hun toevertrouwd belang de naauwkeurige uitvoering van dezen zonderlingen uiterften
wil waarborgden. De adelijke familie klom van tijd rot tijd al
meer in rang en grootheid, en nlzoo in adeltrots; die van den
weldoener verminderde nagenoeg in dezelfde evenredigheid, maar
deugd en wezenlijke verdienften waren als een erfgoed in dezelve gevestigd. Reeds was het Testament vervuld; een der edel.
ften in ieder opzigt uit den adelijken flam, in zijn huwelijk ongelukkig, leefde finds onder cenen vreemden naam en als een arn^
vergeten burger; het toeval leerde hem den braaffien jongeling
van de andere familie kennen; dezen vormde en beproefde hij
op allerlei wijzen, vond hem waardig en fchonk hem de band
van de Freule zijne dochter, terwijl de liefde de harten vereenigd
had. In ftilte had hij dezen zijnen fchoonzoon en deszelfs
afilammelingen doen adelen; dit zoo wel, als zijn naam en rang,
was zelfs zijnen kinderen onbekend. De zoon aanvaart eindelijk
het kleine goedje nabij liet Slot, de geringe vaderlijke erfenis;
en de gedenkdag wordt nimmer verzuimd, hoewel voor heide de
familiën in zekeren zin een dag van pijniging. Intusfchen groeit
eene Freule met haar onbekend neefje gelijktijdig op ;de omgang
der familiën wordt nu eens meer, dan weer eens minder zeldzaam, en, behoudens het gevoel van den affland, hartelijk. De
liefde fluipt in de jeugdige hartjes; het artikel in liet Testament
doet de grootmoeder van het jongske vrij wat de hand leersen
tot dien iuinnehandel; en daar de grootvader van tijd tot tijd wl
meer blijken gaf van in het geheel niet karig bedeeld te zijn door
de fortuin, en liet adelijk huis te dezen aanzien gewigtige dienen van hein noodig had en ontving, zoo was liet eens op het
punt, dat men tot de vervulling van liet Testament zou gekomen
zijn; dan, het wezenlijk verlies van zijne rijkdommen, en het
Lerugkeeren der familie tot cie vroegere armoede, brak op eens
alles af. De jonge lieden bleven inmiddels elkander getrouw; en,
daar de rijkdom terug kwam, ware het huwelijk zeker nog tot
Hand gekomen, zoo de jongeling zelf Gene vernederende behanHling zijner geliefde, waartoe haar echter nood eni angst kenrelijk
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lijkendrongen,had kunnen vergeten; maar alles was nu vooraltijd
over, wat zijn hart ook leed, daar hij, zoo als alle zijne voorouders, trouw en eer boven alles Relde, en den diepften afkeer
had van iedere laagheid. Het was voor altijd afgedaan, tot groot
genoegen van alle de zijnen, grootmoeder alleen uitgezonderd,
daar eindelijk nog de hartelijkfte wensch des ouden bereikt werd,
en hij huwde aan de kleindochter van een waardig vriend, welke,
tot overmaat van geluk, bleek te zijn die zelfde geliefde en uit
jonkvrouw, welke men als eene arme verlatene onbe--munted
kende weeze had opgenomen, die met hem was opgegroeid, en
die hij als zijne zusterhad bemind. EIndelijk, en ook voor den Lezer onverwacht, treedt de grootvader op den jaarlijkfchen gedenkdag te voorfhhijn, met zijnen waren naam en rang, als den
Senior en weldoener der adelijke familie; het Testament blijkt nu
reeds lang vervuld te zijn; zijne nieuwe weldaden maken allen te
vrede en gelukkig; liefde vereenigt aller harten, en de oude
grootmoeder is nu dan toch ook te vrede, want zij bewoont
het adelijk Slot.
De Lezer voelt, ook zonder dat wij eene en andere epifode
aantfippen, die echter alle in het naauwst verband (taan met de
boofdgefchiedenis, hoe vol, naar dit uitvoerig plan, deze Roman, deze dubbele Roman, worden moest; hoe uitlokkend en
belangrijk dezelve gefchreven zal zijn ; hoe veel afwisfelende
verfcheidenheid, hoe veel karakter- en menfchenkennis, en hoe
veel voor verfland en hart aandoenlijks en leerzaams, hier door
eenen L A F O N T A I N E kon worden bijeengevoegd; en waarlijk,
wij mogen dit werk in ieder opzigt aanprijzen. Hetgeen hetzelve
van menigen anderen Roman vooral ook voordeelig onderfcheidt,
is het voortgezet verhaal van het huisfelijk en huwelijksgeluk der
ouders van den jeugdigen held der gefchiedenis; terwijl voor
gezonde, indrukmakende lesfen van zuivere zedelijkheid , en
krachtige aanfporing tot werkzame menfchenliefde, de bekende
trant en het karakter des Schrijvers genoegzaam borg is.
Daar wij overigens bij zoodanige gefchiedenisfen den kunst
Lezers ook gaarne gevormd zien, en van dezelveit-finakder
vertrouwen, dat zij niet enkel, om zich eenige oogenblikken
aangenaam te onderhouden, deze foort van gefchriften in de hand
nemen, zoo willen wij hun bij deze gelegenheid de vraag doen:
of niet het veelfchrijven van den uitmuntenden RomanfchrijVer der volkomenheid van zijn werk wel eens nadeelig is. Imni:rs,
PS
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roers, wij voor ons, hoe zeer het meesterlijk volhouden der ka
rakters doorgaans eene der fchoonheden is, die wij bij LAF O NTAINE boven anderen opmerken, twijfelen zeer, of dit bij aI.
len in dezen Roman wel zoo geheel het geval is: wij verzoeken
den Lezer, daarop bij dit werk vooral ook te letten, en vragen
hem, of dat drijven en hunkeren naar grootheid hij de grootmoe
wel zoo geheel menschkundig vallen kon in eerre vrouw aan-der
het hoofd en in den kring eener familie als die der az A c II u ETS,
en bij zoo veel wezenlijk goeds als haar voor het overige eigen
is? — of Freule J A c o B I N A , de in velen opzigte zoo waardige
beminde van den jongen held, wel zooveel goeds en toch zooveel ligtzinnigs, zooveel edels en zooveel laags, zooveel tvarme, flandwastige, trouwe liefde, en echter zooveel dat ons terugfloot, hebben kon? In één woord, de voorflelling van haar
karakter is ons het minst bevallen. Wij beminnen en verachten
haar; met dat al, zij boezemt telkens op nieuw belang in; men
gunt haar den held tot op het laatfte oogenblik, is gedurig tot
hare verfchooning genegen, en zag den deugdzamen man liever
nog met haar, dan met Bene andere, gelukkig: maar nu zij
zelve, en dat zoo fpoedig, met eerren anderen gelukkig wordt,
weten wij waarlijk niet meer, wat wij van haar moeten denken..
Ook de grootvader, de Senior der adelijke familie, wiens karakter anders zoo meesterlijk volgehouden is, doet nu en dan iets,
dat ons in hem vreemd fchijnt. — Deze wenk moge genoeg zijn;
wij willen niet fchijnen aanmerkingen op te zoeken, en, na de
herhaalde verzekering van ons genoegen bij de lezing van dezen
Roman, willen wij met het volgend treffend leerzaam (lukje,
waarin men LAFONTAINE ligt herkent, de pen nederleggen.
Het is een gefprek van den waardigen jongeling met zijnen vader
en grootvader, toen hij zijne voorheen geliefde voor altijd had
opgegeven.
„ Het is niet zoo als het zijn moet."
Hoe zoo, mijn vader ?"
„ Neen! uwe rust, uwe ftiltc is een vreemd gewas, dat uit
uw hart alle vrucht moet zuigen."
„ Indien het toch in het hart mijner moeder te huis is, dan
moet het wel menfchelijk zijn."
„ ja, maar in het hart uwer moeder fproot de rust uit liet
geluk voort."
„ Waarom ook niet in het mijne? Vader! ik ben gelukkig,
wat ook grootvader zeggen moge."
„ Ilij
,
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Iiij wil , dat gij weder in de wereld zult
„ Ik ben er immers reeds in. Heb ik niet hier, wat ik overal
vinden kan, en meer hier, dan ik vinden konde?"
„ Gij hebt kracht voor iets verheveners , » z Bide R E I N H O L D,
dan dit Walen u bieden kan."
„ Zonderling, vader! Had mijn grootvader geene kracht tot
alles, wat groot is? en hij befteedde die fechts om zijne dochter gelukkig te maken?
„ Nu trad de grootvader uit het bosch er bij. Hij had het geffrek gehoord. —
„ Maar ik had vooraf," zeide hij, „ de proef genomen in
de wereld."
„ Ik zou die naauwelijks willen nemen, lieve grootvader! Is
niet overal de wereld, waar ik menfchen heb, die ik gelukkig
kan malen? en ontbreekt mij dit in JJ7alen? En al had het noodlot mij in Bene woestenij, ledig van menfchen, gefl:ooten, kon
ik dan geen mensch zijn? d, Wee dan den mensch, die met zijn
hart niet zoo ver reikt als met de hand, welke eenen hulpeloozen
oprigt1 Wat moet ik in de wereld? B. heeft mij er ingezonden.
Ik gaf, vader! dat was bijna alles, wat mij de wereld veroorloofde. Ik kan hier meer, ik kan hier veel meer. Omringd
van menfchen, die ons beminnen, die de onze blijven. — Hoe
veel beters kan men hier doen, dan in de wereld, waar niemand
de mijne blijft, waar alles afwisfelt en verdwijnt. Doch al ware
dit ook niet, al behoefde hier niemand mijn hart én mijne hulp:
dan — lieffte vader! mijn edele grootvader! — het allerhevenfle
in den mensch is immers zijne flil le liefde, waarmede hij, gelijk
het licht, de ganfche fchepping doorreikt. Zijn wensch, om alles
gelukkig te zien, zijne gezindheid is toch onvruchtbaar voor de
meesten. De daad is immers een bedelaar, liefllie grootvader;
flechts het hart is rijk. Laat mij een millioen, met de voorzigtigheid van eenen gierigaard, aan armen, aan ongelukkigen uitdeden; geef mij een tweede millioen — liet is een drupje water,
dat ik in eene vernielende vlam werp. Ik geef dezelve weg; ben
ik dan nu minder goed, dewijl ik niets meer uit te deden heb?
Is er geen ongelukkige meer? Zuchten er niet duizenden in faaffche boeijen? God! is er geen flagveld meer? geen flcrfbed?
geen aardbeving? geen hongersnood? Wat blijft ons dan in den
nood des levens anders overig, den het hart , de liefde, de
wensch, de gezindheid, die, zoo als gij zelf zegt , gelijk de
ver;
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verhevenlie toppen der bergen, niets vruchtbaars dragen, ex
hechts verheven zijn? — 0 ! (thans wierp hij zich in de armen
der beide mannen) — ik wil u allen gelukkig maken! 8, Laat
mij toch hier bij harten blijven, die ik het meest bemin, die
ik..."
„ Als gij zoo denkt, mijn zoon!" riep BERNHARD, ,,dan
bedenk ook dit, dat wij niet gelukkig kunnen zijn, indien gij
niet gelukkig zijt, niet menfchelijk gelukkig zijt. De berg
moge de verhevene kruin tot boven de wolken verheffen, gelijk de mensch het hart boven het leven; maar van zijnen voet
af moeten er bosfchen f'aan; vruchtbare velden moet hij befchutten; menfchen moeten in zijne dalen wonen en juichen. Indien
gij dat meent, zoo — wees mij welkom met uw hart, met uwe
liefde, met uwe rust. Word dan hetgeen, waartoe de natuur
u bef'emd heeft, een gelukkig man, een zalige vader, een grijsaard, gelijk ik, en uwe wereld zij hier aan deze plaats!"
„ Zij grepen ROBERT'S handen, en zij (tonden tegen over
elkander als goede geesten, die eene wereld zegenen willen, met
der_ hemel in het deugdzame hart.
„ R E I N H O L D wilde nog iets zeggen , maar BERNHARD
riep: „ Laat hem! laat hem! zeg hem niets! Hij heeft met den
dood geraadpleegd, en de dood heeft voor ieder levenswijsheid
In overvloed. Laat hem! laat hem, RE I NH OLD! laat hem aan
zichzelven over! Hij kent onze wenfchen, en zijn hart is week
genoeg om die te vervullen. Wij willen hem zeggen, REINHOLD! hoe rijk wij zijn in flille, edele daden!"
„ Nu lieten hem de beide mannen zien, hoeveel goeds zij
in verborgene flute hadden gedaan, hoe menige zinkende huis
zij weder opgebeurd hadden. En ROBERT bewonder-houding
deugden der beide mannen, en de teedere Iiefde zijner-de
moeder, welke de ongelukkigen opfpoorde, en de weldaden met
eene zachte hand uitdeelde. Thans beloofden zij elkander op
nieuw, om rondom zich den' kring hunner liefde uit te breiden,
zoo ver zij konden." enz.
-
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Brief aait een Vriend, betrekkelijk het godsdienjlig vieren der
ramp, die Leyden getroffen heeft op den i2den 9anuardj
18o7. In den Haag, bij J. Allart. In gr. 8vo. 22 B1. f :- 5-S
wij best achten, ons oordeel, voor het publiek, niet
Svoorchoon
onszelven, op te fchorten, over het onderwerp van dezen Brief, tot dat de aangekondigde aanmerkingen op denzelven mede zijn in het licht verfchenen; zoo willen wij toch
niet uitdellen, eenig verflag van den inhoud te geven, en eene
enkele bedenking op de wijze van behandelen er bij te voegen.
Na zijnen afkeer van het godsdienflig vieren der geduchte
ramp in het algemeen betuigd, en verklaard te hebben, geen
enkel punt van aanraking te vinden tusfchen godzaligheid en
buskruid, geeft de Schrijver de oogpunten op, uit welken de
zaak op den kanfel befchouwd, en eeniglijk te befchouwen is,
en oppert tegen elk derzelven zijne zwarigheden.
Vooreerst zegt men, dat men in deze gebeurtenis de groot
kan zien door lralen. „ De uitbarfting gaf een-heidvanGo
knal, Gods Majefteit waardig. Maar," zoo laat zich de Schrijver onder andere uit, „ maar, lieve hemel! waarom juist her
fpringen van een kruidfchip bij uitfluiting befchouwd als de
Schechina van Gods mogendheid ?"
Ten tweede. Deze gebeurtenis leert ons het nietige en ver
goederen. Dit is, meent de Schrijver,-gankelijdr/th
maar half waar; want het huis van den Heer VAN n OOR T
bleef grootendeels flaan, terwijl alle min hechte gebouwen inftortten. I Iij vraagt al verder, waarom men dan den inval
der Gothen en Vandalen ook niet viert? Of moet men juist
bij zulk eene cataílrophe tegenwoordig geweest zijn? Dit is
even, zegt hij met C L A U D I U S', alsof men aan geen Zond
wilde gelooven, omdat men zelf niet mede verdronken-vloed
is! En wat dan met het nageflacht? — Zalig, die niet gezien,
en nogtans geloofd zullen hebben!
Ten derde. De verwoesting van Leyden moet ons leeren,
•ns hart en onzen wandel te verbeteren. Hier verzet zich de
Brief het eerst tegen de onzuiverheid van zulk een beginfel
der bekeering; daarna tegen het besluit, dat de bewuste ramp
een gevolg der zonde van de Leydenaren zou zijn; en beweert vooral van het laatite, dat het vermetel is, uit de duizen-
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zende oogmerken, die God kan gehad hebben, juist dit éêne
als het ware te ftempelen; dat dan ook flechts de fchuldigen
moeten geftraft zijn, en dat dit althans voor de overgebleven
bloedverwanten geene zeer troostrijke herdenking aan de hand
geeft; terwijl ook de getuigenis van den Bijbel hier niet befist, omdat men 6f aan Oostersch fpraakgebruik mag denken,
Of onderfcheid moet maken ten aanzien van gebeurtenisfen,
door God zelv' als ftraffén aangekondigd. „ Intusfchen," voegt
ce Schrijver er nevens, ,, zoude ik dit denkbeeld van firaf
gaarne laten voor hetgeen het is, zoo het flechts ontbhadelijk
ware, en niet alle begrippen van echte deugd geheel ondermijnde. Maar hier ligt de heen des aanílootso Even als de dragonders de boeren van Vlaardingen met het kanon dwongen om
de nieuwe pfalmen te zingen; zoo wil men hier op den reden
Januarij de weérbarftige harten bewegen tot het geloof, door
den fchrik des buskruids. Het is Bene fabrijk van Nineviten
die de vuurproef van den grooten dag niet zal kunnen-deug,
doorftaan. "
Het laatfie praktikaal gebruik is — dankbaa r heid, dat wij,
te midden zoo veler flagtoffers, niet mede zijn omgekomen.
Dan, ten eerfte fchijnt deze dankbaarheid vrij egoïstisch, vooral te hunnen aanzien, die bnderfcheidene lieve panden hebben
verloren. Ten andere is de vraag: tot wie firekt zich deze
pligt der dankbaarheid al of niet uit? Sommigen (b. v. de fludenten) waren uit de flad. Het is waar, zij hadden er kunnen
zijn; maar het fchip had ook te Haarlem kunnen fpringen.
„ Het was na. Nieuw-jaar, en de Amflerdamfche kooplieden
hadden juist op dien dag met hunne Leydfche kalánten kunnen
afrekenen: ook zij moeten derhalve op den iadet Januarij niet
te Amiferdam op de beurs, maar te Leyden in de kerk verfchijnen!" — Eigenlijk berust ook deze bijzondere verpligting
tot dankbaarheid op het begrip eener firaf, die allen verdiend,
maar van welke de overgeblevenen verfchoond werden; en dit
begrip is uit de lucht gegrepen.
De Schrijver meent ten hotte, dat men den zegen van tit
kunnen vergeten, meer dan dien van te kunnen onthouden, bij
dusdanige fmartelijke gelegenheden moet inroepen, en heeft
zich onwrikbaar voorgenomen, op den bewusten dag, nimmer
weder ter kerke te gaan, al beleefde hij ook de jaren van Methufalem en Nestor, ten zij de leeraars verkozen te prediken
ever Gen, XLI: Si.
Om.
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Om onzer belofte niet ongetrouw te zijn, betuigen wij, in
den fpottenden toon, die hier en daar gebezigd wordt, geenen
fmaak gevonden te hebben; deels, omdat het onderwerp te
ernftig is, deels omdat fpotten meestal niets bewijst. Men
hoore nog slechts den aanhef: ,; Op den twaalfden van Louwmaand is de gemeente van Leyden jaarlijks gewoon naar de
tempelen des vredes op te gaan, om godsdienjlig en plegtflatig
gedachtenis te vieren — der uitbarfting van dertigduizend pond
buskruid!" Wij hebben het onderfcheidende van curfief en gem
lachtenftreep, tot meerdere duidelijkheid, er bijgevoegd.
Om echter, door deze aanhaling, geen ongunítig denkbeeld
achter te laten van den doorgaanden toon, volge hier een (aaltje
der manier, op welke, volgens den aangewezen inhoud, het
begrip van verpligting tot dankbaarheid wordt beilreden:
;, Er was in Azië èene kleine flad, wier inwoners hunnen pligt
deden, hunne fchattingen betaalden, en geene bijzondere reden
van misnoegen aan hunnen koning gaven. Niettegenflaande dit
alles, zendt de vorst, die voor het overige een buitengewonen roem van regtvaardigheid had verkregen, eene krijgsbende,
en Iaat de helft der inwoners dooden. Schoon hij geene reden van dit zijn gedrag gaf, twijfelde niemand der overgeblevenen aan het regt des konings om zoo te handelen. Met dit
al, daar zij zich geener rebellie of bijzonder kwaad bewust
waren, dacht er niemand aan, om een dank-adres voor hunne
fparing den koning aan te bieden. In plaats van dankbaar te
zijn voor eene weldaad, die zij geene weldaad konden noemen, omdat zij niet konden berekenen, bijzondere firaf ver.
diend te hebben, vroegen zij allen naar het waarom van deze
handelwijze des konings: en deze reden niet kunnende uitvor4chen, legden zij allen de hand op den mond en zwegen. Zij,
die bloedverwanten hadden onder deze fagtoffers, dachten wel
Iet minst aan den pligt der dankbaarheid!"
Ten Potte wenschten wij wel, dat de Schrijver had kunnen
goedvinden, van de bijzondere krankheid, voor zijnen Vriend
zoo noodlottig, geen gewag te maken. Deze omftandigheid
toch is hier min gunflig voor des mans achting, elders ligt
gevaarlijk van wege het voorbeeld, door eenen verlichten en
on>aevooroordeelden man gegeven.

D.g
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DE OPVOEDING,

De Opvoeding, Tooneelfpel, gevolgd naar het Fransck van Dr:
LA COSTE, door

P. G. WITSEN GEYSBEEK. Te tfmfleY-

dam, bij H. van Kesteren. In kl. 8vo. gi Bl. f:- 12-:
Een lief flikje, 't welk in handeling en intrigue, wel is
waar, zeer zwak is, doch zulks vergoedt door eene zedelijke
ftrekking, die aan de meeste onzer moderne Tooneelfpelen maar
al te zeer ontbreekt. De held van het fluk, een inderdaad wél
opgevoed, dàt is, een braaf jongeling, geeft fchoone bewijzen
van weldadigheid en liefde tot zijnen onderwijzer en vader.
Zijne onderwerping aan dezen, die hein een meisje ten huwelijk wil geven, dat hij nooit gezien heeft, hoewel zijn hart
niet meer vrij is, komt ons wat te Oostersch voor; ook in de
oud -burgerlijkfte huisgezinnen bij ons zal een vader zoo iets
niet vergen. Doch het komt alles goed uit; de vader, die
llechts vertrouwen en gehoorzaamheid begeert, heeft den fmaak
van den jongeling ongemerkt geleid, en diens geliefde LU C IyE is juist de fchoone, welke zijn vader onder haren waren
naam, dien de zoon niet wist, voor hem beflemde. Men gist
dit echter reeds in 't begin, en de verrasing is dus niet zeer
groot. — Ilet karakter van Benen hier voorkomenden Gouverneur is edel, en het Ideaal van zulk eenen opvoeder, door
A R I S T U S gefchetst, steekt treffend af bij de onverdiende minachting, waarmede fommige dwazen dit verdienflelijk beroep

behandelen. Daarentegen zijn

de

karakters

van eenige

jonge

knapen, — regie montlers van zedeloosheid, waarvan de een
zijn' vader befleelt, en een' ongelukkigen kamerdienaar deswege voor don Regter laat komen, de ander een deugdzaam
meisje door een valsch huwelijk misleidt, en, toen zij zwanger
is, te midden der hoofditad aan de vertwijfeling overlaat, ja
zelfs de brieven aan de ouders onderfchept, — deze karakters
zijn te zwart voor zulk een Tooneelfpel; fchoon wij tevens
gelooven, dat dezelve, helaas! in groote hoofditeden niet zeldzaam zijn. — Het vers op bl. 26 kon beter zijn, en heeft ons al.
thans'niet zoo veel bewondering afgeperst, als aan S A I N T V A L.-In de vertaling ontmoetten wij dikwerf eene geheel Fran/eke
woordvoeging, vooral in de aanfpraak van A R I S T U S, bl. I a--^
14, waar in het begin het woord zijnde ongepast voorkomt,
terwijl op het midden van bl. 13 dat woord in onze taal vol
wordt. Een overzetter behoorde zijne taai:-ftrekvisch

$o -den grond te kennen.

BE OORDEEL ING.
Het Oude Testament de voorbereiding van het Nieuws
Testament, vel bijzonder ten aanzien van de leerfukken der Verzóening, der Drieëenheid en der Onjlerfelii kheid , door W. E. DE P E R P 0 N C 1i E R. Te
Utrecht, bij J. van Schoonhoven. Foor rekening va»
den duieur gedrukt. 1812. In gr. Svo. Behalve eens
Koorrede van XVI, 608 Bl. f 3 -12 - :

K

leermalen hadden wij gelegenheid in onze vaderlandrehe
Maandwerken met lof te gewagen van den arbeidzamen D E
P E R P ON C HE R, nu eens als wijsgeer en zedekundige ,
dan twederom als bijbelvriend of godgeleerde ten nutte
zijner landgenooten optredende. Ondanks 's mans klim
jaren, begeeft hem zijn lust en ijver niet. Getuige-mend
hiervan zij dit zware , en voor het talrijkfle kerkgenoot
ons vaderland wel het meest belangrijke werk, dat-fchapin
hij onder boventlaanden titel, en op eigene kosten, in het
licht geeft. Voor dit aanzienlijk gedeelte der hervormde
Christenen kan •het voorzeker niet anders dan hoogst
aangenaam zijn , dat de Heer DE P L R P o N C HE R zich
daartoe gezet hebbe, om uit het oude Verbond een aantal
wenk e n en godfpraken in geregelde orde bijeen te verzamelen, die lrij acht betrekkelijk te zijn tot zoodanige leerftukken, als onder de nieuwe bedeeling duidelijker zouden geopenbaard zijn, en bij de gezindte, waartoe hij behoort,
Voor zoo vele geloofswaarheden erkend worden. Omtrent
deze, en met name wegens de verzoening, drieëenheid,
en onjterfelijkheid , is hij alzoo er op uit om aan te toonen, dat, van de vroegíle tijden af, naar eisch der ornflaridigheden, Benige aankondiging van Gods vege gedaan zij,
en wel met trapswijzen voortgang, naar mate de komst van
den Mesfias naderde; zoo dat het oude, Testament eenti
Q
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voorbereiding zij van liet nieuwe, „ waarin de vervulling
gevonden wordt van alles, wat bij de voorbereidende
huishouding
was bedoeld." -- „ Want," om de woor„
onzen
Schrijver, betrekkelijk den Bijbel, hoezeer
den van
met weglating of bekorte aanwijzing van andere Ihiukken,
hier over te nemen, „ deze groote verzameling (de Bijbel),
,-, opgefteld door fchrijvers van zeer verfchillenden aanleg
„ en geest, behelst, behalve hetgene tot den natuurdijken
„ godsdienst, zedeleer, volksgefchiedenis, handelingen der
„ Voorzienigheid, menfchenkennis en waereldkennis betrekking heeft, alvoorts een grootsch ontwerp tot red„ ding en heil van 't menschdom, aangekondigd, afge„ fchaduwd, voorfpeld, door genoegzaame nherkteekenen;
„ bij de vervulling, herkenbaar gemaakt. Dat ontwerp
„ zelve, eindelijk, onder aanwijzing van geheimenisfen en
verborgenheden, wel ondoorgrondelijk voor 't verfland,
„ maar tog troostrijk voor 't hart , verklaard, ontwikkeld y
„ en onder alle deszelfs opbeurende uitzitten, hooge bei_
Remmingen en heerlijk uiteinde tot volkomenheid toe
ontvouwd.
„ Maar (vervolgt hij) hoe rijst nu de bewondering, wan„ neer men, te midden deezer zoo oneindige verfcheiden,, heid, de volkomenfle eenheid, de geheele verzameling
„ door, ziet heerfchen? Altoos en overal éénen ongefloord
voordtreedenden gang, ééne en dezelfde zig altoos
gelijk blijvende leer. En dit in alle de deden, bij den
„ aanvang, in den voordgang, bij de laatfie voltoj.ing,
„ alles beflendig eenvormig, beflendig eenílemmig, en dus
„ alles liet egt kenmerk der waarheid draagende. Want alleen de waarheid is één. De afwijkingen daarentegen zijn
duizendvoudig, verwijderen zig hoe langer hoe verder
van elkafr, en fpreeken elkanderen hoe langer hoe lerker
tegen,
naar 't eigen character en ook onderfcheidend
„
kenmerk der dwaling."
Op dezen grond derhalve, in zijne inleiding gelegd, en
daar alreeds uitvoeriger voorgedragen, wegens de leers eu
inhoud der H. S. , bijzonder omtrent de leerf'ukken , op den
ti-
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titel genoemd; rust deze arbeid van den Heere de p r? r,P ON c HE R ;. en gaat hij vervolgens over, om, in een zevental hoofdhukken, door den ganfchen inhoud des Bijbels
heen, de godJpraken en tinenken aan te wijzen, welken hij
van oordeel is, dat op meergedachte leerflukken doelens
Deze toch onderilelt hij íleeds ten volle waar en baarblijk^ldjk zeker te zijn uit de openbaring des nieuwen Verbonds; en geeft hij ten meeste in de inleiding eenige
viugtige redenen op voor dit zijn geloof. In elk der hoofdflukken doorloopt de IIeer n E P E R P 0 N C rY E R vervolgens
Benig tijdvak des Bijbels; en behelst dus het Ifle de godfpraken en wenken, verleend aan de oudvaders der eerfis
wereld. Het Ilde , die ten tijde van broach, .1brahana ,
.7akob , en joh. IIet IIIde bepaalt zich tot Mozes tijd.
IIet IVde fpreekt van die, welke ten tijde van .7ufua, de
Rigteren, Said en David verleend zijn. IIet Vde behandelt den tijd van Salerno tot koning Ili. kia. Het Vide gewaagt van de openbaringen, bij den aanvang van de eeuw
der Profeten, onder het leven van laatstgezegtlen vorst, en
doorloopt bepaaldelijk het boek van fefaias: Terwijl liet
VIIde zich uitthrekt over de laat/le tijden van het 0. T.
Welken invloed de toeftanden der wereld; of van het Israëlitisch volk, hunne lotgevallen en vordering of teruggang in verlichting , gehad mogen hebben op de verleende
openbaringen, en hoedanige rigting, toon en houding, dien
ten gevolge , de godfpraken en wenken, omtrent de toekomltige bedeeling onder den Mesfias hebben aangenomen, ontwikkelt de Heer D F, r It n, P o N o H ER veelal bij
ieder hoofdstuk; en trekt hij eindelijk, ten Ilotte zijns werks,
alles te zamen, wat in de ver(ehillende zeven tijdperken van
het 0. Verbond kenbaar wierd, ten aanzien van de leers
der drieëenheid en die der on/lerfelijkheid.
Wie eenigzins den wijden omvang van dit boekdeel en
den aard van het gefchrift nadenkt, gevoelt tertlond, hoe
weinig ons heflek gehengt, dat wij den Schrijver volgen,
of eenig voldoend uittrekUel kunnen geven van dezen zijnest
arbeid. Den geregelden gang en zamenhang des Werks ontQ2
waar;
;
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waart men ook dadelijk uit het gezegde. Maar inzonderheid moet het betoog van 's mans denkwijze omtrent de leerflukken, waarvoor hij pleit, op het gezag van fchriftuurtelaften, en zoo niet op de verklaring, althans op eene
goede toepasfing van een aantal derzelve rusten. Hieromtrent nu laat hij in de voorrede zich dus uit: „ Misfchien
„ zou de een of ander hebben gevorderd, dat ik mij hadde fcheep begeeven op de onbegrensde zee van de ver„ fchillende gevoelens, opvattingen, gistingen, verklaarin„ gen, en vernuft - fpeelingen der uitleggers, over ie„ dere bijzondere plaats; om die te vergelijken, te toetLen, te beoordeelen, te weerleggen of aan te neemen
„ en te bevestigen. Maar, goedgunflige leezer(s) ! dan zou
„ ook de geduldig{Ie uit u, onder de meenigte der zwaa„ re boekdeelen, — en ik nog veel vroeger onder den
„ arbeid bezweeken zijn." Hoe veel meer dan zijn wij,
die het in menigerlei opzigt met den Heere DE P R RP o N C HER, wegens de godfpraken en wenken, betrekkelijk de drieeenheid, en zijne begrippen omtrent de leere
der verzoening, niet eens zijn , door hemzelven niet vrijgefleld van zulk eene omflab ige taak? Wij fehrijven toch
geene wederlegging, maar wel een toetfend verflag, om
onze lezers' bekend te maken met dit in druk verfchenen
werk. Ook vleijen wij ons in geenen deele „ eene tover„ ro@ te hebben . gevonden, magtig genoeg, om eensklaps
den langen fl rijd (der verdeeldheid in godgeleerde gevoelens) in vreedzaame eenílemmiglieid te doen eindigen."
Neen! genoeg zij het ons, zoo wij, door liefderijke verdraagzaamheid, de eenigheid van geest onder de Christenheld, in zoo vele fecten vaneengefcheiden, helpen bewaren,
en onzen Schrijvér in befcheidenheid navolgen. Wij zeggen
dus alleen, dat de Heer DE P E Ti P 0 NC HER ons toefcllijnt, in zijne toepasling van liet woord der Schrift, flipt
genoeg liet gewone pad in te flaan , waarop een aantal geleerde en zeer beroemde mannen uit zijn kerkgenootfchap
hem zijn voorgegaan. Alleen , gelijk wij weinig op heb ben met het gebruiken van het woord driesenrheid; zoo
be
-
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berucht in de kerkelijke gefchiedenis, als onbekend in den
geheelen Bijbel, dus heeft het ons zeer mishaagd, dat hij
hetzelve door de benaming van geheimzinnig meervoud
bovendien verwisfeld heeft. Ook erkennen wij gaarne, dat
de Schrijver, ten doel hebbende om wegens dat leerfluk den
voortgang der verlichting onder het O. Verbond aan te toonen, en hierdoor gebragt tot uitbreidingen over die verborgenheid , meer dan eens van woorden zich bediend hebbe, wier zin ons of geheel duister is, of die (gelijk op bl.
Sao) eerre dadelijke onbeflaanbaarheid influiten. Verder bevreemdde het ons in den Heere D E PER P0 N C HER, vien
wij , behalve in zaken, de godgeleerdheid betreffende, den
eernaam van eenen wijsgeerigen denker niet mogen weigeren, dat hij, voor gedachte leerhuk der kerke , niet alleen
bij andere Christenen betwiste plaatfen (*) te berde bragt,
maar ook de. zoodanigen, als bij C A L V IJ N, of latere voormanders der drieëenheid, gewraakt en betwijfeld werden.
Mn zie, wat dezen over Gen. XVIII: 2. XIX: 26, Pfalm
XXXHI: 6. Spr. VIII: 22 en XXX: 4 ;efchreven hebben.
Trouwens, daar wij, op bl. Iio, niet ronde woorden lezen, „ dat de uitkomst de beste uitlegfter aller voorspel„ ling is," kan het uitgaan van dezen grondregel onzen
Schrijver ligt te ver hebben wegg-feept in het ontdekken,
gelijk van wenken nopens de drieëenheid, dus ook van af
fchaduwingen wegens den weg der verzoening onder de
Mozaïfche bedeeling. Zelfs dat aantal godfpraken, wel ke de Heer DE P E R P 0 N C HE R toepasfelijk acht op den
Mesfias en diens rijk, zouden wij zwarigheid maken, allen onder de wezenlijke voorzeggingen te rangfchikken. Wij
im(*) Wie lust heeft, cone zeer uiteenloopende verklaring van
cie meeste plaatfen, door den Heer D E PER P o N c n F it aangehaald, te lezen, zal en eiders en ten overvloede zijne weetgierigheid kunnen bevrediz en bij c L AR RE, in his reripture Bloc.
trine on the Trinity, en GEORG 11 ENJEDINI Explication r
locorunz E. et N. T. ex quivsss Trinitatis dogma flabi Iir
filet.
Q3
-
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immers houden het daarvoor, dat de waarheid beter geflaafd
wordt door blijkbaar gezag, dan wel door menigte van getuigenisfen : en , zoo men al bij de Prqfeten eene tweede en
afgelegener bedoeling, behalve de eerde en onmiddellijke,
onderlellen mag, is het toch , van den anderen kant, uitgemaakt, dat niet zelden plaatfèn uit het O. Verbond iu het
nieuwe alleen bij toefpeling, en naar de wijze der joden,
aangehaald werden, die niemand, op goeden grond, alf
voorfpellingen vermag aan te zien. (*). Met dit al, wetende hoezeer men ook te dezen oneens is onder de fchriftver.klaarders, beoogen wij geenszins de zaak door enkele magtfpreuk af te doen, en kunnen wij in onze beoordeeling van
een zoo uitgebreid werk , als dat des Heeres D E r 1: RP 0 N C HER, weinig anders dan eenige voorname punten
aanroeren. Daarlatende, derhalve, van welk eene waarde
's nuns arbeid te rekenen zij, in het bijzonder voor zijne
geloofsgenooten, betuigen wij hein onzen dank, dat hij ten
aanzien van het derde der meergenoemde leerilukken , dat
der on(Ierfelijkheid, den grond en voortgang der verlichting
omtrent die waarheid onder de oude bedeeling zoo wél ge=
legd, nagespoord en uiteengezet hebbe, als wij ons heriuneren ergens gelezen te hebben. Ten naderen bewijze ver?
zenden wij onze lezers tot het beknopt vertlag, door den
Schrijver aan liet einde van hoof lft. VII gevoegd.
Over den flijl en de fpelling van den Heere n z p n R
P ON C HER behouden wij liefst het flilzwijgen , daar de
proeven, van ons te berde gebragt, alreede voldingen, dat
hij zich te dezen niet zeer naauwkeurig betoond heeft te zijn.
Maar leggen wij de pen neder, met af cheid te nemen van
dezen waardigen man, dien wij meer voor de bespiegelend e
wijsgeerte, of de zedekunde, dan voor de godgeleerdheid
berekend achten.
-

(*) Dus, on één voorbeeld uit velen te noemen, houden
wij Zach. XII: io voor geene voorzegging; hoewel die woorden Joh. XIX: 3Z voorkomen, als vervuld bij de doorwoning van Christus zijde. Evenwel de Heer na r n R t' o ti C H E R
((bijnt, bl. 554, van een ander gevoelen,
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Dc Christus - regering, zigtbaar in de gefieldheid en ge fchiedenis der zeven .Iziatifche Gemeenten; voorgefleld
in een zeventiental Leerredenen, door C. A. VAN
D EN 13 R 0E K, in leien Predikant te Rotterdam. Te
Dordrecht, bij P. van Braam en A. Blusfé en Zoon.
1812. In gr. 8vo. XX en 463 Bl. f- Iq
-;

D

e Etcher van deze Leerredenen wordt in het voorberigt
geteekend , als een allerbeminnelijkst en achtingwaardigst
mensch , en als een uitmuntend Leeraar. Wij hebben hem
eenigzins gekend, en onderfchrijven , voor zoo verre wij
hem kenden , gaarne deze fchoone getuigenis. Zij ílemt
ten volle overeen met alles, wat wij van hem vernamen;
en dit gefchrift, met welks aankondiging wij thans bezig
zijn, weerfpreekt dezelve niet. Met veel genoegen lazen
wij deze Leerredenen, en beklaagden in ons hart de Genieente van• Rotterdam, dat zij eenen man van zoo veel
kunde, goeden fmaak, bondig oordeel, fchrander vernuft
en liefderijken ernst zoo fpoedig heeft moeten verliezen.
Slechts drie en een half jaar mogt zij zich in zijn licht verheugen, en in den bloei zijner dagen werd hij aan haar
ontrukt. Maar ook dit gebeurde niet buiten het belluur
eener altijd wijze en goede Voorzienigheid, die daarenboven de fmartelijke wonde, haar toegebragt, door de toefchikking van den voortrelfelijken CLARISSE, uitnemend verzacht heeft. Geen wonder, dat vele leden der
Rotterdamfche Gemeente, die dikwijls zoo groote leering
en flichting uit de mondelinge voordragt van den waardigen VA N D E N B ROE K getrokken hadden, en hunne harten met achting en liefde voor hem vervuld gevoelden, na
zijnen dood er flerk op drongen, dat er eenige van zijne
nagelatene Leerredenen in het licht mogten verfchijnen, en
zij alzoo gelegenheid verkrijgen, om nog eens te lezen en
te overdenken, wat zij met zoo veel nut en genoegen gehoord hadden. De Weduwe des Overledenen heeft dan ook
1144
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aan dezen Christelijken wensch wel gehoor willen geven,
en te dien einde het handfchrift der Leerredenen, in dezen
bundel vervat, overgegeven. Dezelve hadden bijzonder de
aandacht der Rotterdamfche Gemeente getrokken , en reeds
bij zijn leven had de Heer VAN D E N B K o E K derzelver
uitgave in ernflige overweging genomen. Daarom is na zijn
overlijden daarop de keuze gevallen. Indien hij zelf deze
taak had mogen volbrengen, zou hij dezelve nog meer befchaafd, en in eenen anderen vorm aan het publiek hebben
aangeboden. Nu verfchijnen zij, zoo als zij daar lagen,
zonder eenige aanmerkelijke verandering; en wij moeten het
allezins goedkeuren, dat de uitgever zich daarvan heeft onthouden. Al waren zij ook door zulk Bene verandering verbeterd, zouden zij echter daardoor in waarde verloren hebben voor de vereerders en vrienden van v A N D EN B ROE K,
die een gedenkteeken van hem, en niet van den uitgever,
verlangden. Daarenboven mogen zij zich in hare tegenwoor'
dige gedaante zeer wel yertoonen, zonder eenig gevaar,
dat zij de nagedachtenis van haren vervaardiger zullen ontV
Beren.
De Leze. zal in deze Leerredenen geene doorloopende
verklaring der zeven Brieven aan de Aziatifche Gemeenten
aantreffen. Slechts enkele verzen uit dezelve zijn ten tekst
gekozen; maar die keuze is zoo ingerigt, dat zij gereede
asinleiding gaf, om de gefeld'heid en gefchiedei'zis van elke
Gemeente na te (peren, en. den Zaligmaker, als den fleer
en Bejlierder von zijne Kerk, uit verfchillende oogpunten
voor te /lellen. De tekften, aan het hoofd dezer Leerrede nen geplaatst, zijn Openb. II: vs. 2, vs. y., vs. 8 en 9 , vso
Yo en Ii, vs. i6 en 17, vs. 21, vs. 26-28, Hoofdfa. líd.
vs. 4, VS., 1O, vs. ix en 12, vs. 14, 15 en i6, vs. 17
en 13,, vs. 19, vs. 20, vs. 2I , en vs. 22. In deze teltflen
komen menigvuldige vreemde fpreekwiizen en beelden voor,
die alle, voor zoo verre dit gefchi2den kon, zeer eenvoudig
en duidelijk worden verklaard; en, fchoon wij in die verklaringen wel niet veel nieuws hebben aangetroffen, vonden
-W.ij echter overal, naar ons inzien, de beste gekozen en
oor-
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oordeelkundig geílaafd. Zonder zich in gistingen en fabe.
Len te verliezen, zegt de Schrijver van elke der Aziatifche
Gemeenten zoo veel, als hij uit deze Brieven en andere echte befcheiden met zekerheid of waarfchijnlijkheid kon weten
en opmaken. En daarenboven fielt hij telkens den Zalig.
maker uit een bijzonder, belangrijk oogpunt voor, dat altijd
betrekking heeft tot het beftuur, dat Hij over zijne Gemeen,
te voert. De twee laatfle Leerredenen geven een overzigt
over het geheel, en herinneren kort, wat in de voorgaande
van de Aziatifche Gemeenten en derzelver Heer gezegi
was. — Naar ons inzien, zou de XVIIde Leerrede er niet
bij verloren hebben, indien de veríchillende oogpunten ,
waaruit de Heer der Kerke befchouwd was, daarin anders
gerangfchikt en tot een geregeld geheel gebragt waren; dat
wel had kunnen gefchieden. Maar misfchien was ook de
orde, door den Schrijver verkozen, geleidelijker voor de
-emeente, 'tot herinnering van het te voren gehoorde.
Indien wij eene doorloopende fchets van elke dezer Leer.redenen wilden leveren, zouden wij of dorre, eenzelvige
geraamten geven, of veel te uitvoerig worden moeten.
Voor korte en tevens belangrijke uittrekfels zijn zij niet
gefchikt. Liever willen wij, tot eene aanprijzende proeve
van ffijl en fchrijfwijze , het volgende uit de Xlide Leerre
voor onzen Lezer affelhrijven. Zij handelt ovr de woor -de
den van den Zaligmaker aan de Gemeente te Laodicea :
Want gij zegt ik ben rijk en veruijkt gmnvordcn en heli
geens dings gebrek , en gij weet nipt, dat ;ij zijt etie,adig
en jammerlijk; en arm , en blind, en naara, enz. Ter
toepasfing zegt VAN v E =v B R 0E K onder :ur lei
„ Er is niets algemeener onder de belijie.; van het
„ Christendom in alle tijden, en toch niets gevaerlijher,
„ dan dat wij in ons eigen oordeel rijttijm en in ,F&us
„ oordeel ann. Onze hooggevoeleu.iheid ondergaat wel
y , verfchillende wijzigingen; maar bet i heklagelijk genoeg,
„ indien wij in de hoofdzaak neer den Laadiceër gelijken,
en ons gelukkig wanen, zonder liet te zijn.
Deze geífeidheid Ílaat menigmaal in verband met onze
Qé 3
„ bey
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„ gefleldheid naar de wereld. De rijke wordt dikwerf reeds
geroemd wegens zijne godsdienftigheid en belangftelling
„ in het Evangelie , wanneer men zulks in den armen naau„ welijks zou opmerken. Hij mist vele gelegenheden om
een vrijmoedig woord van berisping en vermaning te boo„ ren. IIij is aan meerdere afleiding, verProoijing, vleije„ rij en andere verzoekingen; welke nadceligen invloed op
„ ons hart kunnen hebben , blootgefteld; en loopt dus te
meer gevaar, om met zichzelven te vrede te zijn, en zijn
eeuwig welzijn te verwaarloozen.
., Deze gefteldheid ítaat in verband met den geest der
tijden. Deze aanmerking geldt omtrent de Laodiceërs,
en geldt ook omtrent ons. Wanneer er eene zekere
verwildering van zeden en beginfelen plaats heeft, en
men alle godsdienstleer wil doen nitloopen op eenige
„ burgerlijke braafheid, waartoe een Heidensch wijsgeer
niet zijne zedelesfen ons van zoo veel dienst kan zijn,
„ als Jezus niet zijn Evangelie, dan kan men al ligt rijk
zijn, en aan niets gebrek hebben. En, Toehoorders l
{hoon elke tijd zijne dwaling en zijne ondeugd had, zoo,
„ kan echter niemand tegenspreken, dat er naauwelijks iiii„ nier een tijd geweest is, waarin men zich zoo veel moeite geeft, oni het Evangelie uit den Godsdienst en Jezus
„ uit liet Evangelie weg te nemen, als in onzen leeftijd.
„ Deze gefhcldheid [Iaat zeker in verband met het diep.
„ bederf, dat in ons ligt. Wij hebben zoo gaarne iets,
„ waarop wij ons verheffen , ten minste gerust ítellen ;
, wij verlangen ons te kunnen ontflaan van een gezet en
„ ernflig nadenken omtrent onszelven en onze verwachting
„ voor de eeuwigheid; wij hebben iets tegen dien wei; van
„ diepen ootmoed en naauwgczette heiligheid, die nier
„ het opregte geloof in dep Zaligmaker moet gepaard
gaan.
„ Toehoorders ! hoe ligt kunnen wij dan onszclven mis„ leiden! \Voreit het hierdoor niet zeer waart hijnlijk, dat
er in deze vergadering menfchcn gevonden worden, die
van zichzelven denken, dat zij rijk en verrijkt zijn en aan
9y 1]le
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,, niets gebrek hebben , en tot welken Jezus door zijn
„ Evangelie zegt: „ Gij zijt jammerlijk arm?"
Dit weinige zij ter proeve genoeg.

Hulde aan E WA RD JE N N E R en allen, die zich, door
de verbreiding an bevordering der Koepok-inenting, aan
de menschheid hebben verdien/lelijk genaakt. Een woord
aan dezulken, welke de echtheid van de beveiliging dezer
kunst be+verking voor de nenfchenpokken nog betwijfelen. Door J. J. WAL OP, M. D. te Rotterdam. dl
daar, bij N. Cornel. in gr. 8vo. 53 BI. f ; -8-:

B

ehoeft dan de weldadige koepok nog al meerdere aanprijzing? — maar al ware dit zoo niet, de naam van eenen
weldoener verdient altijd dankbaar aandenken en hulde. De
dag van den 14 Mei wordt, als die der geboorte van deze
kunst, in Engeland feestelijk gevierd; men volgt dit in
Pruisfen, en overal wordt de naam van j a N N ER gezegend
door de vele duizenden, welke aan hem hun leven, of dat
van hunne dierbaren, verfchuldigd zijn. Het Rukje van
Doet. W A L O P bevat eene vertaalde redevoering van den
Hoogl. H U FE LA NO bij zoodanig eene plegtige feestviering in het Inentings-in(Iitut te Berlijn; de vertaler heeft
er eenige gethhiedkundige noten en aanteekeningen bijgevoegd, waarmede nog overgeblevene vooroordeelen tegen
dit zoo heilzaam behoedmiddel worden tegengegaan , terwijl
alles door een voor deze kunstbewerking vereerend en opwekkend woord wordt voorafgegaan. Het zich openbaren
van de natuurlijke ziekte in den omtrek van en in de flad
Rotterdam zelve gaf tot deze uitgave aanleiding; en wij
wenfchen hartelijk , dat dit boeksite het door den vervaardiger bedoelde nut overal in ons land overvloedig mag bereiken. Landgenooten, wien deze oiize aanmelding ter hand
komt! gij zijt verantwoordelijk voor het leven der uwen ,
cn voor dat van die velen, welke door de uwen kunden
be-
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befinet worden ; al waart gij zelf nog niet volkomen over
tuigd, daarvan moet gij toch overtuigd zijn, dat deze kunstbewerking volftrekt geene fchade doet; en, wat het gerucht
foms ook in omloop bragt en nu op nieuw weder in omloop
brenge, waar is de geneesheer, die openlijk en met zijnen
naam er voor durft uitkomen, dat hij de natuurlijke ziekte
in vroeger naar eisch gevaccineerde voorwerpen nog aantrof? Eer Nebbe het hart van den man, die zijne onder
wereldkundig maakt; maar die het niet openlijk-vindg
zeggen durft, en het intusfchen den min?,undi;en in het
oor wilde fluisteren, verdient bij iederen geneesheer en bij
Tederen menfchenvriend diepe verachting. Ieder vernieuwd
gerucht ten nadeele der koepok is eene oproeping aan den
geneesheer om daadzaken publiek te maken, bijaldien zulk
gerucht ook maar eenigzins grond had. En het volkomen
ongeloof aan hetzelve van iederen ver°ftandigen, zoo lang de
geneesheeren zwijgen, is een te vereerend vertrouwen, dan
dat men een oogenblik twijfelen zou, dat eenig man van
eer, wien zijne praktijk tegen het voldoende of onfchadelijke dier inenting daadzaken opleverde, dit vertrouwen verra"
den zou, door zijn f ilzwijgen voor het publiek.
Hoezeer ook uit deze hulde aan JEN N L n blijkt, dat de
koepok en derzelver voorbehoedend vermogen vóór heir
niet geheel onbekend was, zoo gefchicdt hier toch aan 's
mans verdienflen, als die het eerst deze gewigtige ontdek,
king, toen' hij zelf die maakte, behoorlijk navorschte, erk
ons van de menfchenpokken, dien ijsfelijkeka geefel, heeft
verlost, alle zins refit.
,

M' feum, of: Verzameling van Stukken ter bevorrderi,
van fraaije Kanten en JJ/cien2fchufppenr, door m A xT H JJ S SI E G E N B E E K. Ijle Deel. Te Haarlem, bij
A. Loosjes, Pz. 1812. In gr. 8vo. 23 LU. f -2.it werk firekt, volgens het voorberigt, ten vervolgti

der Eaterpe, 't welk de Hooaleeraar, in vereeniging met
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zijnen vriend KAN TE LA A n, in asvee Hukken heeft uitgegeven, en van welks tweede fhhik wij in het voorladen jaar eert
vrij uitvoerig vertlag gaven. Behalve de meerdere uitgebreidheid der ftukk=en of deelen, blijft de aard, aanleg etn
trekking, volgens de genoemde voorrede, dezelfde als die
der Euterpe, zoo dat wij ons in het verflag van dit nieuwe
werk eenigzins bekorten kunnen.
Het eerfle tuk loopt over LAMBERT TEN KATE,
HERMANS Z., den vvoortrefelijken Hoofderondleger der'
Ncderduitfche Lcterkrinst, (waarom niet '!aalkunde?)door
den I loogleeraar T o L L 1 U s, voorgelezen in eene openbare vergadering der Maatfchappij van Nederland{che Letterkunde te Leyden. In een' mannelijken ffiijl fchetst de Schrijver de verdienden van onzen voortrefelijken Landgenoot,
die , als tijdgenoot van T. HEMS T E R H u I's en A.
S C 11 U L T E N S, niet minder lof omtrent de moedertaal,
dan genen omtrent het Hcbreerrwsch en Grieksch verdien
daar hij de fpraak, door vergelijking met de verwante-den,
oude en nieuwere talen en tongvallen, tot eene vaste analogie terugbragt, welke den grondlag van alle volgende
taalkundige telfels geworden is.
Daar deze verdien1tei1 van onzen beroemden Taalkenner
vrij algemeen bekend zijli, deelen wij liever twee aneodoten
mede, die hem ook van de zijde der kunst in een zeef
voordeelig licht plaatfen. Hij was het, die den fchilder
VAN H UI SUM den raad gaf, am zijne bloem- en fruitflukken, in plaats van op donkere, op heldere gronden te
fchilderen, hetwelk de waarde dier Hukken meer dan tiendubbel. verhoogde. De beeldhouwer x AV £ R Y eens eenen
JUPITER FULGURATOR niet naar zijn' zin kunnende
treiïull, na.n TEN KATE, die de moeijelijkheid juist zoo
groot niet achtte, na lang te ;enftreven, beitel en hamer, en
trof, naar het oordeel des beeldhouwers, den Dondergod
volmaakt. Zoo waar is het: Omnes artes, que ad hu.
vzanitatem pertinent, habent quoddam'commune vinculum/
De tweede verhandeling is van den Hoogleeraar s I EGENaEEK, en loopt over den - grotQn LAURENS ns
-
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MEDIC I s. Het verheugt ons , den Schrijver met zoo veel
geestdrift te hooren fpreken over den onder ons min beken
Staatsman, Geleerde en Dichter, wiens vergelijking met-den
P ERIK L E S wij zeer juist en treffend vonden en die mis
meer dan iemand tot de herleving der Letteren heeft-fchien
bijgedragen, Gaarne wenschten wij dan ook, dat een genoegzaam vertier den uitgever van het leven zijns zoons
LE o X, door den bekwamen en oordeelkundigen R o sc oÉ, mogt aanmoedigen tot de naauwkeuriger bekendmaking, onder ons, van het leven des nog grooteren vaders ,
mede door de keurige pen van R os e o E befchreven. Doch
dit in 't voorbijgaan. De voornaamfte trekken van het leven dezes uitftekenden burgers, die, zonder eenigen titel,
alleen door de achting en liefde zijner fladgenooten Florence
befluurde en Italië in evenwigt hield, zijn hier zeer wel opgezameld, en tot één geheel gebragt met 's mans ongemeene letterkundige verdienflen, daar hij niet slechts beminnaar
en beoefenaar der Dichtkunst en Wijsgeerte, en bewonderaar, vol geestdrift, van den goddelijken PLATO, maar
ook een zeer werkzaam begunftiger van alle takken der
Letterkunde was. In dit laatfte opzigt heeft vooral de klas.
frfche Litteratuur, door het aanmoedigen der Griekfche
taal, en het opfporen van handfchriften der groote vernuften
van Griekenland en Rome, zeer veel aan i. A U n E N s te
danken. Men voege hierbij zijne onbekrompenheid en liefzaligheid in het onderfleunen van, en den omgang met ge<
leerden; zijne deugdzame flaatkunde, en edele opoffering,
toen hij zich, tot redding zijner landgenooten, weerloos
aan den koning van Napels in handen (telde; zijne zucht
voor ernfHge befpiegelingen, en zijnen doorgaans onberispelijken levenswandel, (eene dubbele verdiende in die tijden,
de eeuw van het gruwelijk verraad der P AZ Z I'S , vals
ALE XANDER VI en CE SAR BORGIA) dan zal men de
uitdrukking van een' Nederlandfchen f'aatsman , waarmede
de Hoogleeraar deze uitmuntende levensfchets beluit, niet
te flerk vinden: „ Rampzalig de koude en verdraaide ziel,
„ die zijne uitilekende verdienflen niet gevoelen kan! Ment
,, kan
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kan tiet volle gerustheid zichzelve fchatten naar de bei
„ wondering , waarmede men voor hem bezield is."
Als bijlage dient een verhaal wegens de laatste oogenblik
ken van LA URE N s, getrokken uit een' brief van P 0 Li
T t A N U S , en 't welk blijken van de godvruchtige gezindheden des grooten mans oplevert.
Hierop volgt een vertoog van den Heer T£ N BR I N K
Over den Rei van Kori;ithifche 1/rorelrerr, in de iWedérs
matt EURIPIDES , waarin die Letterkundige den Griek
Dichter zoekt te verdedigen tegen een verwijt , hem-fchen
door P. C O R N E I L L E en DAC IER gedaan, wegens de
geheimhouding van den fchrikkelíjken aanflag tegen den
Koning K RE 0 N en zijne dochter, dien M ED é A aan den
Rei ontuekt, en dien deze, uit onderdanen dezes Konings
beflaande, had behooren te openbaren; terwijl HARDION,
om deze op te losfen, ME D i A zelve als gebiedíler vamp
den Rei en van een gedeelte van Korinthe befchouwde. Na
de wederlegging dezer laatfte onwaarfchijnlijkheid, pleit de
Heer T EN BRINK EURIPIDES
Pl
van de genoemde onwaarfchijnlijkheid vrij, door onderfcheiding tusfchen naáuurlijke en kunst-waarfchijnlijkheid. De Rei was nu eenmaal onmisbaar op het Griek/the Tooneel, en als zoodanig moest M E D I A hem haar geheim betrouwen, daar hi
door de jammeren dier zwaar verongelijkte vrouwe tot een
diep medelijden voor haar, en verontwaardiging tegen haren ondankbaren echtgenoot, geftemd was, 't welk de
Dichter hem op verfcheidene plaatfen zeer flerk doet uit.
boezemen. Dan juist dit gebrek aan natuurlijke waarfchijn.
lijkheid, waartoe de tegenwoordigheid van den Rei den
Dichter noodzaakte, is eene der redenen, om welke de
Heer TEN BRINK dit „ overblijft l van den vrij ruwen
oorfprong des Treurfpels" over het algemeen niet zeer
gunflig beoordeelt, en althans niet, gelijk fommige Duit
-fchers,
in onze nieuwere Letterkunde terug wenscht.
Bij dit vertoog, 't welk onzes inziens met veel oordeelkunde en belezenheid is uitgevoerd, geeft de Schrijver ook
eenige vrij uitgebreide proeven van zijne vertaling der Meii

,
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dc'a, in fllc.rarrlriinfche verzen. Dezelve zijn doorgaans
vloeieend, en in zoo verre wij dezelve met het oorfpronkelijke vergeleken hebben, ook getrouwe Slechts eenige
plaatfen zullen wij mededeelen , waarin ons de zin an r uit I P ID ES te zwak fchijnt uitgedrukt te zijn.
'k 1kb niets meer te hopen of te duchten,
Zegt nI E D É A bij den Heer TEN B R I N x. —?a tca4 iynv xép^09 ?

Waartoe dient mij het leven? vraagt zij bij E uR I P1 DE s.
Iedereen gevoelt, dat deze kortheid, deze vraag, oneindig
krachtiger is, dan de bovenflaande vertaling, of liever om
Ook op het volgende flaat het dan beter: Ik-fchrivng.
heb geen vaderland, geen huis enz.
Dezelfde aanmerking geldt eenige regels verder. Mrm 1 A zegt: cus -vHet is niet anders.
'T' EN B 1t INIP:

Mij lijden is te groot, om zonder wraak te blijven.
-iet Grieksch duidt hier blijkbaar het onverzettelijk befluit
vin ME Dí.A tot wraak aan, Waartegen niets baten kan; in
het Nederduitsch is het meer eene Apologie.
De volgende vraag van den Rei, of zij dan haar kroost
Zou willen vermoorden, beantwoordt zij aldus: Dus wordt
twijn echtgenoot best getrofen, (woordelijk: gefioken.)
In de sertaling:

Zoo wreek ik mij het best op 7afon, d'ongetrouwen.
Het oorfpronkeli;l.e bedoelt blijkbaar, dat de flagen, die
zij hare kinderen wil toebrengen , eigenlijk hechts op
j q s oN , of op het dierbaarfte wat hij -heeft, gemunt zijn.
Deze voor ME D L A zeer gepaste uitdrukking i5 door den
Heer TEN B R I N K met wrek en te zwak overgebragt ; te
weer, daar hij even te voren dit woord ook gebruikt had.
Men ziet hieruït, dat ons, hoezeer de wezenlijke vets
dieet.
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dienflen van den Vertaler, vooral in het kritisch gedeelte
en de overbrenging der Reijen, hulde doende, echter hier
en daar eene zekere wijdloopighéid, welke aan eenige
plaatfen de vereischte kracht beneemt, voor verbetering
vatbaar fchijnt. Wij zijn overtuigd, dat de Heer T E N
BRINK zich over deze befcheidene aanmerkingen niet zal
kunnen belgen:
De twee laatfte Rukken zijn weder van den verzamelaar
zelven. Het eerfle loopt over no s SUE 'F, gewoonlijk in
Frankrijk met DE M 0 S T HEN E S vergeleken; iets , waar=
van ook de Hoogleeraar, onder zekere bepalingen, niet
vreemd fchijnt. Dan , liet komt ons voor, dat zoowel de
vorm als de inhoud van beider Redevoeringen te veel verfchillen, om deze vergelijking te doen (leek houden, behalve alleen in het punt van hoogen ernst, en in de alge.
meene verdienfe eener krachtige taal. Maar hoe vloeit
B 0 S S U E T over van beelden, in vergelijking met den íleeds
in de uitdrukking zoo eenvoudigen, als in den zin verhevenen, dtheenfchen Redenaar! Hoe fpaarzaam is hij in het
jagen naar figuren , die men bij nos SUE T op elke bladzijde ontmoet ! DE M o S T HEN E s kon onmogelijk eene plaats
als deze gefield hebben , die ook de Heer S I E G E N B E 9 K
afkeurt: (bl. 179.) De Oceaan, verbaasd van zich zoo
dikwerf, onder zoo verfchillende toerustingen, en om zoo
onderfcheidene redenen, te zien overgefloken; welke echter
de eenige van dien aard in B 0 S S U E T niet is. En de edele
parrhêfie des Atheners vinden wij minder bij den Bisfchop
taan Meaux, dan bij M A S S I L L 0 N, die zelfs door den
Fleer Kardinaal MA U R Y wegens een overdreven gebruik
derzelve berispt wordt. Hoe veel verfchilt ook niet de (lof
der beide Redenaars, hun auditorium, hunne (landplaats !
Het komt ons dus voor, dat wij zoowel de Ouden, als
de Franfche Kerkredenaars, als geheel afzonderlijk (laan de, doch elk in zijne foort voortreffelijke modellen, mogen
aanmerken. Dat toch de plegtige gelegenheden, welke de
lijkredenen van no S S U E T deden ontllaan , dood en eeuwig
graf van de grooten der aarde, en de onomkoop--heid,t
BEOORD. 1813. NO. 6,
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bare Regter, — dat deze het in gewigt ook bij de verhey
veníle onderwerpen van DEMOS T HE NE S winnen, zal
niet ligt iemand ontkennen. Juist uit dien hoofde komt ons
echter de vergelijking van B 0 S S U E T tusfchen c o ND 9 en
T UREN N E, als krijgslieden, (door den verhandelaar op
bl. 188 overgenomen) hoe fraai ook de tegenifellingen zijn
mogen, volftrekt ongepast voor. Wat zegt het , of de man,
wiens intrede in eene geheel nieuwe, bovenaardfche loopbaan wij vieren; wat zegt het, op welk eene meer of
min kundige wijze hij het krijgsmansberoep hier hebbe uitgeoefend'? De Christen - Kerkredenaar is hier verre beneden
CICERO , die, in zijn' droom van s c i r I o, den grootgin
Afrikaan de dingen dezer wereld als nietig doet befchouwen, en veel korter bij de daden van zijn' naneef vertoeven, dan hier de Bisfchop van Meaux, die geheel andere
dingen te behandelen had, bij de vergelijking der twee Helden, als meesters in de Taktiek. Zie ook de plaats op bi.
193. Veel fchooner, doch ook geheel anders, en regt in
den geest van zijn onderwerp, is het flot dezer Redevoeringe, (bl. 205) een der uitmuntendfte Hukken van ware
welfprekendheid.
Eindelijk vindt men hier eene vertaling in verzen der beroemde Epifode van NIS U S en E U R Y A L U S Uit V I R G 1.
L I us, met de gewone vlijt en naauwkeurigheid des Hee ren S I E G E N B E E x bewerkt.

De laatfle Zeetogt van den Admiraal D E R U I TER, in
twaalf Boeken, door A. L o o s j i s, p z. Te Haarlem ,
bij A. Loosjes, Pz. 1812. In gr. 8vo. 456 Bl. f8- 12-c
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oezeer de eerie onzer Zeehelden, niet fechts door de
gefchiedpen van BRAND T, maar ook door meer dan éénerf
Lichter, vooral door onzen grootgin F E I T H, voor de ver.
getelheid bewaard is, zoo lang Nederlandsch bloed- door
onze aderen vloeit ; zoo geeft het leven van dezen uitftekenden man, die even hoog flaat in den rang van zedelijke,

A. LOOSJEa PZ., DE RUITER.
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als van krijgskundige grootheid, toch no; eene zeer rijke en aangename [tof ter po/:/e bewerking. Terwijl
onze oudere Dichters cenige van 's mans heldendaden lyrisch bezongen , en F E r T x het geheele leven van den Held
in één overzigt vereenigde, heeft de IIeer I. o o s J E s ver kozen, de laatfte levensdagen van DE RUITER, en zijnen
eeuwig gedcnkwaardigen zeetoga naar Sicilië, ter f}offe van
een gefchicdkunddig gedicht te kiezen. Immers, hoezeer
wij niet geneigd zijn over namen te twisten, is echter het
onderfcheid tusíchen een Heldendicht, 't welk noodzakelijk
een groot ontwerp en de tusfchenkomst van hoogere Magten (de Fabel of liet wonderbare) vereischt, en het historifche
gedicht, waarvan L U C A N U 8 in de Phar falia het eerf'e
flaal gegeven heeft, al te groot, om ons hier niet van de
vrijheid, welke de Dichter in zijne voorrede gegeven heeft,
te bedienen , en acn íaatfien Zeetoti t van D E R UIT E R in
de klasfè der IIistoriedichten te rangfelhikken, daar dezelve zich vrij oaauwkeurig bij het verhaal vau G. BRA ND T
houdt, en hetzelve niet verlaat, dan in bijkomende omftandigheden, welke niets van het wonderbare hebben.
Wij zeggen dit echter niet, om de waarde van dit werk
cenigermate te verkleinen, Verre van daar! liet hoofddoel
des Dichters , om liet eenvoudig verheven karakter van den
Zeeheld te fchetfen; is hem, onzes inziens, uitnemend gelukt; en is er tot dat einde een zeer oordeelkundig gebruik
gemaakt van vele kleine trekken , bij B it AND T fIechts even
aangeroerd, of hier en daar door zijn werk verípreid. Zo®
Rec, naar zijn bijzonder gevoel dit Pauk mag beóordeelen ,
zoo ontwaarde hij bij liet doorlezen daarvan die zalige flem4
ming, waarvan de Heer it A N 7 E, r< AAR aan het flot zijner

onlangs verschenen Verha,'zdcIing over het IHerdersdicfit gewaagt, „ de herdenking- van meer fchuldelooze zeden , en
„ meer gelukkige tijden, dan vrij mogen zien," Inderdaad weet ons de Deer L 0 0 s _1 E s, die zich de denk- en
handelwijze, de zeden en gebruiken onzer voorzaten zoo
zeer heeft eigen gehaakt, te verplaatfen in de eenvoudige
Woning van zijnen Held, in den fchoot van zijn huisgezin,
RE
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zijner Zeettwfche familie, en aan zijn fcheepsboord. Een
Natuur blinkt op zeer vele plaatfen van dit dicht -voudige
uit, b. v. op bl. 33, waar R UI TER 's dochter, te-fluk
Ylisfingen met den Predikant P0 T s gehuwd, bij 's mans
onverwachte aankomst haren echtgenoot toeroept:
„ .... Mijn P o T s! kom af, kom af, daar is toch vader;
Mijn hart bedroog mij niet — 't is vader zelf met neef
D E W I T T E'S vader! zie, hoe 'k van ontroering beef!
Van vreugde bigglen mij de tranen langs de kaken.
Dees drokte, dit gejuich doet ras haar zoontje ontwaken,
Den kleinen THOMAS; en met kraaijend vreugdgeluid
Steekt hij zijn handje en hoofd, met drift, ter flaapkribbe uit;
Hij roept, daar hij de reên der blijdfchap heeft vernomen:
I-Ielp T H O M A S J E Uit zijn krib: Grootvader is gekomen!"
%Vee hem, die over zulke tooneelen den neus ophalen, of
dezelve voor gemeen en kinderachtig mogt uitkrijten! Hij
ware niet waardig H OME R u s te lezen, wiens affcheid
van HECTOR en ANDROMACHÉ de HeerLOOSJES
hier naar ons gevoel uitmuntend nagevolgd en op heden
zeden heeft toegepast, gelijk ook kort daarop-dagfche
HECTOR'S bede VOOr ASTYANAX in die van DE P.UIT E R voor den kleinen THOMAS is nagebootst.
Gaan wij nu over, om het • beloop van dit gedicht kortelijk te fchetfen, en daarna de bijzondere fchoonheden en
feilen, die wij daarin ontmoet hebben, op te geven.
DE RUITER , van Martinique teruggekeerd, genoot
de ílille huisfelijke rust met zijne echtgenoote, toen, reeds
laat in den avond, de Predikant s o ME K, zijn fchoonzoon, hem komt melden, dat het gerucht hem op nieuw
tot Vlootvoogd doodverwt. Peinzend over een en ander
valt de grijsaard in flaap; een droom doet hem zijn' overledenen zoon ADRIAAN zien, en eene flem voorfpelt
hem „ binnen kort" zijne verheffing tot de reijen der
Gezaligden. Intusfchen brengt een renbode het befluit der
Sta.
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Staten, R UI TE R's aanfielling behelzende. Kort daarna
komt de Raadpenfionaris FAG EL, uit naam der Staten,
met den Held over de onderneming (preken , die , tot hulp
van Spanje, naar Sicilië beflemd is. D E R U I TE R toeft
den flaatsman aan den gullen oud -vaderlandfchen disch,
die hier eigenaardig befchreven wordt. Na FA GEL'S vertrek, befluit de Vlootvloogd, eer hij aan boord ga, zijne
maagfchap in Vlisj ragen te bezoeken. De daartoe ondernomene reis, over Haarlem , Leyden, Delft, Rotterdam en
den Bridle, fchildert met fikfche trekken de voornaamíie
merkwaardigheden dier lieden, welke DE R UIT E R aan
zijnen neef D E WI T T E, zijn' reisgenoot, doet opmerken.
Daarop volgt het reeds aangehaalde tooneel te hlisfingen,
waar D E R U I T E R onder andere ook den loots MAR IJ N,
zijn' grijzen buurman, aantreft, een Zeeuw van den echten
Rempel. Het voortreffelijk karakter van DE RUITER
verloochent zich hier niet, en hij fchaamt zich, als Admiraal, Hertog en Ridder, geenszins den gemeenzamen
handdruk van den armen loots, die hem met den naam van
MIC HI EL aanfpreekt. Ook zijn' zoon ENGEL 9 mèt
Prins ROBERT uit Engeland teruggekeerd, ontmoet hij
te L'lisfingen. Dan, zijn pligt roept hem tot fcheiden.
Aandoenlijk is dit affcheid; hartverheffend de gedachtenis
der Zeehelden, daar gekweekt, vooral der B A N K ER T'S
en der EVE R T SE N, waarvan één de Zeeuwfche flaten
aan een' vader, vier broeders en eenen zoon, in 's Lands
dienst gefneuveld, kon herinneren, en zelf om de gunst
bidden, hun eerefpoor te volgen, Heeft de Griekfche en
Romeinfche heldenrol wel iets grooters te vertoonen? Te
Dordrecht geeft D E zz u i T E R een bezoek aan de weduwe
van den ongelukkigen C. DE W I T T , en befchouwt te dier
gelegenheid het tafereel van de zege bij Chatham. Van daar
naar 's Hage getogen, wordt hem in de Vergadering der
Algemeene Staten zijn last plegtig ontvouwd: hij beklaagt
zich over de geringe magt, hein toegevoegd; doch wordt
met bitfe taal door den Voorzitter O D IJ Y over lafheid
R3
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berispt. Edel is het antwoord van D E RUITER , ent
juist overeenkomflig met de Gefchiedcnis. Te Am/Ierdam teruggekeerd, fchijnt eene hevige ziekte hein den
togt onmogelijk te maken; dan hij vermant zich , en trekt,
(ook dit is eene echte daadzaak) naauwelijks herfleld zijde,
naar zijn Admiraal chap De Eendragt, ter reele van flcllevoetJluis. Het afíi:heid van zijne magen is ook hier weder treffend. Zijn kleinzoon MI C 111E L DE WITTE ,
die hem op dezen tost verzelt, heeft den Lof der Zeevaart van VONDEL ter gedachtenis ontvangen, 't welk
tot eene hulde aan dien Vorst der Dichteren aanleiding
geeft. Men gaat fcheep ; dan, tegenwind verbiedt D
RUI TE It 's kiel, zich bij tiet gros der vlote voor Goeree te voegen. Dit wekt gemor bij DE WITTE , Op
gronden van Godsdienst door den Christen - grijsaard ter
ne@r gezet. Prins wi L LE DI I1I. komt op de vloot; hartelijk is de; bijeenkomst van den jeugdigen verdediger des
vaderlands te velde, en den grijsaard, waardoor God hetzelve tegen twee vereenigde Koningrijken ter zee beveiligde. Een gunttig teeken verzelt die zamenkomst; de lang
verwachte oostenwind ticekt op, en doet den Prins liet
fchip verlaten, 't welk, bij de vloot gekomen, met dezelve in zee (leekt. De ijverzucht van den Onderheve!hebber D E H A A N , die zich niet clan noode onder D E
R ut TE It's gezag voegt , doet, bij een vroeger voorgevoel van D E RUITER, een ongelukkig gevolg van dezen zeetogt verwachten. — Eene wincditilte in liet kanaal
wordt door een hevigen florin afgewisfeld, die de vloot
verfpreidt, welke zich bij Roxent hereenigt, en naar Kadix
fpoedt, wazr liet linaldeel van DE Li A A N reeds was binnengeloopen. Hier ontvangt hem de Landvoogd, Don CAVA L L it 0 s, in al de Kai,/lilifche pracht, en rigt te zijner
eere een fliergeveclit aait, 't welk fi aai befchreveu wordt,
(De Heer L 00 S L s verflaat hij de tusfchenverhalen, in
zijn werk gevlochten , zeer wel de noodzakelijke kunst,
om vreemde volken eigenaardiglijlk te fchetfcn, en hetgeen
m^n ?n 't Fransch couleur Iu alc noemt, te behouden.) Pij
C;.
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Gibraltar verfchijnt HE EMS K E R K'S fchim aan DE RUIen voorfpelt hem zijn naderend einde. Wij twijfelen,
of deze herhaalde droomen en voorgevoelens, juist door
hunne menigvuldigheid, de bedoelde werking niet misfen;
fchoon wij niet kunnen ontkennen, dat de verfchijning zeer
levendig en krachtig gemaald zij. — DE R Ui T E R betoont
zijne algemeene menfchenliefde in een gefprek met zijn'
kleinzoon, die, van wrevel op het gezigt van twee Barbarijfche rooffchepen aangegrepen, dezelve wenscht in den
grond te boren, en verhaalt bij die gelegenheid een' trek
van de onbaatzuchtige hulpvaardigheid der Mooren van
Salle, welke, na eene fchipbreuk, alle zijne goederen borgen, en niets tot belooning wilden aannemen,
TER,

„ Welaan, mijn kleinzoon, (zegt hij) nude lont ter hand gegrepen,
Nu ons gefchut gelost op deze ranke fchepen,
Den armen Afrikaan, die Hollands vlag vertrouwt,
Trouwloos begravende in het Middellandfche zout:
Maar dan ook zinkt gij, die zoo gansch van mij ontaardde,
I3ij mij, beneden hem, oneindig diep in waarde."
De Held ziet zich voorts gedurig door de Spaanfchs
traagheid te leur gefield, welke noch te fllicante, noch te
'Tortofa, noch te Barcelona, met de beloofde vloot te zij
gereed is. In de eerstgemelde plaats wei -nerodftuig
hij rondelijk, zijne kleine vloot, op Spanje's begeerte,-gert
te fplitfen, ten geleide van deszelfs Admiraalfchip. De Ho•
veling, die hem dezen last ontvouwt, flaat ontzet op de
íloute taal eens vrijmans, nog nimmer door hem gehoord,
en op eene ongehoorzaamheid, welke aan die van E r A M IN o ND A S bij Leuktra herinnert. Te Tortola wordt de
troonverheffing van Koning KAREL II met vreugde
illuminatiën gevierd. DE HAAN neemt in--vuren
tusfchen den nacht te baat, om zich van DE RU 1 T E R te
fcheiden, en wordt door een' verraderlijken ftuurman beguníligd. Zijn plan is, de Franfchen in Sicilië onverhoeds op 't lijf te vallen, en daardoor D E RUIT E R de
zege te ontwringen. Deze intusfchen, de HAAN te Ivica
niet
Rq
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niet vindende, zet koers naar Barcelona, waar een roodti
gloed zijn oog trekt. Het is — een inquifitie-vuur, gelijk
hij fpoedig door een' Landgenoot ontdekt, die dezen ijs
dood, door in zee te fpringen, ontkwam, en zwem--felijkn
zijn
boord bereikte. (In 't voorbijgaan merken wij
mend
aan, dat dit verhaal ons, naar mate van het onderwerp,
al te prozaïsch voorkomt. Regels als deze:
„ Ten blijke, dat 'k mijn' naam en afkomst mij niet fchaam,
Op 't water bij den Dam (laat vaders huis. Zijn naam
Is E L E E P E R, van bedrijf een handelaar in boter."

zijn flechts rijm, en geene poëzij. Ets zoo vindt men er
meer in dit verslag. Het voorafgaande gezigt van den vuur
volgende opheldering van deszelfs oorzaak,-gloed,n
zijn daarentegen zeer dichterlijk.) Een bezoek van den
Spaanfchen bevelhebber en zijn' (loet aan boord des Admiraals; een vrolijk tooneel der varensgasten met de Spaan
meisjes, en een vriendelijk onthaal door den Onderko--fche
ning van Sardinië ter reede van Cagliari; de doorvaart
dpor de Liparifche eilanden, en het gezigt van Sicilië,
hefluiten het zevende Boek.

(Een tweede verflag hierna.)
Nagelatene Schriften, gevonden in de Papieren van Mr.
IIIERONYM[JS VAN ALPIIEN, in leven Oud-The-Jaurier - Generaal der kérecnigde Nederlanden. Uit
zijnen Goon, D. F. VAN ALPHEN.-gevndor
Te Utrecht, bij J. G. van Terveen. 1813. XX en 14t
.Iil. In gr. Svo. f i io-:
-

B

ij den naam van v A N AL P H P: N herinnert men zich
terftoud tienen der voortreffelijktle Nederlanders van late:e dagen, die, Staatsman, Wijsgeer, .4efheticus, flich-
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ter, Godgeleerde en Regtskenner zijnde, in geen dezer
vakken te kort fchoot, en wiens gefchriften tevens voedfel
voor den geest des onderzoekers , flichting voor het hart
van den Christen, verheffing van de ziel des befchou.
vers, en de nuttigfle uitfpanning voor de ontluikende vermogens van het kind opleveren, naar welks behoeften hij
zich in zijne Kindergedichtjes zoo wel wist te fchikken, als
naar die an den befchaafden denker in zijnen Starrenhemel. Hoe welkom is ons dus een nagelaten lettergefchenk
van zulk eene hand! Het wordt voorafgegaan door eene
korte, maar zaakrijke levensfchets van den Schrijver, door
den Hoogleeraar T E WA TER in de Maatfchappij van Nederlandfche Letterkunde uitgefproken, en behelst drie opftellen, getiteld: lets over jezus Christus, Christendom
to Wijsgeerte, voor verfland en hart; een blijkbaar voorbereidend gefchrift, waarin de hooge waarde des Zaligma.
kers, en het onuitputtelijke van zijne kennis, uit alle oogpunten befchouwd , wordt aangetoond. Hierop volgt een
Betoog, dat de drie hoofdvoorwerpen der menfehelijke wijsbeid, God, de Mensch en de Natuur, in één middelpunt uitloopen; gevolgd door een Fragment eener proeve
van befchouwing aller wetenfchappen uit het oogpunt der
zelfvolmaking, en betrekking tot Godsdienst en Christendom. Het laatfte is duidelijk een vervolg op het eerfle,
en beiden hebben eene grootfche bedoeling, den weg te
banen tot een werk, dat alléén Bene Eeuw zou kunnen
verfieren, eene Harmonie namelijk aller Wetenfchappen,
in het brandpunt der Openbaring vereenigd, en uit haar
oogpunt befchouwd. De drie opgenoemde hoofdvoorwerpen
zijn bij den Schrijver de algemeen noodige en nuttige doeleinden van kennis, wier beoefening de ware wijsgeerte uitmaakt, en die men alleen, maar ook volftrekt,behoeft, om
eenigen trap van wijsheid en kunde te bereiken. Hij wil,
dat elk, die op befchaving aanfpraak maakt, in meerdere of
mindere mate zich den Cyclus van kundigheden , hiertoe
behoorende, eigen make; maar dat zoo wel hij, al# de eigene
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genlijk gezegde wijsgeer, al het onnoodige, overtollige en
onvruchtbare in de wetenfchap ter zijde ftelle. In het
tweede opftel (het derde der verzamelinge) wordt dit denk
toegepast. Daar men hier-beldopnigwtfchae
Hechts fciietfen, wenken, aanduidingen vindt, zoo onthouden wij ons van eene beoordeeling van dit plan, waarin
men nogtans, de uitvoerlijkheid daargelaten, de verhevene
bedoeling en de wijsgeerige pen des ontwerpers` niet mist
kennen zal. Slechts ééne aanmerking: Wij zijn het ten
volle met den Schrijver eens, dat de Openbaring zulk een
brandpunt kan opleveren; maar of juist het kerkelijke f{el,
fel, waaraan de Schrijver zeer gemoedelijk gehecht was,
zulks vermoge? dit is eene andere vraag, wier oplosfing
wij nogtans gaarne door den Overledenen, indien hem een
langer leven ware vergund geworden, hadden beproefd
gezien.
.4anmerkingen op den Brief aan een Vriend, betrekke•
lijk het godsdien/lig vieren der ramp, die Leyden getroffen heeft op den i zden ,7anuarij 1807. Te Leyden, bij L. Herdingh en Zoon. I8r3. In gr. 8vo,
1 8 BI. f -s -8
:

I

n ons verflag van den brief, boven gemeld, fpraken wij
met een woord van deze aanmerkingen, tot wier verfchijning wij onze gedachten, omtrent het behandelde onderwerp, voor ons wenschten te behouden. De aard, echter,
der aanmerkingen is niet geheel zoodanig, als wij ons
dien, bij zoo vele drift tot tegenfpraak, hadden voorgefteld, en maakt het onvermijdelijk, dat wij den lezer ook
van dit Pluk vooraf eenig bepaald denkbeeld pogen te geven.
Zie hier de eigen woorden der inleidinge: „ Omdat de
fchrijver, wien wij niet gisfen kunnen, doch die een' helderen kop en eene geoefende pen vertoont, naast heilige
waarheden, die der behartiginge dubbel waardig zijn, de
zon.
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zonderlingfte en hier en daar zelfs profane uitdrukkingen
niet alleen , maar ook vreemde , onbewezene UUellingen oppert, en , 't geen wel het ergfte is , het kinderlijk vertrouwen op Gods vaderliefde enz. fchijnt te willen wegrede
kwam het ons van belang voor, aan het on--ner—zo
zijdig publiek onze gedachten over het zelfde onderwerp,
die met den brieffchrijver ten deele overeenftemmen, teil
deele hemelsbreed veríchillen, mede te deelen."
Het doel des brieffchrijvers (dus wordt de zaak hier
verder ontvouwd) moet zijn, de bewuste feestviering te
doen te niet loopen; doch dit doel ware nimmer goed te
keuren, ten zij eene radicale ongefchiktheid tot Richting en
vertroosting, of nog erger, in de llolfe lag; en dit zoekt
men dan ook te betoogeri.
Ten aanzien van den aanhef des briefs is de aanmerker
het niet ons eens, dat de toon ongepast, wanfinakelijk
en van dien aard is, dat er niets door bewezen wordt.
Leyden ontzet, ja de iijdensgefchiedenis konden even zoo
goed in een befpottelijk licht geplaatst worden, als gods.
dienftige feesten, het eerfle aan het loopen van den wind
naar den noordwesten, liet andere aan het doornagelen
van iemands handen en voeten gewijd!
I. De grootheid Gods te doen zien. Hierin Remmen
beide fchrijvers overeen, dat dit niet gepast uit Leydens
ramp wordt afgeleid. De aanmerker vreest hier zelf, dat
ook zijne partij aan te harde denkbeelden omtrent het Opperwezen voet geve. Doch het verwondert ons eenigzins,
dat zijn gekuischt gevoel geheel niet fchijnt gefchokt te zijl
geworden door dien knal, Gods majrfleit waardig!
II. De vergankelijkheid van he ondermaanfche. „Ifoe
is het mogelijk -- heet het hier — dat de fchrijver, na
zoo veel waars en fchoons gezegd te hebben, zich hier
weder tot zulk Bene bedroefde grap verlage ! " Nu verzet
men zich en tegen deze grap, daar ook liet gemelde huis
van den fleer v A N NO OR T gansch niet onbef chadigd bleef,
en er over het geheel toch zoo veel fchoons en kostbaars,
de vrucht van jaren arbeids, in een oogenblik verloren
ging;
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ging; en tegen het befluit, dat andere, grootere verWoestingen deze gedachte even zeer zouden kunnen opwek
omdat de groote af land van tijd en plaats daaraan-ken,
veelal de kracht ontneemt om op het menfchelijk hart te
werken; en eindelijk tegen het gebruik der bijbelfpreuk:
Zalig zijn ze, die niet zullen zien enz. — in dit alles
fophisterij en wanfmaak op fcherpen toon gispende.
III. Planleiding tot onze verbetering. Het denkbeeld,
dat deze ramp eene ftraf van God zou zijn geweest, ver
meent de aanmerker — geene beftrijding. In het-dient—
voorbijgaan tikt hij des fchrijvers geleerde pralerij op de
vingers, om juist een verloren treurfpel van Ennius, hem
flechts bij naam, en zijnen meesten lezers geheel niet bekend, ten voorbeeld aan te halen; ten flotte nog aan des
mans verbazenden afkeer van allen invloed der eigenliefde op de zedelijkheid als een proeffhuk opgevende, dit
gevoelen met verfcheidene uitfpraken van den Verlosfer te
doen rijteen.
IV. Dankbaarheid. Hiertoe meent de aanmerker, dat,
zoo niet allen, ten minfle velen íloffe zullen vinden, die
door een fchijnbaar toeval hun leven gered zagen. Voorts
meent hij, dat niet flechts liet denkbeeld van onverdiend
de flraffende hand. ontkomen, maar veeleer de gedachte
van door eene vaderlijke voorzienigheid wonderbaar behoed te zijn, het erkentelijk gevoel behoorde op te wek*
ken. En eindelijk valt hij, met het uiterfte geweld, op
die allegorie aan, welke in het Plot onzes vorigen verftags
—niet zonder goedkeuring -- is aangehaald. Of hij, dan
of wij gelijk hebben, hangt van het oogpunt af, waaruit
men de zaak befchouwt. Wil de fchrijver de ganfche alle
hebben, zoo verdient hij voorzeker be--gorievbat
risping. Doch, is het hem flechts daar om te doen, dat
dankbaarheid hier onnatuurlijk blijke te zijn, ja dit zelfs hun
Iike, die geene zeer zachte denkbeelden omtrent God en
zijn vrijmagtig welbehagen koesteren, hen, als het ware,
op hunnen eigen grond beítrijdende; dan komt ons de zaak
gei cel anders voor. Alleen is het zinnebeeldig tafereel
wat
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vrat zwaar en opzigtig geteekend, een weinig barok, zoo
wij dit woord bezigen mogen.
Behalve deze, door den brieffchrijver opgegevene oogpunten, om Leydens ramp godsdienilig te befchouwen,
en welke hij voor de eenig mogelijlen fchijnt te houden,
meent de maker dezer aanmerkingen, dat er nog verfcheidene anderen beftaan; en in eene korte aanfpraak — het
geloof in on(Ierfelijkheid, menfchenliefde en vaderlands
opwekkende — geeft hij daarvan eene foort van proe--liefd
ve; besluitende zijn gefchrift, in tegenílelling van Gen.
XLI: Si, met de woorden, velen bedroefden magen enz.
in den mond gelegd: Indien ik uwer vergete, zoo vergete
mijne regterhand zichzelve!
Zullen wij, na deze opgave, over het een en ander ons
oordeel zeggen, dan moeten wij, ons gevoel gehoor gevende, beginnen met de betuiging: Iliacos intra peccatur
muros et extia. Wat de zaak zelve betreft: zoo natuurlijk het is, dat in de eerfile warmte der aandoening tot een
jaarlijksch godsdienftig feest befloten werd; zoo natuurlijk,
dat dit bij de eeríte verjaring eene foort van behoefte bleek
te zijn , -om de opgewekte aandoeningen gepastelijk te leiden; zoo zeker komt het, nogtans, aan ons voor, dat
deze warmte en deze behoefte op den duur niet blijven
beftaan. Zal men nu, omdat elke aanleiding godsdienftig
gevoel kan opwekken, en er dus ook op den i2den Januarij te Leyden ten minfte enkele menfchen ftichting en troost
zullen vinden, de bewuste plegtigheid aanhouden? Wij
zijn het hierin met den fchrijver der aanmerkingen niet eens.
In tegendeel, wij herinneren ons, eenmaal in een Duitsch
fijdfchrift eene leerrede te hebben gelezen over de weldadigheid van het vuur, met het opfchrift: „gehouden op
den brand- biddag." De leerrede was zeer fraai; maar wij
konden niet nalaten, over het ongepaste van een feest te
meesmuilen, dat uit het ftuk zelve bleek, zoo weinig belangrijks meer voor de toehoorders te bevatten. In zou
verre dus komt ons de brief geen hors d'oeuvre voor, zoo
als het den wanmerker fchijnt te gaan. Ware die brief Hechts
be-
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bedaard, erntlig en zonder eehige Overdrijving gefleld;
konde men van denzelven Hechts met eenigen grond verwachten, dat de nuttigheid of nutteloosheid, en misfchien
wel fchadelijkheid, van het bedoelde godsdienflige feest
daardoor in nadere overweging bij de ftadsregering zou komen ; of dat althans de verkeerde rigting der kerkelijke
voordragten — wier mogelijkheid, ja dadelijk beftaan, de
aanmerker zelf niet fchijnt te miskennen — nog eenigermate kon verholpen worden; inderdaad, wij zouden het den
man dank weten. Na al het aangehaalde, echter,, behoeft
niet gezegd te worden, dat dit het geval geenszins is. Spotternij, overdrijving, ligtzinnigheid en meesterachtigheid zijn ri
de ongelukkigfle kleuren, welke te kiezen zijn, om dus
-danigevort
te doen ingang vinden.
Ook in de aanmerkingen; nogtans, zal men welligt reeds
hebben opgemerkt eene hevigheid en -- bijna zeggen wij
— partijdige drift, die eiken bef rijder van een geopperd
gevoelen meer of min tot oneer firekken. Waaraan deze
warmte, aan welke wij ook al de vroege vertchijning dezer
herfen vrucht toekennen, (terwijl deze misfchien wederom
op hare oorzaak heeft terug gewerkt) oorfpronkelijk moet
worden toegefchreven, is, bij het namelooze der gefchriften,
niet wel te ramen. Misfchien is zuivere verontwaardiging
over zulk eene behandeling der zake, aan menig harte heilig;
inderdaad de eenige bron. Eer hebbe dan dat, zoo het
ons voorkomt, jeugdige hart! Eer hebbe tevens zijne wel
zijn verlicht hoofd en zijn gekuischte fmaak!-verfndp,
Wij huldigen in hem, gelijk in zijne partij, gaarne het
goede, terwijl wij het verkeerde afkeuren. En, het zip
de voortduring van het bewuste feest, dat zeker, behalve
de door den aanmerker bijgebragte, nog al meer oogpunten toelaat, oorbaar worde geacht, of niet; dat, in allen
geval, de kennis van het ware, goede en fchoone, bi,
dezen inderdaad vrij vinnigen kamptrijd, eer winnen dan
verliezen moge!
Zt-
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Zedekundig Leerboek tot Onderwijs in den (de) natuurlijken
(he) Godsdienst( -) en Zede(-) Jeer. Ten dienjle der Scholen.
Uitgegeven door de Maatfchappij TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN. Te Leyden, Decenter en Groningen, bij D. du
Mortier en Zoon, J. H. de Lange en J. Oomkens. 1812,
In kl. 8vo. f : 6-:
:

-

V an eene Maatfchappij , welke het zoo veel bevattende blazoen voert: tot Nut van .fllgemeen, en alzoo werkt tot de befchaving van den min vermogenden kring, zonder onderfcheid
van kerkelijke fekte of begrippen, had men reeds lang een
godsdienf'ig onderwijs verlangd volgens de uitfpraken der gezonde rede, naar de algemeene vatbaarheid gefchikt, als zijnde
inderdaad eene der allereerfte behoeften ter vorminge van hart
en zeden. In den jare 1807 bepaalde zij daartoe hare aandacht
opzettelijk, door het uitfchrijven eener prijsvrage, om te beantwoorden voor het jaar 1809. De ingekomene antwoorden
onvoldoende zijnde geoordeeld, herhaalde zij de vraag voor
den jare 1811; het mogt den Doopsgezinden Leeraar van Mid'-.
wolde, den Heer S I O ERD EBELES WIELING, gelukken, Zijne verhandeling met den gouden eereprijs bekroond te zien;
en het is deze, -welke het Zedekundig Leerboek uitmaakt, dat
hierboven is aangekondigd. De Recenfent is onbewust, of de
alhier opgegevene titel door den Schrijver zelf gekozen, dan
wel door de Maatfchappij zelve gefield is: liever, echter, had
de Recenfent denzelven gewenscht, duidelijker te zijn beflemd.
Immers, voor den gemeenen man moet al aanflonds eene bedenking ontflaan omtrent het gebruikte woord natuurlijke Gods•
dienst en Zedeleer. Hij vraagt eigenaardig: Is er dan nog eene
andere riet natuurlijke of bovennatuurlijke Godsdienst- enZedeleer? Zoo ja; dan begeert hij die te kennen, ten einde te zien,
of, en, zoo ja, welk verfchil in dezelve plaats heeft met de
alhier gezegde natuurlijke, en welke alsdan de beste zij, met
oogmerk oin dat beste te volgen. Ook wordt het woord Godsdienst in §. 30 zelf verklaard als levensgedrag, overeenkomflig
den wil van God; dus als iets, welk de praktijk, de zeden betreft:
maar hoe kan zulks dan worden afgezonderd van de Zedenleer, welke immers hetzelfde bedoelt? Van daar heeft dan de
Re-
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Recenfent, reeds bij de opgave van den titel, denzelven met
de woordjes, tusfchen ( ) geplaatst, zoodanig verbeterd, als
hij oordeelt, dat die had moeten geheid worden; offchoon hij
dien nog beter zoude gekeurd hebben in dezer voege: Leerhoek tot onderwijs in de godsdienJlige Zedeleer, volgens de
uitfpraken der gezonde rede; terwijl deze zichzelven genoeg
opheldert, zonder Bene nadere verklaring te behoeven. -zam
Thans tot het Leerboek zelf overgaande, moet de Recenfent
verklaren, daarin zeer veel goeds te hebben gevonden, wat het
onderwerp betreft, en veel fchoons, wat de eenvoudige voor
aangaat, als voor den gemeenen man beflemd en gefchikt.-dragt
Maar, raadpleegt de Recenfent den goeden voortgang van het
verlichte godsdienílig onderwijs in onze dagen, dan kan hij
niet afzijn te bemerken, dat hij in dit Leerboek, welk nu door
zijne uitgave al het gezag eener zoo uitgebreide Maatfchappij
ontvangt, eene geheel andere orde gewenscht had.
Immers, de life Afdeeling handelt over Gods beftaan en eigenfchappen; de Ilde over den mensch, zijnen aard, zijne betiemming en voortduring, en de IIIde over zijne pligten jegens
God, zichzelven en zijne naasten; en dus vinden wij alhier
dezelfde behandeling, als in honderd andere zedekundige Leerboeken. Dan, waartoe juist het afgetrokkene in de eerfle, en
het gemakkelijke, dat ons onze eigene natuur zoo duidelijk
leert, in de laatfle plaats? Is het bij allen onderwijs niet een
aangenomen regel, dat men met de eenvoudigfle en daardoor
gemakkelijkíte begrippen moet aanvangen, en trapswijze tot de
meer en meest zamengefl:elden moet overgaan? En waarom deze regel juist verwaarloosd in het vak van Zedekunde, dat van
alle wetenfchappelijke beoefening het meest belangrijk is? Gaat
deze aanmerking door, gelijk de Recenfent vertrouwt dat zij
aan geene billijke tegenfpraak onderhevig is, dan had dit Leerboek moeten aanvangen met de befchouwing van den mensch,
als moetende hij geacht worden het meest met zichzelven bekend te zijn. Van zijn werktuigelijk en zinnelijk zamenflel
had men behooren op te klimmen tot zijne redelijkheid; van
deze tot zijne zedelijkheid; van daar tot zijnen haat van kindschheid en befchnving; daaruit tot zijne betrekkingen in den Praat
van maatfchappij , en dan ten laatfte tot zijne hoogere betrekking tot God, als zijnen Schepper, Onderhouder en Belluurder, ook zelfs tot in eerre onbekende toekomst, welke laatfie,
juist
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juist omdat zij onbekend is, alleen bij geleidelijke gevolgtrekkingen uit het vooraf betoogde, in de laatlie plaatfe, tot die
mate van blijkbaarheid had moeten gebragt worden, waarvoor
zij vatbaar is. Deze is de orde, op den aard der behandelde
onderwerpen zelven gegrond, welke wij, tegenwoordig, in een
zedekundig zamenflel refit hebben om te vorderen.
Ook met zulk eene behandeling zouden enkele verwarringen
van begrippen zijn voorgekomen, welke nu zoo ligtelijk ontflaan, omdat de natuurlijke orde ontbreekt. Dus is de voor
de rnensch wordt door zijnen Schepper be--fleing§.a4:
flemd, om de deugd te beoefenen en daardoor gelukkig te worden; en de hoogfle trap s'an deugd is het hoogfile geluk, allezins duister en verward, zonder eene juiste bepaling, wat het
geluk is, daar het natuurlijke begrip van zedelijke volmaking
en gelul waardigheid al dat duistere en verwarde had weggenomen. Even wanordelijk is de overgang in §. 44 van den pligt
der fpaarzaamheid tot dien der vermeerdering van kennis, op
grond der cnderfcheidene pligten omtrent ligchaam en ziel; dcwijl de uitbreiding van kennis reeds in den aanvang van elk
zpdekundig leerboek uit 's menfchen aanleg en behoeften als
pligt moet worden afgeleid. Nog is die ailereerfie, voor den
mensch onontbeerlijke, pligt van zelfkennis in §. 4.5 IIechts
met een enkel woord genoemd, zonder eenige de minite ontvouwing, en de hoogre pligten van nederigheid en opregtheid,
zoo belangrijk voor den mensch in maatfcl:appij, zijn geheel
over het hoofd gezien: welke fout nimmer had kunnen plaats
grijpen, wan,:ecr van'den aanvang af eene natuurlijke orde ge-, oigd ware. — Aan den anderen kant , bevat dit Leerboek enkele Afdeelii,gen, welke zeer goed bewerkt zijn; zoo ais die
omtrent Gods be:iaan en eigenfchappen, en vooral die omtrent
Gods regevaardigheid: voorts, die over de vrolijkheid en den
toetil. — Zonderling is in onze dazen het gebrek aan een ze
leerboek, welk alle de hiervoor genoemde vereisch--dekunig
ten bezit, en overal den gewigtigen regel flaaft, dat er Hechts
t=éne deugd beflaat, gelegen in het oogmerk om goed te doen
uit befef van pligt, en dat al de verdeeling van pligten slechts
eerie wijziging is van omfandigheden en betrekkingen. De
Eecenfent befluit met den wensch, dat dit gebrek eerlang door
een wijsgeerig menfchenkenner moge vervuld worden.
;Aí1 a 6.
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De /Vrouwenhater, Tooneelfpel wet Zang, in één Bedrijf,
door Mi . J. C. HONIG. (Het Fransch nagevolgd.) Te 4rnfterda;n, bij A. Mars. 1812. In kl. 8vo. f :-8-:
,

De Frouwenhater! dachten wij bij liet zien van den titel:
Hoe durft hier een Schrijver mede voor den dag komen, in
een' tijd, waarin Dichters en Redenaars zich om flrijd beijveren,
den lof der fchoone fekfe naar waarde te verbreiden? Een
jeugdig Schrijver zal ten minfle hiermede Hecht zijn hof
bij de Dames maken; — dan, het (lukje gelezen hebbende,
veranderden wij van gedachten; er mogt wel flaan : de llrouwwenhater bekeerd, wanneer de Jufferfchap zeker -met meer lust
dit boekske zoude hebben opgevat.
Dit Tooneelfukje is eene vrije navolging van hetHaine aux
Femmes van J. N. B O U I L L Y, en wij mogen er bijvoegen eene
fraaije. De bekwame Franfche Dichter Relde hier een' Kolonel
voor, Ernest, die,door vele vrouwen bedrogen, zich der wereld
onttrok en op zijn kasteel inloot, met last aan zijnen tuinman
Marcel, om vooral geene vrouwen binnen het hek zijner hof4ede toe te laten. De Baronesfe van Ronsberg, eene jonge DuitIche weduwe, had het behoud van haarleven, eer en bezittingen
aan den Kolonel te danken; wenschre, na het verlies van haren
echtgenoot, haren redder te beloonen, en vond hem als — Vrouwenhater. Zij betrok een naburig kasteel, en werd beroemd door
weldadigheid. Dan, dit wekte nog de aandacht van Ernest
niet. Nu begaf zij zich bij den tuinman, en verwierf van dezen, dat hij aan zijnen Heer vragen zonde, om haar als eene
dochter van zijne overledene zuster bij zich te houden. Dit
gelukte, en zij kwam er met den naam van Perette. Nu komt
Ernest, door hare naive invallen, over het ongegronde van zijnen heat en haren lof der reine liefde, weldra tot nadenken,
en alles allengskens zich ontwikkelende, zoo worden, nadat zij
het boek van BoII.EnU in dat van LE Gouvz: verwisfcld
had, en liet opfeln•ift van een beeld : ïTalt heen Vrouwen ooit
vert. orns'en, met het onderfchrift: Er be/laat nog eerre, uwer
wrar di , had veranderd, vooral nadat zijne heldendaad jegens
de Baronesfe mede vermeld was, hem de oogen geopend. Ilij
herkent de geredde; zij bezorgt hens de herflelling van zijne eer
en
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en post als Kolonel; de bewijzen van haat veranderen in die
van hulde aan de liefde, en alles eindigt, als naar gewoonte,
niet — trouwen.
Dit alles heeft no U l L L v ontwikkeld met die dille eenvoucligheid, welke den bekwamen man kenmerkt; niets is er in
van dat bonte, wilde en onverslaanbare, hetwelk thans zoo
zeer in de mode is. Ook de vertaling heeft niets van het
iaatfle en van die inmengfels van ftraattaal, van jij en jou',
van benne72 enz., welke ons in liet lezen van cle hedendaagfche
vertalingen, zelfs van eerre foort van Treurfpelen, dikwijls flootten. In alles is de toon der befchaafdheid; en het dunkt ons,
dat de Dichter ook vrij gelukkig is geweest in het navolgen
der liedjes (— audel'illes), waarmede het oorfpronkelijke is doorweven. Allermoeijelijkst is dit fchijnbaar gemakkelijk werk,
niet alleen om den dwang der maat naar de muzijk, maar vooral omdat, bij het verfchil der talen, vele fijne punten van ver
waartoe de Franfche taal, als minder rijk, en dus meer-nuft,
gefchikt voor woordfpelingen, aanleiding geeft, niet zelden
verloren gaan. Het is dus te wenfchen, dat de Dichter zijne
vermogens aan gewigtiger zaken beproeve, en wel op vruchten, voor onzen bodem beter berekend, die het gevaar, aan
verplanten verknocht, niet behoeven te ondergaan.
Het stukje is verder met vele fieraden voorzien; niet alleen
met een fraai titel - vignet, maar ook met eene afbeelding van
liet costuum van Mevrouw van Ronsberg, als Perette. Dit
zonde Mejufvr. A. M. KAMPHUIZEN, geb. SNOEK, moeten
verbeelden; dan, hoe fraai de bijferaadjen zijn, wij hebben te
vergeefs er de bevalligheid van deze bekwame Kunflenaresfe,
die zoo wél in de afbeeldfels van haar als Rofarnunde en Asfchepoester is afgebeeld, in dit prentje gezocht. De opdragt
aan haar is harer beter waardig, en met veel gevoel en fmaak
euleld.
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De kleine Bedelaar of de Hongaar fche Wapenf:nid, Tooneelfpel in vier Bedrijven. Door A. CRAMER. Niet vertaald.
J1'f tijk van J. L. P. L. v n E u B E r.. Te 11m/ley da;;z , bij A.
Mars. In kl. Uvo. 127 .Bi. f - i6 -:
:

G eheel dit fink komt ons voor te zijn eerre aardigheid tot
vermaak van de jonge Jufvronw F RE u n EL, welke ook in
haar tooneeigetvaad, als de kleine Bedelaar, voor het Eiuk gezien wordt, en aai welke dit kunstgewrocht door den Heer
Autheur wordt opgedragen, op wiens altaar (op den titel nederig
afgebeeld , en niet d- letters A. C. gekenmerkt!) wij ook niet
twijfelen, of zij brengt dagelijks haar dankbaar offer ; in
alle kinderlijke onfchuid evenwel , want het jonge Juffertje
is nog maar acht jaren oud. liet fchijnt ook geheel gefchikt
tot kind erla ;c vermaak: reeds de raadfelachtige titel, wie de
held van her fink is, (cie kleine ]edelaar of de Snsid) is voor
het kind Bene oefening; en dit raaclfel wordt bij de lezing of
vertooning nog verder uitgebreid, daar liet zoo wel des bede
vader of moeder, of eenig ander der nog al talrijke per--lars
fonen, wezen kan.
In het eerfie bedrijf ziet men een paar klanten, door zetre.
ren Graaf uitgezonden om eerie vrouw te fchaken; — den jon.
gen bedelaar met zijnen vermeenden, ouden, blinden vader; -voorts den hem onbekenden vader en moeder van den bedelaar, van hoogadelijken fiam, maar die zich hier, verjaagd en
arm, als visfchers ophouden; - eenen braven Graaf, die uit
de boeijen der Turken met eenig dapper volk op zijn kasteel
bij een visfchers dorpje (in welks omtrek liet van kasteelen
krielt) •terug komt, en, nagenoeg in het gezigt van den vijand,
dien avond aan het geheele dorp een feest geven zal; weïk
feest evenwel alleen ter fpanning van de kinderlijke verwachting fchijnt uitgedacht, alzoo er vervolgens niets van vernomen
wordt. Voorts hoorn neen de citer en het gezang van het jongs ken, hetwelk zijne romance met een achtregelig i ;gip otzrptti
toen hij de fchelmen, die de vrouw fell aken willen, nabij ziet,
eens knaphandig vermeerdert, fchoon zijn oogmerk daarmede
een raadfel is. De vrouw wordt echter gefclhaakt, in weerwil
van Let imp; o.uptu, en wel in het gezigt van haren man,
die
)
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die er juist op aankomt, gelijk kort daarop ook de goede Graaf,
die liet geval verneemt, maar eerst nu iets van 's mans ge•
fchiedenis vernemen moet, en hein dan als een edelman doet
wapenen, om met hens de drie of vier roovers na te zetten,
die intusfchen met de vrouw hunnen weg gaan.
Het tweede bedrijf brengt ons bij eenen wapei:finid op ge=
noegzaam reeds vijandelijken grond; daar hooren wij eene deftige, heel curicufe alleenCpraak, gerigt tegen een zwaard, hein
ter hand geheld om het te fcherpen; terwijl de man in zijn
middageten telkens geftoord wordt, eerst door den minnaar zij
dochter, die mede uit de Turkfcl:e gevangenis terug-ner
kwam, — voorts door den goeden Graaf, die nu niet eenige
ruiters de vrouwenfchakers nazet, hier hoort dat hij het (poor
mist, en een praatje maakt; zich hier mi de gefchiedenis van
den jongen man breeder verhalen laat, van den fetid ook vrij.
wat verneemt, en met diens belofte van kr^chtd,digen bijfl:and
vertrekt, — vervolgens door den jongen en ouden bedelaar,
— en eindelijk door eenig gewapend volk van den Graaf vrouwen-roover, die eenen bagagiewagen komen weghalen, waarin
de fetid (uien weet niet waarom, daar hij even zoo wel bij
dien ouden in een kamertje had kunnen verfteken worden) juist
den jongen bedelaar voor hen verborgen had.
Na eenig gehaspel over den fleutel, dien hij echter niet af
gaat hij met den wagen mede; en bet gelukt hem, in-geft,
liet derde bedrijf, den boozes Graaf achterdocht in te boezemen op zekeren Turkfchen bevelhebber, dien men wachtte, en
liet zoo ver te brengen, dat hem de vrouw ter bewaring wordt
toevertrouwd. Maar, daar de jonge bedelaar in den bagagiewagen ontdekt, (wijl NB. de finid in de haast den feutel er
in had laten fteken) en in eenen toren opgefloten was, heeft dit
groote moeijelijkheid; men roept hem echter toe, dat hij zich
aan den fluijer, dien hij (let wel!) om het lijf heeft, af zou
laten. Maar dit gaat niet zonder gerucht; men roept werd».!
van het lot, en laat een pifloolfchot volgen; evenwel de jon
gelukkig beneden, in een vischnet opgevangen en ver-genis
gelukt den finid, bij al de verdenking, zich mct-borgen,ht
hem en de vrouw, die hij voor zijne dochter uitgeeft, uit
den drang te redden. Lieden vair den goeden Graaf hadden
zich, als Turken vermomd, in de vesting weten in te dringen; gezegde Graaf valt van buiten aan; er wordt woedend gevochS3
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vochten. Eindelijk triumfeert de goede zaak; de Graaf vroti^
wen roover wordt gevangen; het geheel vormt een tafereel
-

terwijl de gordijn valt!
Nu volgt nog één bedrijf: trouwens de vrouw, mede Bene
Gravin, moet nog gekleed worden naar haren flaat; haar kind,
haar zeer jong ontroofd, moet haar terug gegeven worden;
(dit is de kleine bedelaar, kenbaar aan het voor hem bewaarde
halsfieraad en andere duidelijke zeekenen;) het moet zich nog
ontdekken, dat de booze Graaf dit kind den finid, om het te
vermoorden, gegeven had, maar dat hij, hoe weet men niet
rept, (en wat is er ook aan gelegen ?) het den nu blinden, armen, ouden man had in de hand gefpeeld; de jonge mail moet
nog blijken door list van den vrouwen -roover van alles beroofd te zijn, zijn vader opgefloten in een hot; en die booze Graaf, die den roof ontkent, moet nog overtuigd worden
door het ophalen var een gordijn, wanneer die vader, dezelfde blindeman, dien de jonge bedeljongen geleid had, zich ver
midden in eene colonnade, de plaats van een-ton,fade
íiandbeeld vervullende; alles door des f:iids beriddering. Die
finid is dan reis een bolletje van een' fiuid
Zoo veel bedrijfs, zoo vete en zoo groote gebeurtenisfen
lieten ons waarlijk den tijd niet, om ons bij eenige nieuwe
woorden, waarmede de Dichter onze taal verrijkt heeft, (b. v.
omflanden; handelen, in den zin van werkzaam zijn; iemands belangen betrachten, en wat meer van dien aard is,)
even weinig als bij de plannen, die de finid al of niet op het
aanbeeld f ncedt, of bij taalfeilen, op te houden. Gelijk wij
zeiden, het Eiuk is zoo vol geweld , rumoer, zonderlinge gebeur
onverwachte uitkomlten, dat wij gelooven, dat het-tenisf
een kind van acht jaren zeer wel vermaken kan, en geenszins
twijfelen, of het lieve meisje zal, bij het zien van haar afbeeldfel
naast de titel - plaat, en het vertoonen van het Tooneelfpel,
op foortgelijke vraag als de Graaf bij het floc aan tien finid doet.
„ wel nu, hoe bevalt u uw tafereel ?" even als hij moeten
antwoorden: ,. de vreugdetranen rollen mij immers over de
wangen." Zc o andere lezers of aanfchouwers tranen florten,
zullen her ; °Ker geene weemoedige tranen zijn. Alleen de
kunstkers _^ weent misfchien! ...
De i:.:er CRAMER houde liet ons ten goede, dat wij•
hem, bij al de gebreken van eenen K o T z E s U E, zijti ver moedelijken patroon, geen greintje van deszelfs vernuft mogen
oeKCflnen. ^1dy
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Almanak der !!kademie van Groningen, voor 't gaar 1813.
c
-a7?g.) Te GroDoor T H. VAN SW I N DEREN. (Eer fie f^Larg
vingen, bij J. Oomkens. 1813. Buiten den Kalender en
het Register, ioa BI. In iefno. f :-14-:
ij zien geen gereeder weg, om het oogmerk en de ftrekW
king van dezen Almanak te doen kennen, dan de grootendeelfche overname van den volgenden brief des Heeren Infpccteurs
VAN s1vINDEn-EN aan den Rector:

„ lijnheer de Rector!
Is er iets, dat mij bij de oude Univerfiteit van Groningen,
en bij alle de voormalige Univerfiteiten onzes Vaderlands, altijd
als een wezenlijk gemis is voorgekomen, het is dat van cene
volledige en doorloopende letterkundige geIchiedenis van dezelve; Bene zaak, tot opbouw der wetenfehappen, en uitbreiding van den roem des Vaderlands, van zulk een groot belang.
Met de nieuwe Akademie van Groningen in eenige verbind
heb ik er dan ook dadelijk, van het oogenblik-tenisgbra,
dat mijne aanítelling te mijner kennisfe gekomen is, op ge
poging te doen, om voor dit gemis bij de nieuwe-dacht,en
Akademie te zorgen, door in een Jaarboekje alle de merkwaar
welke er bij de Akademie mogten voor-digeburtnsf,
ll en, telkens te verzamelen; en die verzameling vollediger-va
en belangrijker te maken, door in mijn Jaarboekje ieder jaar
zoodanige berigten omtrent de oude (lichtingen van onderwijs,
welke er in het renfort dezer Akademie beftaan, en de mannen, welke daarbij gebloeid hebben, op te nemen, als mij
omtrent deze ítukken mogten in handen komen.
De moeijelijkheid intusichen inziende, om, enkel letterkundige, werken gedebiteerd, ja zelfs de omnogelijkheid, om de
zoodanigen hier te lande gedrukt te krijgen, ben ik met den
Boekhandelaar QOMKENS eens geworden, om aan miin Jaar
titel te geven van Almanak der ,lkademie v^cn-boekjdn
Groningen, en hetzelve op deze wijze in te rigten:
1. De gewone Kalender.
D. De namen van de Ambtenaren der Univerfteit en der Aka6e
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derrie, met de programma's der lesfen. -- Voorts uittrek.
fels uit de Keizerlijke decreten en flatuten der Univerfiteit.
t. Over de vereischten voor een' ftudent, om een' zekeren
graad bij iedere der faculteiten te kunnen verkrijgen.
e. Over de kosten der infchrijvingen, examens en diploma's
in de onderfcheidene faculteiten.
III. Keizerlijke decreten en flatuten van zijne Excell.denGrootmeester, betrekkelijk de Akademie van Groningen, in her
afgeloopen jaar genomen, enz.
IV. Jaarboeken der Akademie van Groningen; bevattende de
namen, den tijd van aankomst en van vertrek der Groninger
Profesforen; derzelvcr titels; levensberigten van overledencn; getal en opgave der promotiën in het afgeloopen
jaar; onderwerpen der disfertatiën; uitgegeven programma's; opgaven van plegtigheden, die er hebben plaats gehad; gebeurtenisfen, die de Richting en inílallatie der Akademie zijn voorafgegaan, en daar t oe aanleiding hebben gegeven , enz. , en deze ;faa7boekena te onderfcheiden in
Oude, betrekkelijk de Univerfiteit van Groningen, enz. en
Nieuawc, betrekkelijk de nieuwe Akademie van Groningen."
Na deze, des mans eigen, ontvouwing, twijfelen wij niet,
of liet ontwerp van den kundigen verzamelaar zal algemeene
goedkeuring vinden. De noodzakelijkheid zelve, om het werk
meer dan een jaarlijksch verflag van belangrijke gebeur -jeto
te maken, heeft daaraan, vooral in dit en de eerstvol--tenisf
gende jaren, etre bijzondere waarde voor de Akademifche
jeugd en detzelver ouders gegeven; als zijnde nu met een
opflag van liet oog te zien, welke de inrigting, hoedanige
de vereiscbten, hoe groot de kosten voor elke Akademifche
bevordering zijn.
De eigenlijke Jaarboeken zijn ditmaal, A. (dat is oude)
1
eeni ge bijdragen tot cene letterkundige gefchiedenis van Groringen, vóór de flicht:ng der Akademie; waarachter eene lijst
der vroegere en tegenwoordige Hoo-leeraars; — E. (dat is nieziirc) een berigt van alles, wat de (lichting der nieuwe Akadtmie heeft voorbereid en tot fiend ebrigt; gevolgd van des
Rectors M UN TI N G 11 E's Látijnfche redevoering, bij de plcgtige_ itiiteiling gehouden; benevens korte levellsherigten van wij
x. s ij P It ENS en p. A B it Es CO.
-lendIogra
Wij
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Wij wenfchen der ifuderende jeugd van Groningen, en der
ganfche Akademie, geluk met dit belangrijk lettergefchenkje,
dat, zoo wij ons niet bedriegen, al ligt bij de Leydfche na-,
volging zal vinden; en meehen overigens van het boekske
reeds genoeg, ja te over gezegd te hebben. — Het woord
jaargang, op den titel, zouden wij het burgerregt nog geenszins toekennen. De filhouette van den Rector íirekt hetzelve
ten titel - vignet.

Recueil choifi, etc. Uitgezochte Verzameling van gefcliiedkundige trekken, zedekundige vertelfels en uittrek/els van reis
Hollen lfche woorden onder elke blad-befchrijvsn,mtd
jonge lieden die het Fransch willen-zijde,tngbrukva
leerel ; door G. W. L E H M A N , Taalmeester te Gouda. Te
.Dordrecht, bij A. Blusfa en Zoon. I8í2. FHI. 24.E Bladz.

f i - I0-:
W ij hebben onlangs (*) van eene dergelijke verzameling van
den Heer L E H M A N verflag gedaan. Gene behelsde echter meer
uittrekfels uit de kiasfieke Schrijvers der Franfchen; deze, zoo
't fchijnt voor mingevorderden beilemd, bepaalt zich tot kortere opbellen van onderfcheidenen, meestal gefchiedkundigen
aard, waarvan de Schrijvers niet genoemd worden, enkele
Reizigers uitgezonderd, waarvan hier Fragmenten voorkomen.
Volgens liet korte voorberigt, moet dit werkje dienen tot beoefening der leermethode, om eerst in liet Nederduitsch, en
daaruit weder in het Fransch te vertalen, ten einde vervolgens
de gemaakte overzetting met het oorfpronkelijk Franfche opflel te vergelijken. Te dien einde zijn Bene menigte Hollandfche woorden (meer dan bij de bloemlezing uit de Clasjiici)
onder den tekst geplaatst. Onzes oordeels ware echter laatstgemelde bloemlezing tot dat einde nog meer gefchikt geweest,
althans voor eenigzins gevorderde leerlingen, die ook alléén
van deze manier het ware nut kunnen trekken. Immers bij
eerstbeginnenden zal de vertaling te verre achter het Fransch van
den tekst terug blijven; terwijl eerst dezulken, die reeds op
ze:
(*) lie No. III van dit Tijdrehs ift.
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zekere hoogte staan, door de aanvankelijke vorming van hinnen tact voor zuiver en bevallig Fransch, groote voordeelen
zullen rapen uit de vergelijking van hunne meer of min gebrekkige overgisting niet de keurige taal hunner modellen.
Deze :;efchiedenisfcn en reisverhalen, daarentegen, hoezeer
doorg:^ans in goed en onberispelijk Fransch gefield, prijzen
zich niet aan door die kieschheid en keurigheid van uitdruk
welke de Franfche taal, vooral haar proza, boven-king,
alle nieuwere bezit, en waarop haar beoefenaar zich vooral
moet toeleggen.
Dan, befchouwen wij deze verzamelins min uit een taal - dan
uit een zedekundig oogpunt, zoo verdient zij allen lof. De
voorbeelden, doorgaans kort en onderhoudend, ademen de zuiverfte deugd, en kunnen ter opwekking van liefde voor het
goede zooveel te meer dienen, vermits het daarin bijna altijd
zegevierend te voorfchijn komt. Dit kàn ook, aan den anderen kant, het nut =ebben, den jongen lieden de Gefchiedenis
finakelijk te maken, uit welke alle de hier geplaatfte trekken
optie nd zijn. Niet minder onderhoudend, en in hunne foort
nuttig, zijn de (meer uitgebreide) f'T.ukken, uit nieuwe Reizigers (PITOU, OLIVIER, SAVAGE en a. m.) getrokken, welke
juist gefchikt zijn, lust voor de Aardrijkskunde in te boezemén.
De Nederduitfche woorden onder den tekst zijn, in zoo verre wij die hebben nagegaan, doorgaans niet het Fransch wel
overeenkomende; nu en dan echter niet met de behoorlijke
juistheid uitgedrukt; b. v. coup de feche is een pijlfchoot, en
niet wet ee;a' pijl; dit is wel de juiste vertaling van d'un
coup de feche, doch dan moesten die twee lidwoordjes nood
voorafgaan (bl. 75). Zoo is ook ne fe dé;nentir (bl.-zakeli
175) niet behoorlijk vertaald door jfand houden; want dan zal
de leerling „ une bonté qui re fe démentit 9amais" vertalen
door „ eene goedheid die nooit flanel hield," vlak ftrijdig teen
de meening des Schrijvers. Door bijvoeging van het woordja
jaspais in 't Fransch en altijd in 't Holiandsch ware deze dubbelzinnigheid ontweken. Aroir égard is (bl. 79) vertaald door
aanzien, in plaats van ontzien. Doch misfchien is dit eene
drukfout, zoo als wij er meer, vooral in de verklaring der
woorden, gevonden hebben, b. v. (bl. 223) tweemaal infertice voor inter 17ice, pétrier voor pétrir, en a. tn.
De hier gemaakte aanmerkingen doen niets af aan de innerlijke
'
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4re waarde van dit nuttig leerboekje, 't welk wij hopen, dat
aan zijn doel moge beantwoorden.

Kerkboekje voor Kinderen in de uren van nit/panning, of
aangename en nuttige uitfpanningen voor de Jeugd, die
weinige kosten veroorzaken, en aan de ligchanzeliike en
zedelijke befchaving veel bijdragen. Een uittrekfel uit grootere en kostbaardere werken van deze foort. Uit het Iloogduitsch. Met eene Plaat. Te AmJlerdam, bij J. Tiel. In
12m0. 1¢o BI. f I - : -:
De kleine Werkman in bordpapier, of duidelijke aanwijzing sin
in bordpapier te werken, voor Kinderen, die geene of weinige
kennis hiervan bezitten; door H. A. K E R N D R F F E R,
Leeraar der Thijsgeerte. Met Platen. Uit het Hoogduitsch.
Te AmJlerdazn, bij J. Tiel. In x2mo. 536 Bi. f 1 -5 :
voegen beide deze werkjes als gelijkfoortig bijeen;
derzelver oogmerk blijkt uit den titel genoegzaam, en zij voldoen, naar ons inzien, zeer wel aan dat oogmerk. Zoodanige
werkzaamheden zijn der jeugd bijzonder nuttig; zij behceft
fpel en uitfpanning, en kan men haar tot tevens nuttige
]bezigheid daar bij leiden, zoo is dit buiten twijfel hoogst voordeelig. Die het kind voor tijdverveling bewaren kan, en hetzelve altijd bezig houdt, vervult een goed en gewigtig deel
der moeijelijke opvoedings- kunst. Dikwijls klagen ouders, en
met regt, die anders over den leerlust en de goede vorderingen
hunner kin leren in de uren van onderwijs niet te klagen hebben, dat zij hierin zeer verlegen zijn. Te regt zegt de Schrijver van het laatstgenoemde werkje, dat niet alleen aangename
bezigheid, maar tevens het gewennen van de jeugd aan zekere
naauwkeurigheid en bekwaamheid in werktuigelijken arbeid,
en het aankweeken van een goed oordeel, hoogst belangrijk is.
N°. i. is, volgens de opgave des Schrijvers, grootendeels
getrokken uit de ÏJ/er•kplaats voor Kinderen van den Heer
B LA s c HE,, en geeft aanwij zing van I. Het verzamelen van Ii;fekten. II. Het drongen van Planten, in eenen on veranderden,

natuurlijken fund en ligging harer deelen, doer middel van
zand.
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zand III. Het vormen van weeke loffen, i. in klei, 2.
gips, 3. het boetferen in inas.. PAP IERMACHÉ.

sn

NQ.2. (welks Schrijver meer foortgelijke werkjes belooft)
handelt, I. Fan de noodige werktuigen tot den arbeid in bord

vervaardigen van cilindrifche Eiukken. III.-paier.IHt
Hoekige werken. IV. Het overtrekken van werken uit bordpapier. V. liet verlakken en het vergulden.
De plaatjes dienen ter aanwijzing van de eenvoudige werktuigen, en fommige werkflukjes ten voorbeelde. Het prijst
deze boekjes ook aan, dat een kind alleen, en zonder hulp
van andere kinderen, zich met de opgegevene werkzaamheden
kan bezig houden; hoewel in den beginne zeker wel de aan
voorbeeld van ouders of leermeester niet ge--wijzngeht
heel onnoodig is. De Schrijver van het eerstgenoemde zegt ook
zelve, dat hij alles wegliet, wat hij als eene bekende weten

bij den Leermeester onderfielten kon.

-fchap

Wij wenfchen der befchaafde jeugd, bij deze en foortgelijke
nuttige uitfpanningen, veel vatbaarheid, handigheid, en vermaak!

Spiegel der jeugd, voorgefield in het veertienjarig Leven van
REN D' A U B ER T; eene ware Gefchiedenis. Uit een Fransch
Handfchrift vertaald. Te A,rrf eidam , bij J. R. Poster.
In kl. Svo. 131 Bl. f :- 12-:

Ii

at dit boekje in veler handen kome, en dat zich menig
kind naar dit uitnemend voorbeeld vorme! Hetzelve bevat
de gefchiedenis van een kind uit de mindere volksklasfe, maar
in alles edel en goed; een voorbeeld van ouderliefde, menfchenliefde, naarstigheid, befcheidenheid, in één woord van
iedere deugd. Jammer, in waarheid, dat liet brave kind zoo
jong moest flerven! Titel en voorberigt zeggen ons, dat wij
geen verzierd verhaal, maar eene ware gebeurtenis lezen. Geheel het berigt is zeer eenvoudig; men leest alles met genoegen; het is de gefchiedenis van een onvoorbeeldig kind, zegt de
vertaler, en deze epithete komt bij herhaling voor; mei vat
zijne meening, alhoewel dit woord, naar ons inzien, juist het
tegendeel van die meening uitdrukt. Overigens hebben wij in
de vertaling nict van groot belang te berispen.

BE OORDEEL ING.
Der Geist des Urchristenthums. Ein Handbuch der Gefchichte der philofophifchen Cultur, fiir gebildete Lefer
aus allen Standen, in Abendgefpriichen, herausgegeben
von J. A. E B ER HARD . IlIter and letzter Theil. Halle, in der Rengerfehen Buehlrandlung; 8vo. pp. 386:

W

ij hebben onze Lezers met den aard vatï dit werk
niet bekend gemaakt, dan naarmate wij zelven het, al langzamerhand, leerden kennen. De omflandigheid, dat wij
het naar de Hollandfehe vertaling meenden aati te kondigen,
en dat van dezelve flechts n deel, en nog wel bij (lukken,
was uitgekomeh, maakte dit noodzakelijk. En, van ac1:=
tere befchouwd, moge deze handelwijze wel dit voordeel
aangebragt hebben, dat het een en ander belangrijks minder
over het hoofd gezien, of te zeer in het duister geplaatst
wierd. Even als een reiziger, die getrouwelijk aanteekening
in zijn dagboek houdt, vrij wat rijker en aangenamer onderhoud zal opleveren, dan hij, bij reien alles op het geheugen afgaat, en de eerfee indrukken door latere, inzonderheid zoo deze nog treffender zijn, niet zelden geheel uit.
gewischt, of althans grootelijks verflaauwd zijn geworden.
Nu echter tot dat laatile deel genaderd zijnde , waarin de
flotfom van al het voorgaande wordt geacht te zijn gelegen ,
kunnen wij voor het eerst cenig oordeel over het geheel
vellen. Intusfchen moeten wij, in de eerfee plaats, verklaren, dat het gefchiedkundig verhaal ook hier blijft door=
koopen; dat , hetgeen den oorfprong des Christendoms
meer onmiddellijk betreft, flechts in dien loop is ingevloch^
ten, welke tot op dezen tijd wordt voortgezet. Wij kunnen ,
daarom, bijna niet nalaten te beklagen, dat de eerfte titel:
'eert des oorfpronkeli_jken Christendoms, niet weggelaten;
SJEOORD. I8I3. N0. 7.
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een paar hoofddoelen met wat meerder befcheidenheid ba
veelzins fchoone, werk dan ook onzen-handel,t
Landgenooten op ecnc gunfliger wijze, dan door de beftrijding van TE YE r a's Godgeleerd Genootfchap, ware bekend geworden. Wij vleijen ons , het is waar, in de bekroonde verhandeling van den geleerden B O R G E R een
aanhangfel op het werk te zullen vinden, door teregtwijzing, bepaling en behoeding voor verkeerde gevolgtrekkingen, hoogst belangrijk voor de zaak der waarheid. Doch,
naar ons oordeel, heeft anders deze gefchiedenis der wijs
zelfs in de tegenwoordige gedaante,-geribfchvn,
zulk een verfchrikkelijk aanzien, als beflrijdller der goddelijkheid van liet Christendom , geenszins. Immers, (het
zij niet eerbied gezegd) wat gaat het ons eigenlijk aan, hoe
c ii RI S T US aan zijne kennis van den Godsdienst gekomen
zij, zoo G 0 D, door wonderen , ílechts zijn zegel op die leer
hebbe gedrukt. Ook komt het ons voor, dat alwat immer
aangevoerd wierd om te bewijzen, dat de Heiland op geene
andere dan eene bovennatuurlijke wijze daaraan kon komen,
voor onvoldoende moet gehouden worden. De gang van
liet menfchelijk verfland is dikwijls niet veel gemakkelijker
te volgen, dan die van het menfchelijk hart; en dat J E z us, naar het laatdo, de eenige volmaakte was, kan men
toch, zonder alle waarde daaraan te ontnemen, geenszins
uit bovennatuurlijke gronden afleiden. Neen, zonder het
te willen toepasfen, vinden wij de bewering , dat iemand,
die de kennis der Grieken met die der joden vereenigde,
gelijk dit ten tijde van JE z us kon gefchieden , een zeer
volnaakt fteifel van Godsdienst en Zedekunde zou kunnen voor
den dag brengen, noch lasterlijk, noch zelfs gemakkelijk te
weerleggen. Doch, wat de wonderen betreft, E EE R31 AR D, ja , verwerpt dezelven , maar doet dit, onzes achtens , op zoo zwakke gronden , dat ze waarlijk geene opzette
T E YE E R's achtbare Genootfchap fchij--lijkebfrdngva
nen te verdienen. Inderdaad hebben wij dan de zaak welligt
uit een ander oogpunt te befchouwen, en de gevraagde weerIeggmg meer tegen de , hier gebezigde, wijze der menfchelijke
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afleiding, dan tegen de ontkentenis der goddelijke, gerigt
te achten. Wij meenen zelfs ons te herinneren , dat dit
meer eigenlijke doel in de nadere omit hrijving der prijs
Rond uitgedrukt. De Schrijver, namelijk, dien wij-vrag
llraks eenigzins op den voet willen volgen , verklaart menige bijbelfiche voorlielling, menige plaats, vooral uit jo ANNE s Evangelie en P A U I. u s Brieven , ja de geheele
Uitwendige vorm der C HR IS T US - leere, uit de wijsgcerte
van dien tijd, zoo als dezelve, uit Platonismus, Chald-ismus en verontzinnelijkt ,7uclaismus , was te zaam ge
Buiten tcgenfpraak gaat hij hierin veel verder -fmolt,en.
dan de onbevooroordeelde billijken, de vereerder der goddelijkheid van het Evangelie dulden kan. Of echter e'lcs
hier te verwerpen zij, of niet menige aanmerking trJiend
en behartigenswaardig moge geacht worden, en dos de
toon der weerlegging , die zoo ligt tot een ander uiterfle
wegileept, hier de verkieslijkfle ware; zie daar de Benige
zwarigheid, welke nog bij ons zou kunnen overblijven.
Dan, wij gaan over, om, gelijk wij met vroegere deden
deden, bij wijze van uittrekfel , eenig nader verflag van
den inhoud des boeks te geven.
De togt van AL H X A N DE R bragt een naauwer verband
tuslèhen Griekenland en het Oosten voort. Dit greep inzonderheid plaats in Egypte, en vooral te Alexandrië. IIier
hielden zich ook een aantal Joden op, die GrieUche befchaving aannamen, en , het voorbeeld der geleerde Heidenen van dezen tijd volgende, hunner heilige gefchiedenis
en godsdienst Benen ullegorifcfieo of beelcifprakigen zin begonnen toe te kennen. De natietrots der Joden poogde;
echter, hunne wijsheid als de eerf}e bron te doen kennen;
en dit gaf aanleiding tot vervaifching der voornaam{le Griek
Dichters, in welken brokken uit den Bijbel ku::fci.g-fche
overden ingevlochten. Dit tweederici voetfpoor, inzonderheid
door A it I S T 0 B U L u s bewandeld , volgden , eensdeels
r H IL o, anderdeels jo s E p Ii us. Des eerifen verontzinnelijkt Jodendom miste hoofdzakelijk de gefchikthcid , om
algemeen, om volksgodsdienst te worden ' ten einde mc^
-
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het Christendom te worden vergeleken. Men rekent deszelfs aanhangers tot de Esfeërs , eene der drie bekende
Joodfche fekten , welligt dezelfde met de Therapeuten,
die een eenzaam en befchouwelijk leven leidden. J o s E P H us, zich in allen deele meer naar de Grieken fchikkende , ontzag daartoe geene verdraaijing der wet. —
„ D A VI D had de grootheid en den roem des Joodfchen
„ ílaats ten hoogalen top gevoerd. Vóór hem is alles
„ ruwheid en flerkte ; na hem verval en zwakheid. De
tijd zijner regering was ook de gouden eeuw der Jood„ fche befchaving; zij had nu hare eigendommelijke na„ tuur en onveranderlijke hoogte bekomen." Deze maat der
befchaving (laat met die van Athene geenszins gelijk. Zij
duurde veel te kort. De Poëzij is de eenige der fchoone
kun(len , in welke de Jood uitmuntte; en nog maar in
ééne foort, de lyrifche namelijk, welker hooge voortreffelijkheid hij, echter, mede aan zijne taal, en wel aan derzelver armoede , heeft te danken. De Babylonifche 4a-

vernij oefende eenen nadeeligen invloed. Men vermeerderde, nogtans, hier 'zijne godsdienílige wijsgeerte met de
leeringen der Chalda:ers en Magi , over Gods natuur, de
verfchillende klasfen der ondergefchikte geesten, den duur
der wereld, deszelfs verdeeling in nonen en tijd-ringen ,.
met welke laatften de opftanding der ligchamen aaneen
geleerden fponnen dit fleeds verder-hing.DeJodfc
uit tot eene bijgeloovige fabelleer Het ergíle, misfchien,
van alles was , dat zij den hoogen , dichterlijken geest tegen

eenen geest des haarklovens hadden verruild, fchoon deze
ook een enkel gelukkiger zaad ftrooide. „ Hetgeen deze
„ haarkloverij bij de Oosterlingen nog geheel bijzonder
„ misvormt, is de methode of leerwijze, aan. welke zij
„ zich in dezelve onderwerpen , en die den westelijker
„ volken zoo onnatuurlijk fchijnt, dat, zoo zij hun in
„ de kindschheid hunner befchaving moge zijn opgedron„ gen, zij bij het ontwaken van hunnen zin (hun onder„ scheidend verfland) derzelver boeijen pogen af te fchud„ den. Bij den Qoste^14iS i alle wijsheid het werk der

„ open•
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„ openbaring, elke leer eene geheimenis, en alle weten„ fchap het leeren uit den mond eens goddelijk verlich„ ten, of uit de bladen eens goddelijken books der voorwereld. Dit, intusfchen, bewijst, dat zich de Ooster„ fche volken, en onder hen de Joden, vóór de verbreiding des Christendons, niet boven de onmondigheid,
„ tot de geheele Griekfche befchaving verheven heb
„ ben." — .Na de terugkomst in het vaderland werden
bijeenkomften verordend, om het volk met de wet bekend te maken. Hiertoe werd vertaling in het Chaldeeuwsch , met ophelderende aanmerkingen , gebruikt.
Deze uitleggingen, te boek gebragt , heetten Midrasch.
Van hier de geleerde broederfchap der Midraichiten; in
welke zich vervolgens die der Kabbalisten vormde. Er is
een tweederlci kabbala : de praktifche , of onechte , is
loutere dwaasheid; deze moet dus met de oude ware niet
verward worden. „ De Kabbalisten waren onder de Joden
„ de eer[len , die eene foort van theorie beproefden, wel„ ke hun over de natuur des goddelijken wezens eenig
„ licht zou verfchaffen. Zij begonnen met eene kunftige
„ clasfificatie van Gods eigenfchappen , welker methode
„ aan het fpelende grenst. Zij bepaalden zich tot het
heilige getal tien, en, om nog twee heilige getalen er in
te brengen, verdeelden zij de goddelijke eigenfchappen
in de drie hoogere en zeven lagere. Daar zich de Oos„ terfche wijsgeerte de goddelijke natuur als een licht (licht,, wezen) voorftelt, zoo waren den Kabbalisten de godde„ lijke eigenfchappen licht -kringen, die zij fephiroth, van
het Griekfche fpaera, een kring, noemden, van welken
de lagere uitvioeifels, aziluti:, uit de hoogere zijn. Oni
het zinnelijke nog meer te naderen, plaatflen zij deze
fephiroth of fpheren boven en nevens elkander, gelijk
„ de takken van eenen boom , en noemden het geheel
„ den Kabbalistifchen boom." Zeer veel verbetering onderging naderhand dit ftelfel , toen het geheele denkbeel;i
van uitvloeifel vergeestelijkt wierd. En „ er waren onder
„ de oude Kabbalisten verfcheidene, die deze fephiroth, of
H goddelijke eigenfchappen, den Mesfias toekenden, naT3
„ dat
„
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„ (fat zii hem ee viaal tot een hooger en bovenzinne„ lijf,: wezen, .•erheve,t hadden. Ook Bene leerftelling der
„ oude Iéebbala is : dat de wortel dezer benedenwe„ reld in de bovenwereld is; dat de merkwaardige din„ gen , perfonen en oniftandigheden in de benedenui erela
hunne oorfpronkelijken in de bovenwereld hebben, van
welken zij Hechts afbeeldfels zijn. IIet valt gemakkelijk, in deze leer de Platonifihe Ideën te herkennen.
„ Doch de Kabbalisten konden ze nader hebben, in de
„ godsdienftibe wijsgeerte der Perzen, waar wij de feruers,
„ of oorfpronkelijke formen aller dingen, hebben leerera
„ kennen." (Van deze leer meent de Schrijver in de fchriften des N. Verbonds vele íporen te vinden ; gelijk ook
van der Kabbalisten uitleg ingswijze , hoe weinig zich deze ook aanbevele.) — Sedert ALE X. AND E R hadden ook
de Grieken eene Oosterfche wijsgecrte, die zij met hunne
Platonifche leerftellingen vermengden, of wel als eene gcheimvolle en hoogere wijsheid aan derzelver fpits plaat ften. Zij Ramde eigenlijk uit Chaldxa; en uit deze bron
vloeiden later de denkbeelden der Gnostiken en Ophiten.
Te midden dezer onderlinge vermenging der dankbeelden
ont(ton'l het Christendom. Wat ju z us, ten aanzien van
deszelfs vorming, begonnen heeft, dat hebben de Apostelen, en inzonderheid P A U Lus , voltooid. De tijd had
reeds den ondergang des zinnelijken godsdiensts gemakkelijk gemaakt. Vele edelen onder den volke eerbiedigden,
bij zichzelven. flechts den onzinnelijken. Belang en onkunde , echter , fchraagden het oude. J O A N N n S D E
D 00 P E R leefde te kort, om veel te verrigten. Uit j Ez u s leven is Hechts een en ander deel befchreven; doch
dit voert onze bewondering ten hoogflen top. „ Zijne leer
„ bevat alles, wat net Griekfche verfland door de helden
„ zijner wetenfchap waars uitgevorscht en liet Oosterfche
gevoel door zijne heiligen goaciclijks aanfchonwa heeft ,
en brengt liet ter kennisfc der algen:eene bevatting en
ten gebruike des werkzame levens." Van hier de eenvoudigheid des Evangelies, flechts Let algemeen verPiaanen bruikbare opnemende, en dien geleerden Heeds te onregt
,
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reb ergerende. Dat echter het Christendom uit het Jodendom uitging, (deszelfs /lichter in 'de geleerdheid der Midrajchiten opgevoed zijnde,) en eerst langzamerhand, voor•
al door P n u LUS toedoen, geheel algemeen en onzinnelijk werd, geeft hetzelve eene eigenaardige kleur. -- Het
Jodendom was nu reeds met vreemde, Chaldeeuwfche,
Perzifche en Griekfche denkbeelden vermengd. Men dacht
al aan eenen eeuwigen en hernelfchen Mesfias. IIet denk
dat alle dingen op aarde hun oorfpronkelijk in den he--beld,
mel hebben , verkreeg geftadig groo*,er invloed. Zoo ontflond
een hemclsclh Jeruzalem , een onzigthare Tempel, een eeuwig Hoogepriester, enz.; waarom dan ook niet een eeuwig
en hemelsch Koning , hetgeen zelfs in het IIoo epriesterfchap naar de ordening Melchizedeks mag geacht worden te
zijn opgefloten ? j it z us kon, derhalve, ook van de aarde
verdwijnen, en echter in den hemel blijven beflaan; en zie
daar den sleutel tot de gefchiedenis der opflanding (*) ! —
Het Evangelie werd mondeling, en met de uiterlie een
voortgeplant. De fchriften der Apostelen wa--voudighe,
ren tot de geleerde voorflanders gerit. J U ST I NU S de
Alartelaar en andere wijsgeerige verdedigers zelven van
liet Christendom kenden de Evangeliën en Apostolifche
Brieven nog niet. In deze heilige oorkonden heerfchen
twee theoriën over het Zoonfchap ; de Pisaks ontvouwde ,
en die van JOANNE s. De logos des laatflen is niet de
rede, maar eenvoudig het fcheppende woord Gods. „ Wat
„ het goddelijke in den Mesfias zij, eene goddelijke kracht,
„ of een goddelijk oorjpronkelijk (rnrbilrt); daarover ver„ klaren zich de overige Apostelen niet." Slechts P n UL u s verklaart zich voor het laatf're , gelijk JOAN N E s
voor het eerfle. De Heilige Geest, als de oorfprong van
al liet ware en goede, verklaart zich genoegzaam uit het
Joodfche fpraakgebruik. Spoedig, echter, gaf de leer van
Va(*) welk Protestant, wie, die de gefchiedenis zelve, zonder
het blindite vooroordeel, naflaat ,kan dezen femel bruikbaar achten? Waarlijk, ware het geen i DER neitD, die Let onder en na
veel waars en fchoons zegt, elk geleerde zou zich schamen, dergelijke dwaasheden in ernst te bellrijdenl
T4
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Vader , Zoon en Geest, den liefhebberen van hetPlatonis,
mus en van de Kabbala aanleiding tot diepzinnige befpie,
gelingen, en ftrijdigheden, die wel heflist, maar nooit vereffend werden. -- De wonderen van JE z us komen niet
als gronden van geloofwaardigheid voor (*). Het algemeen begrip van liet kinderlijk Oosten , eiken leeraar voor een' godgewijden houdende , fchreef eiken grooten man buitengewonc dingen toe. De H. gefchiedenis werd uit mondelinge
vertellingen verzameld: En zelfs de Griekfehe en Romein
veroorlooft zich vele vrijheid; is, wan--fchegíidns
neer het b. v. den roem des vaderlands geldt, meer lofrede, dan, gelijk de onze, eene foort van duchtig geftaafde
verantwoording. De achting voor de verhevenheid van den
Perfoon vereenigde zich, echter, met de voortreffelijkheid
der leere , en bragt geloof voort.
De inhoud der volgende hoofd(Iukken loopt over de wijs
Heidenen in de eerfle Christen - eeuwen,-gerif<lsd
vooral liet Neoplatonisrnus; over de ontaarding des oor
Christendons, in de openbare, zoo wel als-fpronkelij
de bijzondere godsvrucht; over de fcjtolastiek ende mystiek;
vervolgens over de herffelling, de voorbereidende omflandigheden, de reformatie, de herftelling der beeldende en
(prekende kunflen; en eindelijk de mystiek onzer tijden. Alles, buiten tegenfpraak, fraai en belangrijk; maar te breed,
om verder uitgehaald te worden.
Hoe vele moeite wij ons gegeven hebben, om den inhoud dezes hoekdeels eenigzins te doen kennen, er is alle
grond van vrees, dat dit niet zeer gelukt zij. De opzetter
lijke aan(Iipping van al het ketterfche, en weglating, daarentegen, van het minder excentrieke, gelijk ook van het
rijk gewaad van geleerdheid, vernuft en finaak, zal inzonderheid ligt meer affchrikken, dan aanmoedigen tot liet eigen onderzoek. En, echter, wenfchen wij liet in veler
handen; der zulken namelijk, die geleerd hebben, waar van
valsch te onderfcheiden. Immers , vinden zij er tnisfchien
al
(*) Ook deze ftelling is blijkbaar valsch , en die valschheid te
ever aangetoond.
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al niets waars en wezenlijks voor hunne kennis van het oor
als gefahiedenis der befchaving•en-fpronkelijChstdm;
tvijsgeerte, als gefchiedenis der menschheid, van de aller
onze tijden, is het zeker een belangrijk-vroegfltp
werk; welks hoofddenkbeeld, het belang der vereeniging
van helder verfland en warm gevoel, als Bene foort van
thermometer op den geest van elk tijdvak toegepast, buiten
tegenfpraak waar en fchoon, hoewel dan ook voor overdrijving vatbaar is. Van weerlegging onthouden wij ons te
liever, omdat dit in de opzettelijk daartoe vervaardigde verhandeling, welker inhoud toch ook eenmaal tot kennis onzer Lezeren zal moeten komen, naar eisch zal gedaan zijn.
Ten Hotte willen wij uit het laatfte, flechts vlugtig aan
gedeelte, eerre plaats aanhalen, die gereedelijk aan-gedui
iets, eerst onlangs verkondigd, denken doen, en te gelijk
misfchien s AL o M o'S fpreuk Haven zal, dat er niets
nieuws is onder de zonne.
„ OD o, Bisfchop van Cambray, fchreef een boek over
„ de Erfzonde, waarin hij de vraag onderzocht: hoe de
„ eerfte zonde van ADAM op alle zijne nakomelingen had
„ kunnen worden voortgeplant. Hij antwoordt: In A D AM
„ zondigde de ganfche menschheid, die als iets algemeens
„ in hem dadelijk beflond. Deze menschheid werd in zijne
nakomelingen in oneindig vele menfchen verdeeld, die
gezamenlijk de zondige natuur moesten hebben, welke zij
,, hadden, als zij nog onverdeeld inde menschheid, als eene
„ gemeene zaak, in ADAM werkelijk aanwezig waren. —
„ Oir dit begrijpelijk te maken, bedient hij zich van de ver„ gelijking met eenen fpiegel, waarin het beeld der zonne
zigtbaar is. Breekt, vaart hij voort, dezen fpiegel in
„ nog zoo vele kleine Rukken, zoo zal in ieder derzelven
„ het geheele beeld der zon te zien zijn." — Wij behoeven
niemand opmerkzaam te maken op de verwarring van het
afgetrokken denkbeeld niet het geheel, menschheid met
menschdom (in ovo). Het wordt aangevoerd ter gelegen
Nominalisten en Realisten; welke laat{Ien onze-heidvan
gedac' ten tot de Platonifc1 e Ideën, de Chaldeeuwfche
Feruers en den geheelen Kabbala terugbrengen.
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Christ lijke Brieven era Overdenkingen van P. R is, Lid
on Diaken der Doopsgezinde Gemeente te hoorn; na
zijnen dood uitgegeven door L. E G E L I N G, Predikant te Leiden. Te hoorn, hij J. Breebaart, 1812,
in kl. Svo.179131.fi -6 -:
e lezing van dit boekje is inderdaad genoeg, om den
1leller dezer godvruchtige uitboezeiningen van het hart eenen
lievens)vaardigen , vromen en nu zaligen man te noemen,
gelijk hem de Heer E GE LI N G noemt , niet in het Voorberigt, (want zoo wil hij het niet geheeten hebben,) maar
in de Christelijke toefprake aan Vrienden van `jezus,
geplaatst aan het hoofd van het werkje , in Rede van
een Voorberigt, hetwelk de Weduwe des Overledenen hein
verzocht had. De Overdenkingen zijn fcchts twee, op 's
mans een-en-zestigoen en twee-en-zestigllen verjaardag; de
Brieven zijn meestal niet in hun geheel, gelijk zulks van zelve
fpreckt , daar zij niet voor de pers, maar aan bijzondere
vrienden en vriendinnen (deels aan den Uitgever zelven,
's mans bijzonderen vriend,) gefchreven zijn; zij zijn al
grootendeels van denzelfden inhoud, en ademen allen ftille ,
nederige godsvrucht , waarlijk werkdadig en beoefenend
Christendom , booge ingenomenheid met de belangen van
den Godsdienst, en ware menschiievendheid; en behelzen,
bij al 's mans zonderlinge eigenheden van taal en fchrijfwijze, zoo zeer de taal van het godvruchtige hart, dat geheel ons gevoel ons zegt : zoo kan men niet huichelen.
Deze Brieven hadden en hebben voorzeker eene groote
waarde voor hen, die dezclae ontvingen, en den eenvoudigen, waardigen man perfoonlijk kenden ; geer wonder
dat zij die zorgvuldig bewaarden, en zich met de herlezing en dierbare herinnering nu nog gedurig verkwikken
en lichten. Te regt zegt E GE LI N G : „ Doorgaans,
„ als men oude brieven in handen krijgt en inziet, dragen
„ de meesten" (de meesteng , velen, die over studie en
inut-
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nutte wetenfchap vooral, of die dankbare herinnering opwekken aan bewezene liefde en heilige vriendfchap, zon
zijn Eerw. gewis ook gaarne met ons uit) „ zoo ge--dert
„ heel den ílempel van de nietigheid , ongef'adigheid ,
„ vergankelijkheid der aardfche en tijdelijke dingen, om„ dat ze zoo niets anders dan het aardfche behelzen; inert
„ gevoelt, dat is alles voorbij, niets meer waard, en men
fcheurt ze gemakkelijk aan Pukken; maar, brieven van
„ dezen geest en zin vindende , kunnen wij daar zoo niet
„ toe komen; wij zeggen bij onszelven: dit is niet voor
bij , dit geldt nog , dit is nog goed , altijd goed ,
waar, vigtig, zalig' en men legt ze weer bij zijne
overige papieren weg; zulle brieven hebben in dit op„ zigt iets van de brieven der Apostelen, die, fchoon
„ voor vele eeuwen gefchreven , nu nog zoo waar en
„ wigtig zijn, en tot het einde der wereld blijven zullen
„ voor ieder, die ze leest , • omdat ze fpreken, niet van
„ de zienlijke, menfchelijke, tijdelijke, maar van de on„ zienlijke, Goddelijke en Eeuwige dingen."
Vervolgens zegt de Uitgever; (en de Schrijver zelf veroontfchuldigt zich nagenoeg op dezelfde wijze ergens over het
gedurig terugkomen op dezelfde denkbeelden bijna in iederen brief:) „ Men zal, zoo men eenigermate geoefend is
„ in de kennis van 's Heilands genade en heerlijkheid,
„ er vel niets nieuws in vinden; maar dit zoeken we im.
„ mers ook niet? wij blijven hier zoo gaarne bij h t ou„ de, dat wij geleerd, geloofd en beleden hebben, en
„ verheugen ons, dat wij hier alle nieuws en :?Icr<^^ighe„ den zonder fchade misten kinnen, daar J. C. gisteren
„ en lieden en in eeuwigheid dezelfde is, en wii drat in
„ allen , die Ile,n ke.::ncn , mogen bevestigt zien." Iutusfchen kunnen wij niet ontveinzen , dat de lezing van en
dat telkens terugkomen op dezelfde denkbeelden ons ver moeijend was; 't geen voorzeker den genen, die dc brieven van tijd tot tijd ontving , volftrekt niet kon hinderen ;
maar nu in een bundeltje bijeengevoegd, is dit bij hem,
die ze achtereen lezen wil , het geval. En de Eerw.
EGE-
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EG E L I N r had het werkje, naar ons oordeel, aangenamer gemaakt , en alzoo nuttiger , zoo hij de levensberigten van zijnen waarden Vriend, welke hij ons kortelijk
geeft in het voorwerk, een weinig had uitgebreid, en (met
alle befeheidene onizigtigheid , dit verflaat zich) eenige ,
hens of door hemzelven of door anderen bekende , bijzon
er had bijgevoegd, en daar de brieven dan had in--derhn
gelascht. Wij erkennen evenwel, dat, hoe verder wij in
het boekje kwamen, hoe minder ons het gezegde hinderde,
en hoe meer afwisfeling van denkbeelden wij aantroffen.
Over het geheel echter (de Eerw. E G E L 1 N G en alle
de vrienden van den waarlijk vromen, in wien geen bedrog was , houden ons dit ten goede!) hadden wij wel
gewenscht , dat dit boekje niet ter perfe. ware gegeven.
Kwam het enkel in handen, wij willen niet zeggen van
vrienden, bekenden en hoogachters van den Overledenen,
of van eenvoudige vromen, maar zelfs ook van geleerde,
verflandige, maar tevens hartelijke en opregte Christenen,
tvij hadden er niets tegen; dan, dit is het geval niet bij eene
publieke uitgave; en nu vreezen wij voor ergernis en beljiotting , waarin dan niet alleen woorden en uitdrukkingen, maar de groote en goede zaak van ware godzalig*
beid zelve deelt Het is een boekje alleen voor godvruchtige harten. „ R I s had de gave , om de oude en on
„ veranderlijke waarheid op eene hem eigene en naïve
„ wijze te pas te brengen en voor te Rellen , waardoor
„ ze mij meermaal, " zegt E G E L I N G , „ als in een
„ nieuw licht voorkwam , en in hare kracht en gewist
te dieper in mijn harte inging." Wij gelooven dit gaarne.
„ Misfchien hebben fommigen ," voegt hij er bij, „ wel
„ iets aan te merken over deze en gene uitdrukkingen en
bewoordingen der taal; maar deze waren aan dien zelf.
denkenden man zoo eigen, en men heeft dit liever zoo
„ willen laten, dan door vele veranderingen, en fchijnbare
„ naauwkeurigheid , het kenfchetfende dezer Brieven te
„ verzwakken." Wanneer men zich die veranderingen
ook had veroorloofd, dan hadden de vrienden en bekendeft
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den van den Overledenen hunnen vriend in zijn gefchrijf
niet herkend, en daarbij zeker veel, ja zeer veel verloren.
Dan, die mi in het geheel den waardigen man niet gekend
hebben, die deze uitdrukkingen niet of kwalijk verftaan en
misduiden, wien over het geheel de (zoogenoemde) tale
Kanaiins vreemd is, en wier fpotlust maar al te ligt aanleiding neemt? — Wij herinneren ons, dit fchrijvende, aan
zeker gefprek in het Dagboek van E. C. LIS van de Mengelingen in Froze en Poëzij, door den ook nu reeds zaligen, en zoo wel om zijne godsvrucht als uitnemende kunde
bij den Eerw. E GE LI N G ook hooggefchatten VAN AL1 HEN, waarvan dit liet flot is:
„ Ik ben te meer voldaan; omdat gij alles, wat gij mij
„ aangaande uwe wijze van denken hebt gezegd, voorgedragen hebt ii1 eenen bevattelijken, en zelfs, daar het te
„ pas kwats, wijsgeerigen ftijl, zonder er die kunsttermen
„ bij te voegen, welke dikwijls, of in het lage vallen, of
„ voor iemand, die er niet aan gewoon is, onverftaanbaar
„ zijn."
flntw. „ Dit heb ik met opzet gedaan, i) omdat ik
„ weet, dat het gebruik van fommige fpreekwijzen (hoe on„ fchuldig in zichzelf) dikwijls vooroordeelen doet ont„ laan; 2) omdat ik zoo overtuigd ben van de overeen
komst mijner denkwijze met de zielenleer, dat ik alles,-„
wat wij brengen onder het algemeene denkbeeld van be„ vinding, zeer wel kan voorftellen met wijsgeerige fpreek„ wijzen, en het daarom ook dadelijk doe, wanneer ik
a over de zaak zelve met zulken fpreke, die aan de andere
„ wijze van fpreken niet gewoon zijn, of eenig vooroordeel
„ tegen dezelve hebben opgevat. L o c K E toch heeft mij
geleerd, dat hetgeen, op de eene wijze voorgefteld,
,, duister en ongerijmd fehijnt, niet zelden klaar en ver„ ftaanbaar wordt, wanneer men het op eene andere wijze
voordraagt."
Intusfchen, wij zeggen dit met de beste oogmerken; derhalve abfit invidia! Eene enkele perfoonlijke ontmoeting
wau den] waardiger B. x s, gevoegd bij de ongeveinsde hoogach,
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achting voor hem van een aantal verílandige en godvruchtige mannen, die wij meer bijzonder kennen, doen ons met
den Eerw. IS GE L I N G inftemmen, als hij dien braven rang.
fchikt onder de zoodanigen, waarvan Leve T E R zeide
„ Eén zulk een levendig Christen is meer waard, en doet
„ meer af, dan tien boeken over het Christendom." En
wij behooren voorzeker onder de genen, die 's mans aan
denken in eere houden, en hartelijk wenfchen, dat velen;
met ons, 's mans geloof en wandel mogen navolgen.

De Raad van den Godsdienst aan jonge Lieden, voorg,'field in eene Leerrede over i Chron. XXVIII: 9, door
AL EER T US DE VRIES, -Predii ant te Rotterda;1i:
.Endaar, bij P. Holfleyn en Zoon. In gr. bvo. 47 131.

H

erinnering en inboezeming van godsdienllige gevoelens
aan de jeugd blijft altijd gewigtig, maar vooral dan, wanneer zij, door onderfcheidene omflandigheden, in de gelegenheid komt, om , aan zichzelve overgelaten , eenen eigeien levenskoers te rigten. Uit dit oogpunt hebbe men de
keuze der (lof van den Eerw. D E v r. i E s te befchonw;:n ,
en hare behandeling, offchoon wat omtlagtig, voldoet aan.
het oogmerk. De tijd der jeugd is het gevaarlijkfic tijdperk
des levens, namelijk der onbedachtzaamheid en onbeílendiy
heil, waarin de driften met groote kracht ontwaken en velerlei en gevaarlijke verleidingen plaats hebben , en waarii
alzoo de vrees van God het beginfel der wijsheid, de weg
der godzaligheid alleen de weg is des geluks, en het middel, om God als haren leidsman, vriend en vader, te mogen noemen en behouden. Deze is de gang der denkbeelden, door den Leeraar gevolgd. De Recenfent zoude gewis tot de behandeling van dit belangrijk onderwerp eengin
anderen en eigenaardiger tekst hebben gekozen, dan dien
bij de overdragt der regering door Koning David aan zijnen
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zoon Salomo ; terwijl deszelfs verklaring te vele aanleiding
geeft tot uitweidingen , welke de aandacht verwijderen,
vooral dan, wanneer de predik - methode zuiver analytisch
is. Dan, de tekst nu eenmaal alzoo gekozen zijnde, is alleen te letten op de bereiking van het openbare oogmerk tot
Richting, en hieraan, meent de Recenfent, dat de Leeraar,
door zijne veelvuldige wendingen, zeer wel heeft beantwoord. Zijne voordragt, derhalve , op aanzoek van velen
zijner vrienden door den druk gemeen gemaakt, wenfchen
wij in handen dier jeugdige perfonen, die, door hunne
vreemde betrekkingen, meer dan anderen, de herinnering
der voorfcliriften , leidingen en behoedmiddelen van den
Godsdienst behoeven, ter vermijdinge van duizende overtredingen.

Proeve cener voorjlelling van het dierlijk May?netismus
als Geneesmiddel, door C. A. F. K L u GE, Doctor in
de Geneeskunde en Eerfien Heelmeester bij de Koninklijk - Pruisfisch Genees- Ileelkundige Leerfchool.
Uit het Hoogduitsch, met eenige Bijvoegfelen, door
F. VAN DER BREGGEN, CORNZ., Med. Doet. te
rfmfierdarmi. Te flmferdam, bij E. Maaskamp. r8ic.
In gr. 8vo. XX cn 551 Bl. f 4- io-:

O

nder alle werken, welke in het vorig jaar de Ilollandfche drukperfen verlieten, is er voorzeker geen, dat de algemeene aandacht van lti ijsgeeren en Geneeskundigen meer
zal opgewekt hebben, en ook meer verdiende op te wekken, dan hetgene wij thans aankondigen, In Duitschland,
van waar het tot ons kwam, heeft liet vele belanbfftelling
en den Iioogflen lof verworven, en zelfs reeds onder ons
was het van eens zeer gunfliae zijde bekend. Wij willen
daarom, hoe moeijelijk die taak ook zijn moge, niet langer
wachten met onzen Lezeren een beredeneerd verflag aangaande hetzelve te geven, zonder evenwel voor als nog een
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bepaald oordeel over de zaak zelve uit te fpreken , dat toch
onmogelijk gegrond zoude kunnen wezen. Even als elk ander tink der nienfchelijke Natuurkunde en der Geneeskunst,
íleunt ook dit leerfluk geheel op waarnemingen en proeven,
die in aantal en in verfcheidenheid nog veel misten , om ftof
tot eene betlisfende oordeelvelling te leveren. Wij bepalen
ons dus tot het,werk zelve.
Na eene korte inleiding, waarin hij met een woord van
het geneeskundig gebruik der algemeen verfpreide , onweegbare floffen fpreekt, en daaronder het dierlijk Magnetisme
rangfchikt, verdeelt de Schrijver zijne taak in twee hoofldeelen, de theoretifche befchouwing en het praktisch ovc2-zigt van de magnetifche verfchijnfelen. Tot liet eert}e ge
behoort de beantwoording van drie vragen: i °. Wat-delt
verflaat men onder dierlijk Magnetismus, en van waar
ontfpruit zoo wel deze naam als de zaak zelve? 2°.
Welke verfchijnfelen worden door deszelfs aanwending op
het menfchelijk ligchaam voortgebragt ? 3°. In welk eene
oorzakelijke betrekking /laat het dierlijk lblagnetismus met
deze verfchijnfelen, of hoedanig werkt hetzelve?
De eerfle dezer vragen beantwoordt K L U G E uit de gefchiedenis, en vindt, zoo als het gewooiilijk gaat, reeds in
de vroegíle oudheid fporen der oorfpronkelijke kracht, die
in het dierlijk Ma;netismus werkzaam is. De orakels der
Egyptenaren, Grieken enz. moeten hiervan bewijzen opleveren. De Pythia van Delphi en andere waarzegfaers en Sibyllen zouden flaapwandelaarlters geweest zijn, en uit dien
hoofde, even als alle magnetifiche flaapwandelaars, het vermogen gehad hebben van verder en meer te zien, dan een
mensch niet zijne gezonde zinnen. Doch wij vinden al zeer
weinig overeenkomst tusfchen den magnetisch helderzienden, zoo als hij ons in het vervolg beíchrcven wordt, en
den toeland dier verrukte priesteresfen. Het is waar, dat zij
meest alle hare waarzeggerijen in eene foort van epileptifchen toefland uiteden; het is ook wel zeker, dat men
meestal zenuwzwakke vrouwen tot dat werk uitkoos: maar
de priesters waren het toch eigelijk,.die het antwQQrd gaven ;

daar
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cïaar niemand de Pythia verllond. Zoo hadden ook, bij dé
Romeinen, de Sibyllen uitleggers noodig; die wel zoo film
Waren van te lezen, wat dc ílaatkunde hun ingaf. Alle
orakel -fpretiken, die tot ons gekomen zijn, zijn ook;
of zoo onbepaald, dat men ei ten minfle twee zinnen aan
geven kon , of zoo duister, dat er ivel een (Zdipus noodib
was om ze te ontcijferen, of zij droegen blijkbare teekens,
dat de Priesters der Goden, zoo befloten als zij in derzel=
ver heiligdommen waren, Wel zorg droegen te vernemen,
wat er op aarde omging. — De zoogenaaníde incubaties, of
droomes der zieken in de tempels van Esculaap, varen
ook niet zeer magnetisch : het waren toch meest de priesters, die droomden; en, droomden de ligtgeloovige zieken
al, zoo kon men wel zien, dat hun veelvuldig baden en
vasten hun geen helderder inzigt in hunne ziekte, of in de
manier om die te genezen, gegeven had, en dat zij in deli
droom al even doi, waren, als buiten denzelven. Ook ziet
men hier geene fporen van magnetisch verband of manetifche werkingen. — Dat men op hieroglvphifche opichriften foms twee beelden gevonden hebbe in die houding,
Waarin uien tegenwoordig magnetifeert, is op zichzelvé
een zeer zwak bewijs; daar twee tegenover elkander zittende beelden honderd andere bedrijven kunnen te kennen

geven:
De fpore^i, welke de Schrijver bij de latere Grieken en
Romeinen vindt, zijn niet veel duidelijker. De bijgebragte plaats van Plaatfis geeft geheel iets anders te kennen;
die van iWa7-tialts eft Seneca zien op het ireelen der
fchandjongens, dat toch wet geen magnetiferen zal geweest
zijn! Zoo heffiond ook het wrijven na het bad blootelijk
in een zachter of harder strijken, dat niet in bepaalde rigtingen gcíchiedde, en Waarna ook nimmer flaapwandelen
is waargenomen. Want fchoon liet waar zij , ` dat deze bewerking, zoo als de Schrijver aanmerkt, meestal door flaven gefchiedde , waren er echter meest altijd befchaafder
getuigen bij; en de Ouden, vooral de Grieken, waren te
goede waarnemers van den eenera, en te zeer voor het
BROORD. 18J3. NO. 7.
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wonderbare ingenomen van den anderen kant, dan dat zij
zulke opmerkelijke verfchijnfels niet zouden hebben opgemerkt en opgeteekend. — De plaats, uit Cellus (*) door
H U F E L A N D in het aanhangfel aangehaald, kan ook geene de minfle betrekking op het Magnetisme hebben; daar,
volgens dezelve, wel door het wrijven flaap verwekt wordt,
maar vooreerst in eene ziekte , waar men geene regelma
kan te weeg brengen, in de koortfige ijl -tigefrjkn
-hofdige
namelijk; ten tweede gefchiedde dat wrijven.
vooral aan de ledematen, althans van het hoofd verwijderde
deelen, op en neér, zoo als men gewoon is te wrijven. —
Het verwondert ons, dat, bij die angílige opfporing van
het Magnetisme in de hooge oudheid,, K L U GE de gymolastiek geheel heeft voorbijgezien.
De middeleeuwen leveren duidelijker bewijzen van de aanwending dezes middels, of althans van de pogingen van
fommige verwarde of opgewonden hoofden, om uit den invloed der íferren, uit eene algemeen verfpreide vloeiflof,
en dergelijken, het ontflaan en de genezing van vele ziekten
te verklaren. Men kan dus dan hier ook in de fchriften
van Paracelfus en anderen, indien men zich die ondankbare moeite getroosten wil, de eerífe beginfelen van het dierlijk Magnetisme vinden. Maar wij twijfelen zeer, of de
gave der Koningen van Frankrijk en Engeland, om de
kropgezwellen door enkele aanraking te genezen, ook hier toe moet gebragt worden. Wat overeenkomst heeft dezel
ve met het Magnetisme ? Dergelijke zotternijen moesten , in
een werk als dit, of in het geheel niet worden gemeld, or
althans zoo worden voorgefleld , dat men er de ongerijmd heid terílond van inzag. Nu fchijnt het, alsof de Schrijver
zoo wel hieraan, als aan de dwaasheden der wichelarij en
fympathetifche geneeswijzen, niet allen geloofontzeggen, en
in die blijken van domheid en bijgeloof eenige overeenkomst
zoeken wilde niet die verfchijnfelen, welke de naauwkeurig-

fie
(*) Dezelve komt voor Lib. III. Cap. i8.
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fte befchouwin; der Natuur ons, in deze laatfle tijden, geleerd heeft. Dit is de beste manier, om de twijfelachtige
zaak van het Magnetisme , bij verIlandige regters, geheel te
bederven.

De nieuwe gefchiedenis van dit geneesmiddel vangt roet
rt E S ME R aan , die, niet te vrede met de koele en duide-

lijke wijsheid van n 0E R iI A A v E's beroemde discipelen,
VAN S vIETEN en DE HAEN, den wonderlijken inval
kreeg, om zich in den duisteren nacht van liet mysticisme
te ftorten, en zijne geneeskundige kennis op alcheniie en
astrologie te vestigen. Zijn eerfle flap in de geleerde wereld deed zien, wat men van den man te wachten had; hij
verdedigde in 1766 iu 't openbaar den invloed der planeten
op het nienjchelilk ligchaam. I Iet natuurlijk gevolg vat!
zulk een wijsgeerig onderwerp was, — dat men hein loopen liet. 1-lij had dus tijd om te mijmeren, en mijmerde
zoo lang , tot dat hij van zijn algemeen verfpreid wezen , dat
de fterren met ons ligchaam verbindt, op den magneet
kwam , daarmede verícheidene curen in liet werk fteldc, en,
na nog eenigen tijd bij den toovenaar GA S s N Rit in de
leer geweest te zijn , eindelijk in zijn eigen ligchaam de onuitputhare bron vond , waaruit alle heilzame kracht vloeide; den grooten magneet, die heel de wereld magnetiferen
zou. Daar de Weeners te plomp varen om met zulk een
Genie in Bene fplieer te worden opgeheven, ging liet er
heil niet naar wensch ; en nu verkoos deze levende mag
aantrekkelijker Franfchen te werken, ging dus-netopd
naar Parijs, en maakte daar in het begin wel weinig, maar
naderhand des te meer opgang; zoodat er ten minde zijne
beurs zich uitftekend wel bij bevond. Eindelijk liep de
magnetifche dolheid te ver; zoodat de Koning de zaak door
twee Commisfli:n liet onderzoeken. M E s Dt E R was vaarwijs en eigenzinnig genoeg, om zich aan dat onderzoek te
onttrekken; weshalve men zich tot een zijner beroeuidite
discipelen vervoegde, en, na herhaalde waarnemingen en
.proeven, een vonnis ftreck, dat wel niet zoo gegrond was,
als de kunde der regters had laten verwachten, maar daí
-
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gelukkig gezag genoeg had, om den voortgang eener leer
te ftuiten, welke toen niet dan kwade gevolgen kon gehad
hebben.
Onze Lezers zullen gaarne gelooven, dat bij K LU GE
de Vader van het dierlijk Magnetisme in een gunftiger licht
verfchijnt; hoewel ook hij verre af is, van dien Apostel
der Mystiekerij van alle dwaling vrij te (preken. Maar zoo
wel de fchriften als het gedrag van 1`I E S MB R toonen duidelijk, dat zijn aanleg, zijn geheele beftaan, fophisterij en
dweepzucht was; dat hij, ingenomen met en verzot op zijne
eigene herfenvrucht, alle wetenfchap en geleerdheid ver
bron van alles zocht. Is het-fmade,nizchlv
te verwonderen, dat die man bij de toenmalige Franfchen,
zoo zwak van hoofd en zenuwen als zij waren, medeftanders vond , die zijne leer en zijne kunst nog dwazer maakten? — dat mannen, als FRANKLIN, BAILLY, LAV 01 S IE R, toen zij er zich mede moesten bemoeijen, de
zaak, als verre beneden hen (dat zij ook was) , niet met
die oplettendheid onderzochten, welke nu wel te v n
geweest? Maar is het ook niet te verwonde--fchenwar
ren, dat men in onzen tijd uit Berlijn, dat middelpunt van
verlichting, naar dien zelfden kwakzalver, nog in leven,
een geleerd en ervaren man ter bedevaart ziet gaan, om
van dat nieuw orakel wijsheid te gaan leeren! (*)
In Frankrijk kreeg het Mesmerianisme twee zeer ver
Ridder BARA RIN rigtte te Os--f.:hilendrgtD
tende eerie fchool op, waar alles op willenengeloovenaankwam, en er niets verder noodig was om de magnetifche
verfchijnfelen te weeg te brengen; terwijl er door ver
anderen te Straatsburg een focie'td harmonique-fcheidn
wierd opgerigt, waarin men de hevige ligchaamswerkingen, die het gevolg van nI E S ni e u's behandeling waren,
zocht
(*) Zij zijn dan ook fchoon van de reis gekomen; daar
verklaarde, dat het dierlijk Magnetisme eerie gave
was, hem van God gefchonken, en welke niemand, buitendieua
mededeeling, kon magtig worden.
ME SM ER
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zocht te vermijden, maar daarentegen de zieken in eene
foort van verrukking bragt, die hun den naam van Clairvoyans bezorgde. Beiden , maar vooral de laatften , gaven
hunne waarnemingen in het licht , zonder daardoor echter het gebied der kunst uit te zetten ; want wat men er
vindt, het zijn in allen opzigte aeeri fomnia.
Op de Straatsburgiche Harmonie is liet DuIitfche Magnetisme ingeënt , hetwelk door LAVA T ER aan de Brer.Ienfche Geneesheeren BICKER, O L 13 E R S en WIE Nx 0 L T medegedeeld, en vooral door den laattien , naderhand door E. GMELIN, HEINEKEN, PEZOLD,
EOCKMANN, FR. HUFELAND, K. E. SCHHELLING

en onzen K L U GE voortgeplant werd.
Het is vooral het refultaat van het onderzoek dezer
mannen , dat ons in de tweede afdeeling dezer theoretifche befchouwing wordt medegedeeld , waarin de
Schrijver de verfchijnfelen van het dierlijk Magnetisme
in eene geleidelijke orde opgeeft ; na eerst nog de ver
gevoelens omtrent de bier werkende oorzaak te-fchilend
hebben aangehaald, en getoond, dat dezelve noch in de
Electriciteit, noch in het Galvanisme , noch in het mineralisch Magnetisme gelegen is. Daar velen echter, uit
hoofde van den naam , dien het draagt , ligt het laatfle
denken zouden , Relt K LU GE voor, deze kunstbewerking, naar den ontdekker, Mesmerismus te noemen. Dit
is waarlijk de dankbaarheid te ver gedreven ! ME s ai E it
heeft zijne belooning rijkelijk gevonden, waar hij haar gezocht heeft, — in den wierook en het goud zijner bedwelmde volgelingen.
Hoe ongefchikt dus de benaming van dierlijk Mag.
netisme zij , willen wij denzelven , even als onze Schrijver, behouden , en met hem tot een kort overzigt der
verfchijnfelen overgaan. Die, welke zich bij den may
netifeerder voordoen, toonen, dat deze iets verliest, waar
hij mat en krachteloos wordt. Die krachteloosheid-dor
is geen gevolg van de vermoeijenis, door de bewerking
veroorzaakt; daar de magnetifeerder zich minder afgemat.
ge.
V3
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gevoelt , als hij met het gemagnetifeerde voorwerp geïfoleerd Plaat , waardoor de werking verf%erkt wordt. — De
verfchijnfclen, die zich bij dit laatfie voordoen, zijn of
al,fenkeu, en zoo als men dezelve van alle opwekkende
middelen verwacht, of bijzonder aan het dierlijk Mzgnetistne eigen. Deze laatfle worden gemakshalve in graden of
trappen verdeeld. -- Op den eeroen trap ondervindt de zieke een algemeen gevoel van opwekking, vooral van zich
over het geheele ligchaam verfpreidende warmte; behalve
dat er zich bij dezen en genen, in bijzondere deden,
bijzondere verfehijnfelen van koude , vliegende Reken ,
(panning, branding, enz. voordoen. Somtijds vertooncu
zich ook verdooving en een ligte flaap. — Op den tweeden trap fluiten zich de oogen met kracht, zoodat dezelve niet, dan na het einde der behandeling, kunnen ge.
opend worden: de overige zintuigen blijven echter werkzaam,
en zijn fomtijds zelfs fijner. Zenuwtrekkingen en koortsachtige bewegingen zijn niet ongewoon. — Op den derden
trap gekomen, valt de zieke in den magnetifchen flaap,
wordt geheel bewusteloos, terwijl er dikwijls hevige toevallen plaats hebben. — Beftijgt hij nu den vierden trap,
dan ontwaakt hij in zichzelven, wordt hetgene om hem
is wel gewaar , maar niet door zijne gewone zintuigen ;
hij hoort niet niet de ooren, ziet niet met de oogen, enz.
Vooral is het gevoel rerk ontwikkeld, en het vermogen om
waar te nemen fchijnt zich in den omtrek der maag opeen te
hoopen; zoodat de zieke b. v. de kaarten kent, die men
hem op de hartkolk legt; op een' zekeren affland gewaar
wordt , zelfs de afgelegenfte dingen , wanneer zij flechts
niet hem in een magnetisch verband Ilaan. Er zij b. v,
eenc rij van eenige perfonen, die elkander bij de hand
houden , beginnende met den magnetifeerder, en eindigende
niet iemand, die iets in zijne vrije hand heeft en in een
ander vertrek slaat. Als nu de eerfi:e derf zieken de hand
op de hartkolk legt, zal hij weten, wat die verw iaerde
perfoon in zijne hand heeft. Voor het overige heeft de
ikke nu veel van een' 1laapwandelende • en bevindt zich
be
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beter en krachtiger , dan hij in den wakenden toefland
was. Buitendien verwekken de metalen op hem onaangename en dikwijls hevige toevallen, en vertoonen er zich
eenige andere verfchijnfelen , die eene groote verflemming
van het zenuwgeflel te kennen geven. — In den vijfden
graad wordt het bewustzijn van den zieke veel helderder;
hij krijgt een duidelijk gevoel van den ii,wendigen toeflard
zijns ligchaams , vooral van die deelen, welke ziekelijk
aangedaan of in hevige bewegingen zijn : dit ftrekt zich
zelfs uit tot den toefland van hen , die met hem in een
magnetisch verband flaan of gebragt worden, en gaat zoo
ver, dat hij uit die waarnemingen gevolgen trekt, den
afloop zijner kwale , het fchadelijke en nuttige voor dezelve kent en te kennen geeft. Zoo bemerkte eene, dat
er een worm in hare maag gekomen was , daar voedfel
genomen en toen weder in de darmen terug getrokken was;
ja zij voorzag zelfs en voorfpelde het , dat hij in 't vervolg zijne
vaste woonplaats in hare maag nemen zou. — Eindelijk in
den zesden graad firekt zich die helderheid van het bewustzijn
nog verder uit ; de zieke wordt nu ook dingen buiten
het magnetisch verband gewaar , zelfs die verafgelegen ,
lang van een ieder vergeten , of diep in het toekomítige
verborgen zijn. Daarbij heeft dan eene grocte kalmte en
zuiverheid van ziel, eene bijzondere fympathie met , of antipatviie tegen zaken en perfonen, anders dan in den waken.
den toefland , en vooral eene ílerke gehechtheid en vol
onderwerping aan den magnetifeerder plaats. Voor-itrek
het overige moet men opmerken, dat, gelijk de zieke aItijd, en al wierd hij ook reeds meermalen gemagnetifeerd,
niet dan trapswijze tot dien trap van helderziendheid
geraakt, hij ook weer alle graden doorloopen moet, eer
hij dien tooverkring verlaten kan , wanneer hij zich meestal verfterkt, in zijne kwalen verligt en wel gevoelt ; —
voorts, dat geen zieke geheugenis houdt van hetgene hij
als flaapwandelaar of helderziende ondervond , fprak of
deed; dat echter die keten van denkbeelden aangeknoopt
wordt, als hij, bij eene volgende magnetifering, zich weer
in
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in denzelfden Plaat bt vindt; ja dat fomtijds , hetgene levendige indrukken op hem naakte, hein ook in het wezenlijke leven bijblijft , wanneer het him voorkomt alsof
hij het gedioomd had. Eindelijk is het er verre van daan,
dat de magnetifeerder zijn' zieke altijd tot dien hoogel
trap kan opvoeren, daar zij meestal op lagere ftaan blij
dikwijls op den eerleen; terwijl ook op dezen het ei--ven,
lijke
doel, de genezing der kwale, dan niet zelden
gen
bereikt wordt,
(Het vervolg hierna.)
De laatfle Zeetogt van den Admiraal D E RUITER ,
in twaalf Boeken, door A. L o o s J E s, r z.
(Vervolg,)
Een-e korte dichterlijke fchets van Sicilië yordt door eelt
bezoek van den Onderkoning TOL E DO gevolgd. (Floe
veelvuldig ook deze llaatfiebezoelen in dit werk voorko
men, zoo weet de Dichter toch door gelukkige afwvisfeliug van bijzonderheden zich voor eene vervelende eentooi
nigheid te wachten.) flier verneemt Hollands Admiraal
de blijde tiding dLr komst van de Spruanfche vloot te
Palermo. Een ouie iIollznri/che galeiflaaf, door den
eeraar W E S T H o r opgemerkt , doet een verhaal zijner
ongelukken , doch fineekt de Nedcr.anders inzonderheid
om hunne voorfpraak ten belioeve van eenige Hongaarfahe Leeraars, als ketters te Napels aan de roeibank gea
klonken. DE R U 1 TE R , des verwittigd, toont ver1Fandigen Godsdienstijver, niet menfchcnliefde vereenigd, door
zich dezer ongelukkigen ten flerk(le bij den Onderkoning
van Sicilië, en ook naderhand (X Boek) bij dien van Nafcrs, aan te nemen , en hunne flaking te bewerken. -De aangename hoop inmsfchen der na„aering van Spairje's
vloot wordt door de ongereedheid der fchepen en de
oe.?r.i:eid vaan den Vlootvoogd MO N r E S A R C us o te lener
gez
'

L

A. LOO SJES P Z., DE $UITLOR.

gefield. D E R ui TE R beluit dus , alleen met zijne
kleine vloot, verfterkt door het finaldeel van DE HAAN
(wien hij uit zijne winterrust te Palermo, naast het Spaan
eskader, had doen oproepen) den fterkeren vijand te-fche
gemoet te gaan, die uit Mesfina in zee gedoken is. -Immers,
„ 't Past helden, wien 't gevoel van moed de borst doet zwellen,
Niet als lafhartigen hun vijanden te tellen."
De bekeering van p E H A A N komt ons echter wat fpoe.
dig en onwaarfchijnlijk voor, na het te voren gebeurde en
de kennis aan zijn karakter. Intusfchen porren de moe
TOLEDO en Don BEL T RAN, Opperhoofd der-dige
Napelfche galeijen te Milazzo, elkander door wederzijdfche verwijtingen tot meerdere werkzaamheid ter zee en
te lande. B EL T RAN loopt uit, en TO LED 0 verovert,
door verrasfing, de fterkte Ibifo bij Mesfana. Deze overrompeling is met dichterlijk vuur befchreven.
Het IX Boek is een der fchoonften des Gedichts; maar
het ondërwerp , een zeetag , is ook beter gefchik"t voor
dichterlijke voorftellingen, dan eene reeks epifoden en pligt:
plegingen. De aanhef, eene fpraakwending aan de Schil
tevens eene fchilderachtige voorhelling van-derkunst,
het tooneel des ftrijds, -- de toebereidfelen , — eene zeer
karakteristieke aanfpraak van den Franfchen Admiraal aan
de hoofden zijner vlote, — eene niet minder kenichetfcnde
yede van DE R UI TE R in zijnen krijgsraad , deze door
ernst en godsvrucht , gene door zucht naar roem en wraak
en tot het wel fpelen hunner rollen onderfcheiden, -- en
het gebed van den Leeraar W ES T HO F, het hijfchen der
bloedvlhg , en eene korte aanfpraak van Hollands Vloot
aan het fcheepsvolk , Remmen zeer gepast tot de-vogd
befchrijving van het gevecht zelve , waarin, na een' langen en moeijelijken f}rijd , de v landelijke raagt af ieinst,
en de Nederlanders de zege behalen. Nu komt ook
nz ON T E S AR c H I o met ziine fchepen op, en wil, om
V5
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de zege te vervolgen , D U Q u E S NE in de haven van
Mesfina vernielen; dan DE R UIT E it, niet minder voor
dan moedig , wraakt dezen onbefuisden ijver van-zigt
lieden, die beter (loffen dan vechten konden, en loopt te
Milazzo in, om zich van de geledene fchade te herílellen,
terwijl D U Q U ES N E'S vloot ter helfte vermeerderd is.
Nu is de tijd , door de Hooge Overheid voor dezen
Zectogt bepaald, verf'reken. D E RUITER , altijd, gelijk het een' Vrijman betaamt, naauwlettend op zijnen pligt,
laat zich door het gefineek noch de aanbiedingen , en
allerminst door de gefchenken van T O L EDO bewegen,
om langer te blijven ; doch belooft de Italiaanfche zeekust aan te doen , ten einde hij daar inisfchien eenei
nieuwen Staatslast vinde. Eer hij echter dién last ontmoet, opent zich nog een treffend tooneel voor ons oog;
de Zoon van onzen Held, ENGEL, komt met 's Lands
vloot uit Smyrna terug. Hartelijk is de ontmoeting met
den Grijsaard bij Livorno. Te midden der zaligheden,
die deze zich van de ontmoeting met zijn gezin voorfielt,
welke hij nu eerlang te gemoet ziet, ontvangt hij bevel,
om nog zes maanden der Spaanfche kroone teil dienst te
firekken. Hij gehoorzaamt, en trekt van Livorno naar
Napels. IIier wordt hij op nieuw door den Onderkoning
met gefchenken en een rijk onthaal overladen ; niets echter ftreelt zijn hart zoo zeer , als de loslating der geketende Protestantfche Leeraars, waarvan wij boven reeds
fpraken. W S T H 0 F vertoont intusfchen aan den jon
D E WI T TE de omflreken van Napels, en het graf
-gen
van VI R GIL 1 U S , van welks laurier zij, op aanmoedi,
ging van zekeren grijsaard, een takje voor den ouden D r.
R U I T E R afplukken Dit tooneel, — de geestdrift van
den jeugdigen Zeeman voor den Romeinfcchen Dichter,
doch vooral die van den ouden Italiaan voor holland, `kwam ons min natuurlijk voor ; en de invoering van het
graf van V lit G I L I u s over 't geheel niet gelukkig. In
het XI Boek brengt de IIeer L o o S JE s de epifode van
CUENNA en VIVoNNE Uit ➢IEISSNEIt tell tooneele,
waar-
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waarin hij weinig verandert. Dit, echter, is, onzes in.
ziens, onnatuurlijk, dat de vergramde minnares, naar viV o N N E's boord overgevoerd , met het oogmerk om hein
te dooden, op het gezigt eener onwaardige mededingfrer,
't welk haar nog meer in woede moest ontuieken, eene
tooneelmatige aanfpraak houdt, en daarop , zonder dat men
eenige reden van haar gedrag bevroede, vertrekt. Ook
het treurige einde van c u E N NA, in het XII Boek, (door
zich in eenen lava(lroom te werpen,) die, in zee geflort,
juist naar de kiel van V i V o N N E zou zwemmen, door
dezen herkend , en met eene meer dan duivelfche boosheid belpot worden , is , naar 't ons voorkomt , in de fabel
min gelukkig uitgevallen, (te minder, daar men niet weet,
waarom C U E N N A haar ontwerp van wraak en opfland,
bij het op handen zijnde vertrek van vi v o N N E, uitfielt)
fchoon de uitdrukkingen zich, overeenkomflig het onderwerp, veeltijds tot eene waarlijk dichterlijke hoogte verheffen.
Nu zeilt de Hollandfehe vloot, met eene Spaanfche ver
Mesfina door, ten einde dáár eene-enigd,ílratv
landing te beproeven , welke echter door de wielingen en gebrek aan ankergrond belet wordt. Te Agosta
(hier verkeerdelijk gefpeld) wordt Bene voorgenomene landing, geruggeíleund (zoo men meende) door eenen opfland
des volks, almede te Ieur gefield; die opfland gedempt; ~
D U Q U E S N E'S vloot komt op ; de flag begint , en
wordt met vuur en leven gefchilderd :
„ 't Gekraak van 'x grof gefchut, 't gekletter der musketten,
't Gcfchreeuw,'t gejoel des volks, het trom'len, Nettrompetten,
't Vormt al een' bajert van verfehrikkelijk geluid,
Dat op Sicilje's reè en Etna's bergtop fluit,
ja, rollend langs het flrand, Mesfina klinkt in d'ooren.
Een fchans van wolken, uit falpeterdamp geboren,
Omringt de kielen, en haar digte fluijer fpreidt
Zich over 't moordtooneel, zoo vol afgrijslijkheid."

Wie herkent hier geenen Dichter!
Nu
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Nu valt de grijze Held, terwijl hij zijn volk aanfpreekt;
doch de zege blijft aan Nederland. Naar de baai van Syracufe gevaren, wordt hij er door de koorts aangevallen,
ziet zijn einde naderen , bereidt zich daartoe als een Christen, (de Heer L 00 S J E s heeft, op eene onbewimpelde wijze, die hem eere aandoet, overal de kracht van den Godsdienst op het heldenhart met de flerkfte trekken gemaald)
en geeft getroost den geest. De jammer van zijn gezin, 't
welk door DE WITTE en WESTHOF de droeve mare
verneemt, de droefheid van Stad en Land over dit fterfgeval, zijn meesterlijk gefchilderd; en de befchrijving der uit
wordt, met het Gedicht, door een vers, VOND E L-vart
in den mond gelegd, befloten, waarin wij den vaderland
vriend der deugd de woningen van eeuwig-fchenHld
geluk zien binnentreden.
Wij gaan thans over, om de bijzondere fchoonheden en
feilen, die ons meest getroffen hebben, aan te flippen,
Fraai zijn vele uitdrukkingen, en fchilderen de voor werpen zeer eigenaardiglijk. B. v. bl. 31.
De golven, die de wind met kleiner kuiven krult."

Minder nogtans beviel ons de volgende fchildering (bl. 59.)
„ Tot zevenwerven toe rolt, bij 't trompetgefchater,
Der gotelingen fchot, en graast langs 't woelend water."

Het denkbeeld van grazen is te kalm en te bedaard
voor de fnelle en doorgaans verwoestende werking eenes
kanonskogels; ook past het kwalijk bij voelend water.
Fraai en menschkundig is de gedachte op bl. 63.
„ Ja zelfs de moed, die 't hart 't een oogenblil. befeft,
En boven vreeze en dood den fterveling verheft,
Tian 't ander oogenblik den zwakken mensch begeven,
Hem, die met kogels lachte, een fchuiflend blad doen beven.'

Hoe ftootend is nogtans de zamenflelling 9 die 't

hart 't
oen
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Een oogenblik befeft ! en in den vierden regel moet een
fchuifend blad zekerlijk voor een fchuiflend blad zijn, of
men moet er het kan van den derden regel onder verflaan
hetgeen taalkundig onjuist is.
Zieltreffend is het volgende denkbeeld (bi. 65.)
„ Voor God zijn 5 t weemlend Hofje en de aardkloot flechts één flip
Ja al de harren, die er tintlen in den hoogen,
In d'onbegrijplren kreits der eindloosheid bewogen,
En 't vonkske van een lamp, dat uitdooft in zijn val,
Zijn dienstbaar aan den wil des Scheppers van 't Heelal."

?

Jammer, dat de derde regel door het harde woord onbegrijpbren (waarom niet liever ongeneten' 2) ontfierd
wordt !
De befchrijving van den ítorm en deszelfs voorteekenen
(bi. 156—i6o) heeft ons daarom zeer bevallen, omdat dezelve, met vermijding dier afgefletene termen, waarmede
zulk een nanmrverfchijnfel honderde malen bezongen is, in
bijzonderheden treedt, en den fchok der elementen door de
woeling op het vaartuig, 't welk hun ter prooije dient,
verlevendigt.
Fraai, fchoon niet geheel nieuw, is de volgende trek
(bl. 1 59.)
„ Het fpookfel van den dood, ter golven uitgetlegen,
Grimt grijnzend al liet volk met open kaken tegen."
Het is niet volgens de Gefchiedenis, dat (bl. 186) aan
ALEXANDER een zucht het hart ontwerce, toen dt
OCEAAN een perk aan zijn triomfkar Jelde. Immers, deze Veroveraar werd door de vrees zijner foldaten weérhouden, die hem niet over den Ganges volgen wilden. (Zie
onder andere PLU TARCHUS, Leven van ALEXAND E R.) Den Indifchen Oceaan bezocht hij op zijnen terub
togt Volgens de voorílelling alhier, zou men zelfs bijna
denken, dat de Oceaan te Cadix een perk aan ALEX. N DER 's zegepralen gefield had.
liet is toch wat overdreven, DE RUITER wegens
zijn'
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zijn' brief van gelakweitfching aan den jongen Spaanfchen
Koning (bl. 2I 3) eenige'rmate met CSAR , die ook
Held, Staatsman en Séhrijver was, te vergelijken. Immers
wij hebben in dien brief, die bij BRANDT op bl. 92g
Voorkomt, zóó veel bijzonders juist niet kunnen vinden.
De befchrijving van het ondergaan der zonne (bl. 2 57)
wordt met de volgende uitílekende gelijkenis befloten; dat

zij hare heerlijkheid nog in vollen glans verfpreidt.
„ Den grooten man gelijk, die, na de baan van 't leven,
Met luister en met nut, kloekmoedig, door te flreven,
De hulde van zijn kroost, in 't uur des doods, ontwaart,
Terwijl 't verhelderd oog op andre kringen flaart."

Niet minder juist en dichterlijk is het volgende beeld
(bl. 357): DE WITTE, Kleinzoon van D E RUI TER, 1g
„ Bewust, dat al de glans, die op zijn' fchedel ftraalt,
Van Grootevaders roem op zijn geringheid daalt.
Zoo leenen van de zon de verfte wereldbollen,
Die, met hun manen, in hunne eeuwge perken rollen,
Den liefelijken glans, waarmeê ze aan 't luchtgewelf
Des avonds fchitteren, fchoon duister in zich zelv': —
De groote man, door moed, door eigen deugd verheven,
Schenkt luister aan het verst geflacht der achterneven;
Ja zelfs 't vooroordeel ziet, goedwillig in zijn' waan,
De ontleende fchittering voor eigen deugden aan."
Hoe fchoon is de volgende befchrijving der koorts (bi.
433•)

„ Een wonderbare kracht, die door geheim geweld
Het menschlijk ligchaam fchokt en 's menfchen geest ontílelt,
Die door onkeerbre kou de leden, de ingewanden
Doet rillen; tegen dank de kaken klappertanden,
En door een hitte in 't eind het ligchaam blaakt en Hooft,
Die 't gansch geflel verwrikt, de veerkracht wekt en dooft;
De koorts, een tooverkracht in haar hoedanigheden,
Door de oudheid, als godesfe, in tempels aangebeden;
Doch
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Doch die, als dienares van God en van Natuur;
De wet gehoorzaamt van 't aanbidlijk Albeftuur;
Gewoon, als 't ligchaam fchudt en krimpt door fmarte en pijnen,
Als lotbefister van den lijder te verfchijnen; -De koorts genaakte ook nu het leger, waar 's Lands Held
Vier dagen reeds, vol pijn, ter neder lag geveld."
Bij de befchrijving der Sireen, (bl. 365) die aan Parthenopd den naam zou gegeven hebben, moeten wij opmerken, dat, volgens de oude overlevering, de Sirenen niets
van visfchen, gelijk hier voorkomt, maar wel van volels
hadden. De latere overlevering heeft de Meermin der middeleeuwen niet de Sirene verward.
De algemeene fchrik en rouw, welke de tijding van 's
Iields dood te flmjierdasn niet alleen, maar in het geheele
vaderland, in 's Prinfen hoofdkwartier, ja buitenslands in
.Denemarken, Spanje en zelfs bij L 0 DE WIJ K XIV ver
wordt ongemeen treffend en aandoenlijk gefchilderd-wekt,
(bl. 443 - 44 6 .) Ons verflag, echter, is reeds zoo breed
uitgeloopen, dat wij hiervan niets ter proeve kunnen overnemen.
Men ziet uit al het aangevoerde, dat, naar ons oordeel,
de fchoonheden van dit Gedicht deszelfs gebreken verre overtreffen. Echter zijn wij der waarheid verfchuldigd,
tevens op te merken, dat een vrij groot aantal prozaifche
en zwakke plaatfen, niet zeer ongelijk aan die wij boven
als zoodanig in het verhaal van B L EE K ER aanhaalden,
flechts door het belang, dat ieder opregt Nederlander in
DE RUITER fielt, met eenig genoegen kunnen gelezen
worden. -- Wij hopen, dat dit Gedicht, door ons met de
zeden en denkwijze der Voorvaderen gemeenzaam te maken, tevens bijdrage, om ons met hunne godsvrucht,
moed, eerlijkheid en rondheid te bezielen!

Aus
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Aus meinero Leben. Dichtung and Wahrheit. Von GOETHE
IIter Theil. Was man in der 31ugend wiinscht, hat man im
Alter die Fi-ille. Tubingen in der Y. G. Cottaifchen Buchhandlung. 1812. 8vo. pp è 573.
Lit tweede deel hebben wij dan ook, en, gelijk te verwsc'bten was, met verhoogd genoegen, gelezen. Het is, inderdaad
een buitengewoon boek, dit aus meinem Leben! Wij herinneren
ons niet , ooit iets gelezen te hebben, dat wij met hetzelve
zouden kunnen vergelijken. De titel, zelf gansch niet gewoon;
duidt den waren aard van het gefchrift vrij naauwkeurig aan.
Men vindt in hetzelve geene eigenlijke ievensbefchrijving,
in tenen meer of min deftigen historïfchcn vorm. Men hoort
veel meer eenen, nu al bejaarden, man zoo het een en ander ,
van hetgeen hem op zijne levensreize wedmaren is, op vriendfchappelij ken toon, verhalen; waarbij ja wel de draad der tijdrekeninge gevolgd wordt, zoodat geen enkel tijdlip van dec
mans leven geheel onbemerkt wordt overgeflagen, geene enkele
omflandigheid, die op zijne vorming eenigen invloed heeft kunnen oefenen, onvermeld blijft, maar waarin toch eene losheid,
eene uitvoerigheid ten aanzien van kleinigheden, een flilflaan bij
2áken, die den lezer bijna geheel niet van belang fchijnen, in
één woord, zoodanige manier plaats grijpt, welke van den man,
die grootelijks tot eigen vermaak vertelt, en bij zijne kinderen
of kleinkinderen misfchien belangfielling in al het zijne veronderilelt veeleer dan van den fchrijver voor het publiek te
wachten is. Het kan zijn, dat GOETHE bij zijne landgenooten zulke eene kinderlijke belangneming mag vevonderílellen; het is zeker, dat zijne aangename wijze van vertellen het
langwijlige en onbeduidende aan deze manier uitliekend wel
weet te ontnemen; en wij behoeven er niet bij te voegen,
dat, zoo men al waant bij dezelve loins te verliezen, men er
in andere opzigten wezenlijk bij wint. Zulk een vertrouwelijk vertellen brengt ons toch de verhaalde zaken doorgahtus
veel nader dan de deftige historie; zij is veel meer nog een
heldere fpiegel des verledenen ; niet Hechts fchijnen wij den
lnan te hooren, maar tevens laat zijn natuurlijke, hartelijke
toon geen twijfel bij ons over, dat wij inderdaad waarheid ,
en niets dan waarheid hooren. Al wat min belangrijk fcbijnt,
;
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is het daarom ook nog niet altijd. Zelfs het eenigzins al l e
daagfelle, dat, wat iedereen in zijn leven al eens bejegent, mag
men van zulken bekwamen verteller nog wel gaarne hooren.
Men herinnert zich vaak eigene aangename, of althans zulke
ontmoetingen en aandoeningen daarbij, die eenmaal indruk op
ons hart maakten. En hoe gereedelijk voert dit voelbaar zedelijk vermaak tot een nadenken en vergelijken, welke niet zonder goede vrucht zullen blijven! Om nu niet te zeggen, dat
men, iemands ganfche leven willende nagaan, an zelve veel
met gewone en min belangrijke voorvallen moet bezig gehouden worden; dat men, iemand wél witende leeren kennen
hem vooral ook isn ScWafrock, in zijn dagelijkfche doen en
drijven moet befchouwen; hetgeen misfchien door de levensbefclu•ijvers maar al te dikwijls wordt vergeten, zoo wel met be
trekking tot hetgeen hunne helden zijn, als tot liet, hoe zij dit
geworden zijn.
Indien men, nu, uit 'dit geflelde meent te moeten opmaken
dat de eigenlijke inhoud van dit tweede deeltje juist niet heel
rijk in belangrijke zaken zou zijn, dan bedriegt men zich grootelijks. In hetzelve treden vooreerst een aantal perfoncn op,
die, hetzij vroeger of later, zeer beroemd zijn geworden in de
letterkundige wereld. En de opgegevene manier van GO E T HE
kan niemand laten twijfelen, of liet is zeer treffend, deze maninen zoo in hun doen en beflaan, met hunne goede en kwade
eigenfchappen, te aanfchouwen, als flechts de tijdgenoot en vriend
of medgezel hen gewoonlijk mag zien. Men denke flechts aan
GEL LE R T, Hoogleeraar aan dezelfde Leipziger Hoogefchool ,
waar GOETHE Zijne Akademifche fludiën begon; aan I! E R D E ,
met wien hij eenigen tkd zeer vertrouwelijk en druk omging; aan
J u N G , anders s TILL! N, zijn mede(iudent, tafelgenoot en vriend.
—Ten andere behel.t dit boekje niet flechts liet tijdperk, waarin
GOETHE eerst refit bekend raakte met de nieuwlle Duitfche
literatuur, maar ook juist dat, waarin zich die literatuur eerst
regt vormde, en uit den gebrekkigen finaak, dien GoDsCHEm
en zijne fchool nog bleven handhaven, tot den bloeijenden
luister verhief,,\velken KLOPSTOCK, WIELAND, GOETHE
zelf, S c Ui L L E R en anderen, der zelve hebben weten bij te
zetten. En wie gevoelt niet van zelve, dat dit aanleiding tot Bene
menigte van belangrijke opmerkingen moet geven? — Eindelijk
hebben wij flechts liet tijdvak van des mans leven te noemer,
r;EoORD. 1813. NO. 7.
X
in
;
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in dit deel bevat ; en ieder befeft terffond , dat de jongeling,

gedurende zijne, nog niet geheel afgeloopen, Akademifche
loopbaan, veel ontmoeten, veel ondervinden en veel ondergaan
zal, merkwaardig genoeg om verhaald, befchouwd, beoordeeld
en beredeneerd te worden. Ten opzigte van den Godsdienst in
het bijzonder vinden wij hier niet Hechts zoodanige omftandigheden, die op den man zelven, het voorwerp van zijn gefchrijf,
hare werking moesten doen, maar ook uitweidingen en íiellingen, die de aandacht gewisfelijk tot zich zullen trekken.
Het algemeene beloop des verhaals is, voor het overige,
dit : Gelijk wij den jongeling in het andere deeltje verlieten,
zoo vinden wij hem hier weer; geheel ter neer geflagen en ziek
naar geest en ligchaam door de onaangename gevolgen van het
gebeurde. Ongevoelig bezorgt men hem eenen hofmeester, die
zijn vertrouwen wint, hem met den eigenlijken afloop, ten
aanzien zijner vrienden, bekend maakt, en hem van zijne liefde, gelijk van andere zielekwalen, geneest. De fludie had eenigen tijd flil geftaan; deze hofmeester zocht dezelve op de
Wijsgeerte te leiden; doch GOETHEmeende , dat de Godsdienst
en de Poëzij te zamen haar overtollig maakten, en vorderde
juist niet ílerk. Veel had hij thans niet de eenzame natuur
op, en dit bragt hem, uit en door zichzelven, tot het teekeuen naar de natuur. Welhaast ging hij naar de Hoo gnefchool,
n+et te Gottingen, gelijk hij gewenscht had, maar naar Leipzig;
met vaderlijk bevel, om zich op de regten, maar met eigen
geheimen wensch, om zich op de literatuur toe te leggen.
Met de beoefening der eerften, en zelfs met die der eigenlijke oude letterkunde, fchijnt het dan ook geene fnelle vaart te
nemen. Het verhaal fchildert ons hier, over het geheel, meer
woeling, werking en ontwikkeling van den jeugdigen Genie,
dan wel ílille, onafgebrokene ítudie. Ook de fchilderkunst
boeit hem al meer en meer. Liefhebberij, kennis en eigen beoefening, zelfs van de etsnaald, doen zich beurtelings op. Na
een aanmerkelijk tijdsverloop , om eene naauw ontworftelde
ziekte en overblijvend ongemak, raar huis terug gekeerd, vol
hij zijnen geflrengen vader waarlijk maar zeer weinig.-doet
Gedurende zijn verblijf hier komt hij niet veel verder, of
dwaalt wel nog wijder van den weg der folide geleerdheid af.
Vervolgens zien wij hem naar de Hoogefchool, te Straatsburg
vertrekken; wonen daar zijne verkeering, zijne uitflapjes in de
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emme11reken , zijnen omgang met HERDER, zijne meer of min
belangrijke avontuurtjes bij; en verlaten hem alzoo, blijkbaar
veel meer op den weg om te worden, wat hij dadelijk geworden is, een Dichter in den ruimlten en fehoonl'cen zin van
dit woord, dan wel een regtskundige of eenige andere foore
van eigenlijken geleerde.
Deze opgave, die natuurlijk niet meer dan een ontvleescht
geraamte is, doet intusfchen gemakkelijk inzien, dat, behalve de
bijkomende belangrijke zaken, ook veel gewitigs in dit boek
moet voorkomen, met betrekking tot de vorming van en--deltj
zen held, met betrekking derhalve tot het eigenlijk onderwerp.
Vrijheid, werkzaamheid, fchoonheid; ziedaar zijne voorname
godheden. Zijne vroegere poëtifche (lukken wordy van tijd
tot tijd aan Vnlcaan geofferd en door anderen vervangen. Zijne
zucht inzonderheid voor de beeldende kunflen vindt ook nu, ge
voorheen, voedfel in de omilandigheden. En deze om -lijk
werken dan welligt, door hein, die naderhand-ílandighe
zoo veel invloed verkreeg, op geheel Duitschiannd, om die —
dweeperij , zouden wij bijna zeggen, voor kunst voort te brengen, welke thans in bijna ieder voortbrengfel van elegante li
Ook het bijzondere, fommige wijsgeerige-terauifch.
of godsdienflige denkbeelden van GOETHE aanklevende , vindt
welligt, gelijk in zijnen ganfehen, louter portifchen aanleg,
mede in zijne lotgevallen eenige verklaring. Althans de omgang met eene foort van mystieken, en zijne eigen vroege bieoefening der Alchymie, kan des mans oogenfchijnlijk bijgeloof,
dat ook hier wederom eenigzins uitkomt , helpen ophelderen.
Bijgeloof, zeggen we; want dit moge bij hem met ongeloof
nog zoo wonderlijk ineengewasfen zijn, en belde misfchien nog
zoo vriendfchappelijk met eenen gezonden godsdienst des harte
beflaan, het is niets anders.
Om dit werkje niet hechts hun, die belang in den man stel•
len, maar eiken liefhebber van belangrijke en onderhoudende
lectuur, verder aan te prijzen, wilden wij nu gaarne een of
ander afzonderlijk ftuk, uit hoedanigen het geheel meest beilaat, in onze taal overbrengen. De keuze , intusfcten, ia
ten uiteríie moeijelijk; niet hechts om het gewone bezwE
van te groote uitgebreidheid, maar inzonderheid ook om de
onbegrijpelijke verfcheidenheid, bij welke telkens veel aanprijzernds , doch ook wederom veel gevonden wordt, dat van eene
X2
voor-
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voorgenomen keus terughoudt. Wij bepalen ons derhalve tot
de volgende kleine bijzonderheid, welke, fchoon aan een uit.
voeriger ftuk ondergefehikt, toch als eene foort van geheel kan
befchouwd worden.
„ Dank en- ondank behooren tot die, in de zedelijke wereld
elk oogenblik voorkomende, omílandigheden, waarover het de
menfclien onderling nimmer eens kunnen worden. Ik ben gewon onderfeheid te maken tusfchen niet - dankbaarheid, ondank, en afkeer van dankbaarheid. De eerfle is den menfehen
aangeboren, ja ingefchapen: want zij ontfpringt uit eene gelukkige, ligtzinnige vergetelheid van het tegenfpoedige zoo wel
als heugelijke, waardoor alleen de voortzetting des levens mogelijk wordt. De mensch behoeft zoo oneindig veel voor- en
mede^vcrkends tot een dragelijk beftaan, dat, zoo hij der zon
aarde, Gode en de natuur, voorvaderen en ouders,-ne,dr
vrienden en medgezellen den verfchuldigden dank betalen wil
noch tijd noch gevoel overig bleef, om nieuwe wel--de,hm
daden te ontvangen en te genieten. Laat nu de natuurlijke
mensch die ligtzinnigheid over zich heerfehen, zoo, zeker,
neemt koude onverfchilligheid meer en meer de overhand , en
men ziet den weldoener ten laatfte als eenen vreemdeling
aan.

„ Om dit tegen te gaan, gewende ik mij, bij al wat ik
bezit, mij gaarne te herinneren, hoe ik er aan gekomen,
van wien ik liet verkregen heb, het zij door gefchenk,
ruiling, koop, of op eenige andere wijze. Ik heb mij gewend, bij het vertoonen mijner verzamelingen, de perfonen te
gedenken, door wier bemiddeling ik het afzonderlijke verkreeg;
ja de gelegenheid, het toeval, de verwijderdfte aanleiding en
medewerking, door welken mij dingen gewerden, die mij lief
en waardig zijn, regt te laten wedervaren. Hetgeen ons omringt, verkrijgt daardoor leven; wij zien het in een geestelijk,
liefderijk, innig verband, en door het vertegenwoordigen van
verloopen toehanden wordt het beflaan des oogenbliks verhoogd
en verrijkt; zij, aan wien wij de gaven te danken hebben,
-treden bij herhaling voor de verbeeldingskracht op; men ver
hunne beeldtenis eene aangename herinnering, maakt-bindtme
zich den ondank onmogelijk, en bij gelegenheid te vergelden
gemakkelijk."
y
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falvaife en fldelaïde, of de Zegepraal der IYriendfclaap over
de Liefde, Tooneelfpel in vijf Bedrijven, door lllr. SAMUEL
IPERuszOON wIsELIus. Voor rekening van den Schrijver. Te 4nmflerdam, bij J. S. van Esveldt-I Ioltrop. 1812.
-
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behelst een geval uit het leven van den grooten
D it flukjeADOLF,
den roem van Zweden, en een' der groot-

GUSTAAF

1e mannen van Tateren tijd. I-Ietzelve is door den Heere w IS ELI U S op de leest van een Drama gefchoeid, niettegeiitlaande hij in zijne Voorrede betuigt, dezer foorte van Tooneelpoëzij niet zeer gunulig te zijn. Onzes inziens past een Drasea zeer juist voor het burgerlijke leven; maar zoodra men
tot de kringen der Grooten nadert, bereikt_ men tevens het gebied des meer flatigen Treurfpels. Wil men dus de foorten,
die alle op zichzelve goed zijn, volgens het juiste gezegde
van BOILE'AU:

Tons les genres font bons, hors le genre ennuyeux,
niet verwarren, en in elkanders regtsgebied doen treden, zoo
behoort de edele daad van een' Vorst door de hooggefchoeide
Tragedie opgeluisterd te worden. De edelmoedigheid van eenen
AUGUSTUS, TITUS Of GUSTAAF ADOLF door het

Drama

te verheerlijken, zou beneden de waardigheid van plaatfen en
perfonen zijn, en weldra het Treurfpel geheel verbannen.
Wij oordoelen echter daarom niet, dat het bij uitfluiting dus
genoemde Tooneelfpel, op het voorbeeld van fommigen, juist
lage boert niet edele gevoelens, en uitdrukkingen, die de hooge
Treurfpeldichter zich naauwelijks zou veroorloven, behoeve te
verbinden. Deze gedrogtelijke verbindtenis, die b. v. het anders fraaije Tooneelrluk, Menfchenhaat en Berouw, in de eIlendige rol van n IE TERzoo deerlijk misvormt, vindt men
ook hier, wel in eene mindere mete, maar toch als met opzet
gezocht. Men zie het eerfte Tooneel des derden Bedrijfs, 't
welk in eene Klucht (Farce) zon geduld worden, maar zelfs in
een Blij/pel door eenen waren kunstregter met den fac ridicule,
Bont Scapin f'enveloppe, naauwelijks zou worden gelijk gefield.
41s rut voor het hek Jlaan, (bl. moe) is althans van geenen
heseren stempel. De nietsbeteckenende, nuttelooze woordfpe-
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ng des Konings (bl. 4.3) en het belagchclijke quiproquo op bi.
17 en IS , waar de Moeder van Fabbrijken en de Dochter van
rozen fprcc;t, (dit belagchelijke heeft echter niets van het
haat - coruque) heeft men misfchien ook aan het verkeerde
denkbeeld te danken, dat het Tooneelfpel (Drama) eene gemengde dichtfoort is, die beide van het Treur- en Blijfpel iets
hebben moet. Het is echter geene gemengde, maar eene tusfehenbeiden Jlaande foort, welke noch kluchtige, noch heldhaftige, maar edele gewaarwordingen moet opwekken, en des
hoods fijne fcherts, maar geene ílraattaal duldt.
Dan , wij moeten het beloop van dit Tooneelítuk 4ortelijlc
opgeven. G u S T A A F ADOLF, Koning van Zweden, is verliefd
op eene

Freule,

ADELAIDE VAN GERENIIOL:l4,

Dochter

eens overledenen Rijksgrooten , die in den twist van s i G I sM O N t), Koning van Polen, en Zoon van JAN, Koning van
Zweden, met KAREL, deszelfs Oom, en Vader Van GUSTAAF,

over de Zweedfcbe troonsopvolging, de ongelukkige partij van

gekozen heeft. Na den dood baars Echtgenoots
is haar de terugkomst in Zweden vergund. Op de reis van haar
landgoed met hare Dochter naar Stoklzol,n, was haar leven met
dat harer Dochter door V A L V A I s E, gunfleling en boezem
Konings, gered. Daar zij echter onder den naart-vriends
van VAN IIAC!)STEIN, en VALVA!SE mede incognito reis de, beminden de jonge lieden (ADELAIDE en haar redder) elkander , zonder eenige kennis aan elkanders namen of omflandigheden. in één uur had deze liefde onuitroeibare wortelen
gefchoten . ALLERAN, Broeder van het meisje, hoort intusfchen op de hoofdwacht van de liefde des Konings tot zijne
Zuster fpreken, geraakt daarover in woede, vliegt naar huis, ern
fpreekt met de Moeder , die van alles onkundig is, over het
geval. (De Moeder is ons wat al te onverfchillig , de Zoon
wat al te doldriftig voorgekomen.)
In het tweede Bedrijf komt VALVAISE uit Rusland terug,
waar hij den afítand van Finland voor den Vrede bedongen
heeft. De Koning vertrouwt hein nu zijne boezemf)nart, en
tevens, dat ADELAIDE VAN GERENHOLM (welke VAL VA IS E onder dien gcfachtsnaanl riet kent) zijne ziel voogdes
is , welke hij heeft bepoten te huwen. VALVAISE wordt
tot zijn' afgevaardigden in deze zaak benoemd. Hij komt dus

S I 01 S M O N D

ren huize
"s.^

van

Mevrouw VAN G E R E N II O L nt , doet haar G U s-

Yoorftel, en vindt dc Moeder natuurlijk zeer geneigd,

Schoon-
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Schoonhoeder eener Koningin te worden. A L LE. R A N, drarentegen, blijft nog wantrouwende, en vermoedt, dat er eene
adder in 't gras fchuile; reeds in den aanvang van het gefprek
meende hij

VAL V A I S E te

verworgen , doch vergenoegt zich,

op zijnen ouden adel te ilo,`fen. V AL VA I S E moet intusfchen
aan ADELA I D E alléén nog het voorftel doen. Zij verfchijnt.
%Velk een tooneel ! Minnaar en Geliefde ontmoeten elkander.
Hij, ondertusfchen, denkt, na liet eerfte oogenblik van vervoering,
terftond aan zijne vriendfchap en pligt; maar zij wil van G u sT A A F niet hopren. De nooit fineltende fneeuw van Spitsbef-gen zal mij anrz ranee zijde eeo:e altijd groene vallei, de drij.
s'ende rotsye3'aarten zwellen mij welige wijnbergen, het krijs
tend gehuil der hongerige be eren zal mij een vreugdegalm, de
eenn'i5e na 't mij een koesterende lentedag zijn, als hij door
,eik' bijzijn wordt verwarmd en opgeluisterd. Neen! zóó fentinsenteel hebben wij nooit iets gezien. Zoo het er eens toe

kwam ... maar het zou niet lang duren; het minnende paar zou
in die groene vallei, te midden dier wijnbergen en vreitgdegalmen, en in dien koesterenden lentedag, weldra in elkanders ar
bevriezen; want de 75f1e Gr. Noorderbreedcc verflaat geene-men
fcherts , en ontziet geene verliefdheid. Hoe geweldig (leekt
deze hoogdichterlijke taal ook af bij het boven aangehaalde bascomnique! Eindelijk, te midden eener omhelzing , (die VA L VA ts E nogtans onbeantwoord laat) flormt de driftige Broeder binnen; VALVAISE vertrekt, zijne Geliefde bezwijmt, en wordt
iraks bijna ijlhoofdig; A L L E R A N gaat den Koning van alles
berigt geven, doch is reeds voorgekomen door c n it 1ST I E R N,
Minister der Finantidn, een doortrapte booswicht, en benijder
Van G u s T A A F'S Vriend, die op eene zeer zonderlinge , ja
onwaarfchijnlijke wijze , door het aanhalen van een pak met
koperen platen en een medaillon AD r LA i D E's liefde is te
weten gekomen. De Koning twijfelt echter nog, toen ALLER
binnen komt en de geheele zaak ontdekt. Nu verandert
r U S •r n A ij's vriendfchap in den geweldigden toorn; hij helt
twintigduizend daalders op liet lijf van v A L V A ls z, , en beveelt
een' ieder op levensfiraf hem aan te houden. D U P LA IS E eciiter, Secretaris van Somt, befluit zijn' weldoener VAL VA J OE te
zedden; hij vel'bergt Lem in de kanfelarij, doch CldRIsTIERN,
time, als mede door den ;eaoemdez.beweldadigd,in liet geheim wordt
t egeia .., gain o;,,?c> een vu ewendfel naar'buiten, trekt den Ilen.
,
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tel uit een hek binnen's luis, en fluit daardoor DUPLAISE en
VA L V A I s n beiden op. Daarop vliegt hij naar de hoofdwacht,
Waar ER IK , een getrouwe knecht van de GE KEN uo L MS,
behendig den flentel verwisfelt , in haast den ongelukkigen
Staatsdienaar in de kanfelarij opzoekt, en hem tijd geeft , zich
in eene kas achter papieren te bergen. Daar nogtans, hoezeer
de wacht niets vindt, cu RIS TIE RNr echter zelf terug komt,
met arendsoogen zoekt, en daardoor eindelijk VAL V A I SE Ont.
dekt, zoo was deze zonderlinge Neutel - ruiling, en het wonderlijke fluiten in de kas, vrij overtollig, en moet flechts de waar
VAL V A IS E, een' der helden van het íluk , ver-dighevan
In het vijfde Bedrijf , gewis het beste van het-minder.—
fluk, zit de Koning op den troon , omringd door zijne hooge
ambtenaren; C H R I ST I ERN nadert, op hoop van belooning,
en ontvangt de twintigduizend daalders, zoo 't heet voer een'
zijner bekenden , die de ontdekking gedaan heeft; Mevrouw
VAN G n R r N H o L M komt op, en doet verflag van hare kennismaking met VAL VA IS i: ; deze komt geboeid met D ut' LA IS n, en erkent ziel] fchuldi ; doch ADELAIDE vliegt naar binnen , en finoekt om genade ; zij bekomt 's Konings woord ,
dat VALVA? s L het leven behoudt, zoo zij G U S T A AF hare
hand fchenkt; dit doet zij, doch wil zich daarna terltond doorboren. Dit is zeer theatraal, doch tevens zeer weinig in de
natuur. Maar nu lost zich alles op; de edele Koning, die allen flechts had willen beproeven, vereenigt de Gelieven, herltelt VALVAISE in zijne gunst, beloont DUPLAISE, den
Luitenant der wacht, ei ER IK, doch Wil ct1r.ISTInRN van
duizend vademen hoon'te doen nederwerpen, 't welk echter, op
voorfpraak, in eene eeuwige gevangenis veranderd wordt. De
ordonnantie van twintigduizend daalders wordt aan ADEL A 1'DE gefchonken, ter uitdeeling aan behoeftigen.
Ziedaar het beloop van dit Tooneelfpel, waaruit men deszelfs voornaamlte gebreken en fchoonheden misfehien reeds
zal hebben opgemaakt. Om met de laatften te beginnen: men
ziet terftond, dat er veel handeling in het fluk is. Het behoort niet tot die koude zamenfpraken, waar alles flechts in
verhaal gefchiedt, en welke men te huis even goed lezen, als
zien fpelen kan, noch tot die Melodrames, welke hunarmhartig
fonds door gevechten of ander groot Spektakel moeten goedma-.
ken. Zou men het noodelooze gewurm aan het hek uitzondert 1
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dert, is hier de middelmaat vrij wel getroffen; de herkenning
van VALVAISE en ADELAIDE (bl. 70) kan eene treffende
vertooning opleveren , zoo wel als het geheele vijfde Bedrijf.
Vele uitdrukkingen, vooral van G U S T A AF, zijn voortreffelijk,
b. v. het geheele eerfle Tooneel des tweeden Bcdrijfs, 's Konings antwoord aan c H R I S T I E R N, die de burgers door een
hoofdgeld drukken wilde (bl. 38 , 39), en dat aan D u P L A I S E,
die, hein de vereeniging van Finland met Zweden mededeelende, deze gelukkige overwinning doet voorkomen, als een geduchte voormuur om het Rijk te verfterken (bl. 36). — Daarzagen wij ook, dat het karakter van den grooten GUS--entg
TA A r ADOLF veel te zeer door drift heen en weêr gefchokt
wordt; daar toch een Koning , vooral een toenmalig conffitutioneel Koning van Zweden, zich nooit het regterlijk gezag,
en dat wel zonder verhoor, over éénen zijner Onderdanen mag
aanmatigen. VA L VA I SE is een fch000 karakter; flechts bevalt het ons niet, dat hij , om eerre genoegzaam onwillekeurige
en llraks gefinoorde opwelling van het natuurlijkfte hartsgevoel, zich herhaalde main voor des doods fchuldig erkent.
Ook de vriendfchap heeft hare palen, en mag nimmer in laag
ontaarden. AD E L A I DE is eerre romanheldin in formd.-heid
DuPLAISE is een zoo edel mensch, als ci-IR 1ST IER N een
verfoeijelijke fchurk ; Mevrouw VAN G E R E N II O L M is vrij
zwak en overtollig; ALLER A v verraadt, bij al zijn' adeltrots,
kinderachtige ijdelheid, wanneer hij , in plaats van zich (bl. 1 35)
over de wettige verbindtenis zijner Zuster met den braaffien
man en 's Konings boezemvriend te verheugen, ter zijde mompelt: zij wordt toch Beene Koningin van Zweden (*).
Voorts begrijpen wij niet, waarom de Schrijver verkozen
Nebbe , aan drie zijner voornaamfte perfonen (VALVAISE ,
DoPLA1SE en ADELAIDE) Franfche in plaats van Zweeódfche
narren te geven. Dit gebrek vindt men niet in een Tooneelf uk, uit dezelfde Gefckiedenis ontleend, (de hoofdzaak toch
is eene ware anecdote) in liet IIIde Deel van het Zedelijk Toeveel (Amft. 1779) te vinden, en uit het Hoogduitsch van den Heere DALBERG vertaald. De V AL V A IS E Van dit Pluk heet daarin
WAL-

(`) In uien mond van Benen o L GA R, in de Elfride , dunkt ons í:e
uitroep: zij ftierf, en niet als Koningin t beter geplaatst.
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WALWAIS , DUPLAISE WRANGEL

, en

GERENHOLM

-- dit laatfte meer volgens de Gefchiedenis. — Her
Zou ons te ver afleiden, beide (lukken met elkander te vergelijken; ook is de beoordeeling reeds te breed uitgeloopen;
maar het zal den liefhebberen der Tooneelpoëzij niet berouwen, bij dit ftuk van den Heere W 1 S ELI US ook dat van
DALBERG te lezen.
BR A H --,

Table de la collection des Lois et Actes du Gouvernement,
pnbliés depuis le q. Aont 1789 , jusqu'au 23 Prairial an _n,
de la République (io Juin I7 i..), époque a laquelle à (a)
commencé le Bulletin des Lois. (Prix z francs, et 2 francs
50 cent, franc de port.) à Amtierdam , chez l Veuve 7. D661.
18i2. 8VO. f i-:-:
Y.le uitgave van dit Register , aan welks volledigheid en
naauwkeurigheid wij geene reden hebben te twijfelen, is eene
allernuttigfte onderneming. De verzameling van LYetten en 4cten van het Gouvernement, in ac/it Deden in 8vo, bevat alle
de wetgevende bepalingen van den 4 Augustus 1789, zijnde
het tijdflip der bijeenroeping van de Algemeene Staten, tot
aan den so Junij 1794. , wanneer de uitgave van het Bral
Wetten eenen aanvang heeft s;cnotnen. Daar bij de-detinr
gemelde verzameling geen Register van zaken gevoegd was,
moesten de nafporingen altijd langwijlig en lastig, dikwijls geheel zonder vrucht zijn. De Advocaat, die zoo als wij hier
vernemen, dit Register tot zijn eigen gebruik had zamengef eld, heeft het publiek Benen gewigtigen dienst bewezen door
de' openbaarmaking van zijnen arbeid. Wij kunnen, derhalve,
allen de genen, die in de noodzakelijkheid zijn om de Wetten
en 4cten van liet Gomrvernement nu en dan na te (laan, dit werk
-je,
als doelmatig en bruikbaar, met volle ruimte aanprijzen.

21z

UITTREKSEL.

3_7

Zakelijk en naau vkeurig Uittrekfcl uit de generale Infiructie
op de Confcriptie. Eer/Je gedeelte, de werkzaamheden der
Moires. Tweede gedeelte, de pligten en regten der Confcrits.
Naar de olfrciele tu'tgore , op last van Mijnheer den DirecteurGeneraal der Confc; •iptie gedrukt, door A. BR U G G E MA N S.
Te Dordrecht, bij A. Blusfé cnZoon. iSz2. Ingr.$vo.fe-: -:

I)e

I-leer FIRMIN DIDOT, gemagtigd geworden zijnde tot
het herdrukken van de algemeene Inftructie op de Confcriptie,
heeft het nuttig geacht daarvan voor de Moires een uittrekfel te
maken in twee gedeelten. Het eerí}e behelst alle de voorfchrií=
Pen, die de Maires aangaan; het tweede die, welke de Confcrits
betreffen. Dit uittrekfel , thans in de Hollandui he taal overgebragt, zal, zonder twijfel, ook door de Moires in de Hollandfche Departementen met gretigheid ontvangen worden; daar het
toch, volgens de aanmerking van den zamenfieller, voor deze
ambtenaren van belang is , alle de regels, welke zij bij hunne
werkzaamheden te volgen hebben , bij elkander vereenigd te
zien, — daar het te gelijk voegzaam kan ;vorden gerekend,
dat de Maires kennis dragen van al hetgeen belangrijk kan
zijn voor hunne onderhoorigen, — en daar liet inzonderheid
Te pligt der Maires is, de Con /trits voor te lichten en te
heflieren in het gedrag, dat zij te honden, of in de reclamatiën, die zij te formeren hebben. Ook anderen zullen zich
van dit uittrekfel niet vrucht kunnen bedienen.

Eer.
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Eerie Beginfelen der wiskunflige lardrijksbefe'r,ijving, doos'
T. OLIVIER SCIIILPEROORT. Te Dordrecht, bij A. Blusfé en Zoon. I8I2. In kl. Si's. 72 BI. f - 6 -:
:

E envoudiger,
bevattelijker en nuttiger onderrigt kan de wis
e Aardrijksbefchrijving welligt niet bekomen, dan door-kunflig
den kundigen vervaardiger in dit boekske is medegedeeld, zon
enkel belangrijk punt over het hoofd te zien. Ter-deréfn
voorbereidinge worden, in 7o korte paragrafen, de wiskunftige
lijnen, figuren, metingen en berekeningen opgegeven, met eene
duidelijke verklaring der benaminen , niet toepasfing op de
Franfche lengtemaat, en met ontvouwing der zoogenoemde
krachten van beweging. Daarop volgt het onderwijs omtrent
onzen aardbol, deszelfs omwenteling, bolrondheid en kringvormige beweging. Een verder onderrigt leert de dagelijklche
omwenteling, in de ontvouwing van den horizon, hemelítreken, luidden- fchedel- en voet -punt, de as en de polen, de
middaglijnen, den evenaar, de parallelkringen en der aardrijkskundige lengte en breedte; voorts de ware gedaante en grootte
der aarde, en daarna den jaarlijkfchen omloop der aarde om de
zon, in de verklaring van de overhelling der as, der keer- en
pool- kringen, en van den dierenriem. I Iet befluit bevat een
toepasfelijk overzigt van de gedaante des aardbols, ten aanzien
van den zonnefland en den omloop der aarde, bij het gebruik
van aardgloben en landkaarten, waarin de voormaals opgegevene gronden bij uitnemendheid keurig en bevattelijk uiteengezet
en alzoo praktikaal bewerkt worden, en waarbij ten Plotte twee
naauwkeurige tafels zijn gevoegd van het afnemen der parallelkringen en der klimaten, met het verfchil van den langften
dag van eenen halven dag tot zes maanden toe. Behandéling,
ftijl en fpelling, — alles is even naauwkeurig. De kundige
Schr: ver hebbe onzen welmeenendlten dank! Zijn werk verdient in alle handen te zijn van onderwijzers en leerlingen,
— Alleenlijk mogen wij aandringen op de bijvoeging van do
Ieoodige platen tot afbeelding der figuren, welke althans in onze uitgave ontbreken,
-
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De beroemde Dieren. Historifche flnecdoten. Bevattende onderfcheidene trekken van verland, list, moed, goedheid,
liefde, dankbaarheid, enz, onder allerhande Dierfoorten,
van den Leeuw tot het Gekorvene. Door A. ANTOINE.
TOL
Uit
Zet Franse/s, door R. V 4 N DER PIJL. Te Dordrecht, hij A.

Blusfé en Zoon. 1812. In kl. 8vo. 386 Bl. f 2-4-:

I

nderdaad , bij het nagaan van alle die trekken van onder•
fcheid^ne bekwaamheden en deugden, waardoor het domme
vee uitmunten kan, komt men in verzoeking om hetzelve onder de redelijke en zedelijke wezens te rangfchikken; en, alg
het mensch -dier Hechts de moeite nam om zijne beesten -broeders een weinig meer te fchoolmeesteren, wie weet in hoe
weinig tijds men het vee den onteerenden naam van Flom nier
meer zou mogen geven, maar hetzelve veeleer kunnen Hellen
in alle de regten der menschheid ! Immers zeggen P 0 R PUTRI us en JA MBLICHus, (gelijk ons hier bl. 38 berigt wordt)
dat PYTHAGORAS bij Tarente eenepos gezien heeft, dieboo.
neu at, en die zeer verflaanbaar ze/de, „ dat hij geen gras kon
eten;" en wij zien geene reden, waarom dit geval éénig of
voor het minst zoo geheel zeldzaam bleef, dan hierin, dat de
talenten der osfen niet genoegzaam door ons menfchen worden
uitgelokt en aangekweekt. Dit is inderdaad ten hoogtte nadeelig. Indien men, b. v., al overlang den ooijevaar te dezen
aanzien niet al te zeer had veronachtzaamd, zoo had men de
geheele telegraaf welligt buiten werking kunnen houden, en
echter van alom even fpoedig en zeker berigt kunnen erlangen.
Immers, na den veldflag van Denain, — maar laat ons het belangrijk verhaal letterlijk affchrijven:
„ De ooijevaars zijn zeer gemeen in Vlaanderen, waar zij
op de i,00glle torens nesten maken. Na den veldlag van Denain, voor dat de tijding hiervan in Parijs kon gekomen zijn,
verfchenen er vier ooijevaars, op de hoofden der vier beelden,
die op de hoeken van de lantaarn des koepels van het hotel
der invaliden Haan. De oude militairen zeiden, dat er gewis
een veldflag was voorgevallen in Vlaanderen, waarvan liet geraas de ooijevaars verjaagd had; en zij voorfpelden uit de plaatfen waar zij zich ftil hielden, dat de Franfchen den veldflag
ge-
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gewonnen hadden. Vele geloofwaardige perfonen, dle in 1756
nog in liet invaliden-huis woonden, hadden deze foort van voorteeken gezien.'
De honden , en met regt , fpelen voorts eerre belangrijke
rol. ZóO verre zelfs drijft deze Schrijver zijn geloof aan
honden - redelijkheid , ja honden - zedelijkheid, dat hij met ver
voorbeelden aanhaalt van (prekende en lagchende bon--trouwen
den; het eerstgemelde, onder andere, havende door de getuigenis van LE I ii N IT z, die, in Meisfen , eenen hond gekend
had, die van zelf fprak, en het door oefening weldra zoo ver
bragt, dat hij een dertigtal Hoogduitfche woorden 'jonde uit.
(preken; en er is geen twijfel aan, niet eene zuivere prononciatie, want het was een Duitfche hond. Voorts wordt de Dichter van den Rhadamistus aangehaald, die alle honden, mooije
en leelijke, zindelijke en morfige, onder zijnen mantel naar
huis droeg, en, op de vraag naar de reden van zulk eene ongemeene liefde voor deze dieren, ten antwoord gaf: Omdat ik
ie menfchen ken! — „ Wat zon," voegt er onze Schrijver
zeer naïf nevens, „ wat zon C RE r I LI. ON gezegd hebben,
indien hij in onzen tijd geleefd had?"
Zoo geeft dit werkje dan overvloedige ftof tot nadenken oni
meer partij van de dieren te trekken; en, fchoon men deze
groote verzameling van foortgelijke anecdoten niet zonder ver
achtereenvolgende lezen kan, en men zeker van-moeijnsz
tijd tot tijd wel bewijzen van echtheid en gezonde zielkundige
redenering tot rustpunten verlangen zou, zoo wordt deze ver
echter ruim vergoed door liet zeldzame, dat men,-moeijns
onder het van elders bekende, hier gedurig op nieuw dan aantreft. Tot eene kleine proeve: „ Zekere dame woopde op een
klein landgoed nabij Nantes; zij had eene menigte bijen, waar
zij veel werks maakte; eene ongelleldheid dwong haar,-van
naar de find te gaan, waar zij flierf. Maar, wat gebeurt er!
Al de bijen, door een onbegrijpelijk inflinet, vergaderden
„ zich op hare doodkist, welke zij niet verlieten, voor dat
„ men haar begroef. Een buurman dezer dame, de aankomst
„ van dezen zwerm vernomen hebbende, begaf zich dadelijk
„ naar de buitenplaats, waar hij werkelijk de korven geheel
„ ledig vond:'
Het zijn evenwel niet alleen zoodanige zeldzaamheden, diCeen of ander dier eene plaats in deze verzameling van beroem de dieren verzorgen; maar zelfs het vermogen om te fpringen ,
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aoo als iedere vloo heeft , bezorgt deze beestjes alhier eene

vereerende melding: „ De rnensch fpringt zes of acht voeten
„ hoog, eene vloo wel zes honderd en meer, vlooitn - voeten
„ wel te verftaan: Hoe men dat berekene ? Neem gefmolten
was, druk daar den poot der vloo in, dan hebt gij de juiste
maat; plaats dan de vioo op uw voorhoofd, en merk hoe ver
zij fpringt. Zoo deed de wijsgeer SOCRATES! — Hoe beCchamend voor eenen F 0E I o S o en zijne conforten , zich door
ellendig ongedierte in de edele vlooijen-kunst zoo wijd en verre
de loef te zien afgeftoken ! En dit zijn nu nog Hechts ongedresfeerde vlooijen!
Maar, wat zal de Lezer zeggen, wanneer hij onder de baroenure Dieren, onder andere, ook den beroemden fr o L T A i •
RE ontmoet!
Ten bewijze nemen wij nog deze anecdote over. „ VOLTA IRE hield zeer veel van eenen jongen arend , dien hij
in een hok, op de plaats van zijn kasteel te Ferney, hield.
Eens vocht dit dier tegen twee hanen, en werd zwaar gekwetst.
VOLTAIRE, troosteloos hierover, zond dadelijk iemand naar
Geneve, met bevel om eenen zekeren perfoon aldaar, die voor
eenen kundigen dieren - dokter gehouden werd, mede te brengen. In zijn ongeduld, deed hij niets dan heen en weder boopen, van het nest van zijn arendje naar het venfter van zijne
kamer, van waar hij op den grooten weg kon zien. — Eindelijk ziet hij van verre de expresfe komen, hebbende achter
op zijn paard den met ongeduld verwachten Esculapius; hij
fpringt op van vreugde, vliegt hem te gemoet, ontvangt hein
op de allervriendelijkste wijs, doet hem allerhande verzoeken
en beloften om hem ten voordeele van zijnen zieken in te nemen. De dokter befchouwt de wonden van het arendje. Vo L.
TAIRE, ongerust, tracht in zijne oogen de vrees of hoop te
lezen. De dokter verklaart, dat hij er niets van kan zeggen
voor het ligten van het eerlle verband; hij belooft den volgen,
glen dag weder te komen, en gaat heen, nadat hij wel betaald
was. Tot den volgenden dag was VOLTAIRE in de grootíle
ongerustheid; eindelijk de beflisfing was, dat men voor het leven van den arend vreesde. Nieuwe bron van ongerustheid!
De eerfte vraag, welke V O L T Al R E Tederen morgen aan eene
van zijne dienstboden, MAGDALENA genaamd, en die gelast
was hem te wekken, deed, was: „ Hoe vaart mijn arendje ?"
►o- „ Zoo zachtjes aan, Mijnheer, zoo zachtjes aan," was het
ge-
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gewone antwoord. Evenwel, eens op eenen morgen zeide zij,
op eenen lagchenden toon: „ 6 Mijnheer! uw arendje is niet
ziek meer." — „ Hij is dus genezen! welk een geluk!" —
„ Hij is dood." — „ Dood! mijn arendje dood!" — „ Waarachtig, Mijnheer, het dier was zoo mager! het is goed dat
het maar geftorven is." —„ Wat mager!" fchreeuwde VOLTAI RE woedend; „ eene mooije reden waarachtig! Gij moest
mij dan ook maar van kant maken omdat ik mager ben. Zie
die heks! zij lacht om den dood van mijn arm arendje, omdat het dier mager was.... Weg, weg van hier!" — Mevrouw DE N is kwam toeloopen op het gefchreeuw van haren
oom, en vroeg hein naar de reden van zijne kwaadheid. VOLTAI RE verhaalt het haar, al mompelende: , Mager! mager!
dan moesten zij mij ook maar dooden!"... Eindelijk wil hij,
dat MAGDALENA zal weggejaagd worden. De gedienftige nicht
veinsde te gehoorzamen, en beval het anne meisje, zich in het
kasteel te verbergen. Eerst twee maanden daarna vroeg VOLT AI RE , hoe MAGDALENA het maakte. „ Zij is zeer ongelukkig," antwoordde hem Mevrouw DE NI s; „ zij heeft in
Geneve geenen dienst kunnen krijgen, zoodra men vernam dat
zij van het kasteel van Ferney weggejaagd was." — „ Dat is
hare eigen fchuld. Waarom lachte zij om den dood van mijnen arend, dewijl hij mager was? — Evenwel, zij moet van
honger niet fterven: laat haar wederkomen; maar dat zij nooit
verfchijne voor mijne oogen!" „ 6 Mijn waarde oom, daar
zal zij wel op pasfen." -- „ Welaan dan!" -- Nu kwam MAGDALE N A eindelijk uit hare gevangenis; maar íleeds haren mees
ontwijkende. Het gebeurde evenwel eens, dat VOLTAIRE-ter
van tafel kwam, en haar juist ontmoette. MAGDALENA, bedremmeld, kreeg eene kleur', doeg de oogen neder, en wilde
eenige verfchooningen uit{Iamelen. „ Laat ons daarvan niet
meer fpreken," zeide VOLTAIRE; „maar bedenk Reeds, dat
enen niet alles, wat mager is, moet dooden."
Onder alle deze anecdoten vindt men er ook eenige , die inderdaad opmerkelijk en tevens geloofwaardig zijn: bij de meesten, echter, viel ons dit problenaa in, voor nderfteld dat deze
verhalen vrij algemeen geloof vinden: Zijn dan de beesten, of
zijn de menfchen, ten aanzien hunner verflandelijke vermogens,
in ettelijke jaren verachterd?
Het plaatje, tegen over den titel , verdient loffelijke melding.
No. VI. bl. 26z. reg. 6. moet laan : lldmtraalfc itp.

BEOORDEEL ING.
Gefchiedenis van de Christelijke Kerk in de Achttiende
Eeuw, door A. Y P E x, Doctor en 1Ioogleeraar der
Kerkelijke Gefchiedenisfe, te Harderivijk. Xl1de Deel.
Te Utrecht, bij G. T. van Paddenburg en Zoon. In
gr. avo. 593 Bl. f 5-4-:
-

en einde onzen Lezer niet den belangrijken inhoud
T
van dit Deel (welks aankondiging door gewigtige beletfelen is opgehouden) eenigzins bekend te maken, willen
wij des Schrijvers eigen overzigt hier flukswijze inlas
hetzelve ginds en elders wat uitbreiden.
-fchen,
Historisch verflag van den flaat der Geestelijkheid in
het Roomsch - katholieke Kerkgenootfchap , bl. I -4. Hier
zien wij voorloopig en in het algemeen , zoo wel de inrigting van dit ligchaam , als inzonderheid de verandering,
door hetzelve in deze eeuw ondergaan; [Iraks breeder ont.
vouwd in een
Berigt aangaande den /laat der wereldlijke Geestelijk
—I2. waarbij de hoogere, als aan vele verbastering-heid,.4
onderhevig, en aan hervorming niet zeer het oor leenende;
de lagere, daarentegen, als meer gezuiverd, fchoon daar
niet vrij van zware misbruiken, wordt afgemaald; en-om
een aangaande den flaat der Klooster-geestelijken, bl. I2—
63. dat ons, na de opkomst en voortgang der geestelijke
klooster - orden, en in het bijzonder die derbedel - orden,
benevens derzelver al emeenen staat in het begin der eeuwe, denoodige hervormingen doet kennen, welke vervolgens in Frankrijk en elders werden in het werk gefteld. Die
leervormingen zijn, inderdaad, verbazend en gezegend tevens. Slechts een klein deel diens nutteloozen lasts van
ontallijke monniken, en dezen van de beste foort en beter
opgeleid, is er overgebleven; niet flechts in Frankrijk, \vaar
Y
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het revolutie - vuur met zoo veel heilzaam graan ook dit kaf
verteerde, en iu Dnitschland, waar inzonderheid j o z n P
II een ware Hercules tegen de monilers van het bijgeloof
werd; haar ook grootelijks in Italië, ja overal, behalve
misfchien nog in Spanje.
.ierigt aangaande de orde der 7efiiiten , bl. 63 166.
en wel aangaande de eerffe onderneming van i G N A T I U s
L 0 Y 0 L A, derziver flichter, het bijzonder geestelijk doel
der orde, hare bijzondere inrigting, hare gevoelens, de
middelen, ter bereiking van haar doel in liet werk gefield, en vervolgens haren val, benevens de daartoe aanleidelijke oorzaken. Deze opgave, alsmede het aantal blad
doet zien, hoe uitvoerig de Schrijver deze zaak heb --zijden,
be behandeld. Daartoe 'had hij waarlijk ook het volfte refit.
Want, van welken kant men deze zonen van L o Y o LA befchouwe; hetzij men lette op hetgeen zij dadelijk geweest
zijn voor liet menschdom , of op hetgeen uit hun voorbeeld
gebleken is, uit geringe beginfelen, en zonder eenigen
feun van buiten, belangrijks voor den geheelcn mensch te
kunnen geboren worden; hetzij men hunne verdienftelijke
of hunne verderfelijke zijde in aanmerking neme; altijd zijn
zij der aandacht van den wijsgeerigen beoefènaar der gefchiedenis dubbel waardig, Wij willen daarom onze Lezers
liever aanmoedigen om het berigt bij Y P E Y zelven na te
haan, dan hun daarvan eenig dor uittrekfel leveren.
Historisch verflag van den uitwendigen toe/land der
Roomfiche Kerke, bl. 166 tri. Hier zien wij vooreerst
den toenemenden bloei der kerke , waartoe de ijver en bekwaamheid der Jefiiiten, maar nog meer de verdraagzaam
Protestanten toebragt, die in liet bijzonder den Ka--heidr
tholieken op vele plaatfen vrijheden fchonk, welke zij fe
lang moesten misten. Doch dezelfde geest des tijds-dert
was ook elders oorzaak, dat de overheerfching dezer kerk
bepaald, of wel met wortel en tak uitgeroeid, en-genot
alzoo ten min[te de uitwendige luister hunner glorierijke
moeder eenigzins verduisterd werd. Met genoegen lazen wij
des Hervormden Schrijvers zachtmoedig en billijk oordeel
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over hen, van wier overgang tot de Roomfche gemeen
hier moest gefproken worden.
-fehap
Historisch verflag van de gewijde plegtigheden der
Roomfiche Kerke, bl. 211 -259. In dezelven, doorgaans
— meent de Schrijver — genoeg bekend, viel, gedurende'
de drie eer(Ie vierde doelen der ceu ve., weinig verandering
voor. Geene eeuw zelfs zag zoo vele heilig - verklaringen
dan even deze. Vervolgens , echter, werden eerst een aan
heilige dagen afgeichaft, eni daarna begon men kerkge--tal
zangen in de landtale te gebruiken; van den gang van welk
een en ander een belangrijk verflag wordt gegeven. Op het
laatst der eeuwe kantten zich verftandigen ook flerk tegen de
bijgeloovigheden, ten aanzien der beelden en overblijffelen
van gewaande heiligen ; welke bijgeloovigheden dit tijdperk
nog, boven allen denkbeeld, waren blijven bezoedelen.
Historisch verflag van de tucht der Rooinfche Kerke,
bl. e59-291: Berigt nopens de vermindering der Paufelijke raagt in het te ver drijven der kerktucht, blijkbaar uit
veler geestelijken vrije taal over de geoorloofdheid van liet
huwelijk; en uit de langzamerhandfche affchaihng van de
Inquifitie, dat monfrer, federt eeuwen zoo verích ikkelijk,
en nu te eenemaal geveld, daar de Groot - Inquifiteur zelf
zich in 1807 genoopt vond, om het voordel te doen, dat
de geheele regtbank mogt vernietigd worden , en in het begin des jaars í810 het Inquifitie - buis te Valladolid, onder
liet gejuich der bijgeloovige Spanjaards zelven, tot aseb
werd verteerd. Ook dit deel moge de weetgierigheid tot
Bene belangrijke lecture vrijelijk uitlokken.
Historisch verflag van de leer der Roonafche Kerke, bi.
291-- J34. „ De leer der Roomsch- katholieke kerk" —
zegt v p E Y — „ heeft hetzelfde gebrek', waarmede dc in
„ zichzelve zuivere leer der Protestantfche kerk , na de
„ zestiende eeuw, weder bezoedeld is geworden. — Dan
de als zoodanig al van vroegere tijden niet weinig be„ ciorven leer der Roomiche is, gedurende de achttiende
, eetreu; zoo in geschriften, als in de denkbeelden van
„ verifandige;n,• allengs beter gewijzigd geworden, zoo
YZ
„ zelfs,
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„ zelfs, dat zij wel eens van die der Protestanten Weinig of
„ niet fchijnt te verschillen. Dat intusfchen de leer van den
„ godsdienst der Rootnfchen in haren aard niet is veran„ derd, ziet men allerduidelijkst uit de, van tijd tot tijd
zoo menigvuldiglijk uitgegeven, bullen der Pausfen." 1Vij
zullen hierbij niets voegen, dan de herinnering, hoezeer
het onderfcheidenlijk verklaren eener leere dikwijls met de
geheele herfchepping of verwisfeling van dezelve bijna op
hetzelfde uitloopt, en wij ons derhalve hartelijk verheugen
mogen over de genoemde betere wijziging.
Gefchiedenis van het 7anfenistisch verfchil, bl. 334
388. Men tweet, hoe hoog deze twisten liepen; dat een
foortgelijk verfchil, als onder ons tusfchen de Remonfiranten en Contra- remonfiranten, de eerfile aanleiding tot dezelven gaf; dat naderhand de zedekunde, door de Jefuiten
zoo zeer ontzenuwd, en door de Janfenisten tot de uiterfie
flrengheid gedreven, nieuwe brandflof opleverde; en, daar
de Paus partij trok , eindelijk ook de vraag naar zijn bepaal
onbepaalder gezag hierbij moest komen. Thans zijn.-derof
de Jefiiiten uit de Katholieke landen verbannen, en de Janfenisten beflaan Hechts in Holland als een afzonderlijke aan
te hopen, dat de Katholieke kerk zelve van-hang.Hetis
beiden het beste behouden hebbe.
Gefehiedenis van minder belangrijke verfchillen, bl.
3 88- 433. Het eerfee loopt over de Paufelijke raagt, heerfchappij en onfeilbaarheid; en leeren wij hier vooral den
Bisfchop , Baron VAN H 0 U THE I ai, als een moedig befrijder kennen; fchoon hij, op zijnen ouden dag bekend geworden zijnde, zoo het fchijnt, om moeite te ontgaan, zijne
gevoelens herriep. -- Het tweede gefchil had de onbevlekte
ontvangenis van de maagd Maria — d. i. hare onbefinetheid met erfzonde — ten voorwerp ; en hiermede in verband ílond een derde, over de verecring der Heiligen, en
inzonderheid van Maria. Wie zou het gelooven , dat zelfs
dit eerstgenoemde Gene groote beweging in de Kerk maakte , geestdriftige voorflanders der zake vond , ja bijna martelaren had gehad! Het laatíle verdient gewis meer onze
aan-
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aandacht , en mag als een gelukkig teelsen des tijds beíchouwd worden. De Italiaan ii U R A TO R I deed zich
door hetzelve als een waardig en verlicht geestelijke kennen. PIERRE FRANCOIS LE COURAYER, regulier
Kanonik en Boekbewaarder van de Abdij te St. Victor
Genevieve in Parijs, beweerde voorts , dat de ordening
der Engelfche Bisfchoppen wettig was ; en vond natuur
veel wederfpraak. Dezelfde gaf eene verbeterde ver -lijk
noten, van s A R p i's Historie der Kerkverga--taling,me
deringe te Trente , enz. „ Hij wilde den Paus niet geëer„ biedigd hebben, voor den Stadhouder van c HR IS T U s,
„ voor den Opperheer der Kerke , voor den onfeilbaren
ícheidsman der verfchillen. Hij verwierp het priester
gezag in den biechtíloel, het ongehuwde leven der-„
geestelijkheid, den Latijnfchen eerdienst, de transfitb„ fantiatie, liet laatfle oliefel, de vereering der heiligen,
„ het vagevuur ; en flierf echter als lidmaat der Roomfche kerk, die hij niet had willen verlaten."
Gefchiedenis van zeer geringe verfchillen, b 1 .433 - 439.
Over de leugen in nood, het nemen van intrest, enz.
Historisch verflag van de bedorven NyRieken in de
Roomfche Kerk, bl. 439 454• „ De bedorven My(lie„ ken," — dus heft de Schrijver aan, — „ in de donke„ re gangen der kerk , finds onheugelijke tijden , hun
„ verblijf houdende, zijn wel voor een groot deel in de
„ Protestantfche gemeenfchap overgetreden , maar toch ook
„ voor een groot deel aan de godsdienstgevoelens der
„ Roomsch-katholieken gehecht gebleven. Bekend zijn,
„ vooral uit de gefchiedenis der zeventiende eeuw , de
Quietisten, die, aan het hoofd hebbende een' Spaan„ fchen priester , BI I C H A ë L D E MOL IN O S, hunnen
geestelijken leiddman, eene voorname plaats onder de
„ bedorven Myftieken verdienden." Voorts treden cenige
van beter, eenige van erger Rempel, met hunne fchriiten,
op. Ovcrfpanning, weet men, is het eigenlijke kenmerk
dezer lieden , van welke velen door ge(Irenge deugd, gloei jende godsvrucht en woorden vol van flichting en zalving
hct)Y3
-
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hebben uitgemunt. Het Plot is, dat, ter eere der R. kerk,
de donkere Myftiek, in de laatfle tijden, ganfchelijk opgeklaard, en alzoo Bene reine Christelijke Asketiek is geworden. Ten voorbeeld firek ken S A I LE R, VON S E I B T,
N A T TE R enz. Nog verhaalt Y P E Y in dit zelfde hoofd
íluk het een en ander, den val van het bijgeloof omtrent den invloed der booze geesten vertoonende.
Historisch verflag van de vermaard/le Godgeleerden
in de Roomfiche Kerk, bl. 454 - 4 66 .
van de fystematifche Godgeleerdheid
in de R. Kerk, bl. 466 -49e.
van de Christelijke Zedekunde z
bl. 49 8--- 54 0 .
van de Uitlegkunde en uitlegging des
.Bijbeis, bl. 54 0--- 5 6 7•
^._.
van de predikkunde en het predikCn,
bl. 5 6 7-593•
Wij hebben deze laatfle hoofddeelen onmiddellijk op elkander laten volgen; niet om, uit hoofde van derzelver mindere belangrijkheid, daarovw vlugtiger te willen heenloopen.
In tegendeel; juist het hier verhaalde zal de aandacht van den
vriend — der humaniteit, zouden wij zeggen, zoo an
dein dit woord in onze taal genoegzaam gangbaar ware —
der menfchelijke volmaking en gelukzaligheid het meest tot
zich trekken, en, den Hemel zij gedankt! ook aangenaamst
bezig houden. De reden is eenvoudiglijk derzelver naauw
verband, de gelijkheid van lot bij deze onderfcheidene tak
Christelijke God--kcnvadegwit fchapder
geleerdheid, nicest allen in de R. kerk te erger kwijnen
Hervorming , doch ook wederom , door de-dekrt
aanfnoedigi:ig van het voorbeeld der Hervormden, zorg_
vuldi er gekweekt, door derzelver gemeen gemaakte kun
b -ter te ::lp gekomen, en vooral, bij het toe--dighen
nemen ?-- • vrijheid, na den val der Jefiliten en de ver
ug van het I auifeii k gezag, in de laatfte vijf-en--zwa'.ki
twintig jaren der eeuw, tGt cenen bloei geraakt, die hier
en daar reeds met het i'rotestantendom mag wedijveren.
ja.
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Ja, zoo blijkbaar als heugelijk is deze waarheid. Meer
dan geheele eeuwen heeft dit laatl'ce vierde deel eener eeuwe
ter verheldering en verheffing in de R. kerk toegebragt der
waarheid, die naar de godzaligheid is. In Italië, in Frankrijk , maar gedurende den laatften tijd vooral in Duitschland, in Beijeren en elders, zegepraalt deze dag meer en
meer op den ouden nacht. De oude fcholastieke vorm,
de verbasterde Aristotelifche wijsgeerte, de verfaafdheid
aan kerkgezag, de nuttelooze befpiegeling, de haarklovende Cafuistiek en finakelooze platheid, hebben voor goeden finaak , gezonde wijsgeerte en vrije bijbelverklaring
plaats gemaakt. Dank zij den voorgang van Protestanten, die nu ook zelven, door hatelijkheid en partijdigheid,
geenen weerzin meer inboezemden aan andersdenkenden!
Dank zij inzonderheid ook — waarom zouden wij het der
gefchiedenis niet nazeggen? — der hritifche wijsgeerte ,
welker zuivere , geftrenge , verhevene zedeleer zoo wél
inllemde niet den ernfligen geest des Christendons en
der naauwgezette Katholieken ! 6 Hoe veel lieflijk licht
be(traalt ons meer en meer; zoodat het zelfs hier en daar
te verblinden, en tot ongehoorde inbeeldingen te vervoeren fchijnt ! d Iloe ruime gelegenheid fchenkt ons de liefde des Opperwezens , om wel en zalig te leeren leven!
Menschdom , menschdom , erken dit! en laat de gefchiedenis der wereld u niet meer als eersen dubbel fchuldiben,
dubbel 1Irafbaren dienstknecht des goedertierenllen Heers
ten toon Hellen !
Wij danken dan ook van ganfcher harte den vlijtigen
en geleerden Schrijver , en willen niet flilifaan bij zoo.
danige kleinigheden, als wij welligt zouden wenfcheneenig•
zins anders te hebben aangetroffen.
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Redevoering en Aanfpraken , gehouden door JO A N N E s
DEC K E R Z I M ME R M A N, predikant , ter gelegenheid cener openlijke Aanneming van nieuwe Leden der
Evangelisch -Lutherfche Gemeente te Utrecht. Te fiTnfierdam , bij J. ten Brink , Gz. In gr. 8vo. 51 Bl. f : -8-:

H

ier en daar moge dit opftcl nog het kenmerk dragen van
meerdere gemeenzaamheid met de Duitfche dan met onze
IIollandfche taal , en Gene en andere uitdrukking moge
ook van gezochte fierlijkheid niet zijn vrij te pleiten , liet
onderfcheid echter, in beide deze opzigten, tusfchen deze en eene vroeger uitgegevene Leerrede van den Eerw.
z I M M E R MA N is zoo voordeelig en in het oog loopen-

de, dat wij ons gedrongen voelen dit al aanflonds te doen
opmerken, en naauwelijks twijfelen, of de Redenaar zal
deze gebreken in het vervolg volkomen vermijden. De
Leerrede, die voor ons ligt, is eenvoudig, zeer bevattelijk, leerzaam en ffichtelijk. Naar den tekst, Ephef. V:
8^', wordt aangewezen; dat men als kinderen des lichts
moet wandelen, ten aanzien i) van godsdienflige kennis,
welke zuiver en overeen temmend met de waarheid wezen moet, 2) van godsdien('ig geloof, 't welk zijn moet
innig en onwankelbaar ,! 3) van godsdienilig gevoel, 't
welk getlemd moet zijn op eenen blijmoedigen toon ,
4) van godsdienflige werkzaamheid, waarin wij nimmer
mogen verflappen. Deze Leerrede ging de openlijke eii
plegtige aanneming van eenige aankomelingen, grootendeels door den Leeraar zelven onderwezen , tot leden der
Gemeente vooraf, en is daartoe zeer gepast. Na een ge
volgde nu die plegtigheid , beílaande in een aller -zang
aangaande deze onderwezenen, eene korte-gunftisber
herinnering van den hoofdinhuud van het onderwijs, voorts
eene aanfpraak en het voorpellen van vragen, llrekkende
ter bevestiging der afgelegde belijdenis, en eene flellige
ver-
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verbindtenis tot de pligten des Christendoms, die openlijk met ja werden beantwoord, en eindelijk eene bijzondere oproeping niet name van ieder der nieuwe lidmaten,
die een voor een den Bijbel kusfen, en dan ieder afzonderlijk door den Leeraar, aangefproken en gezegend worden ; behalve de vier laatflen , die de Leeraar te zamen
roam, als zijnde door hemzelven niet onderwezen en aan
hein minder bekend, daar de aanfpraken naar den bijzonderen toeftand van ieder waren gerigt.
Wij gelooven gaarne , dat geheel deze plegtigheid voor
velen roerend en hoogst lichtelijk was , en wenfchen
zeer, dat dezelve dikwijls met zegen herhaald en door andere Gemeenten worde nagevolgd. Volkomen, echter,
draagt dat bijzonder aan/preken en het bijzondere in die aan
onze goedkeuring niet weg, om redenen, die een-/praken
ieder van zelve voelen zal; het is ook nagenoeg onmogelijk om altijd in dier voege geheel onpartijdig te handelen; -- ook is bij Bene talrijke fchare van aankomelingen
dat bijzonderen ondoenlijk. Het komt ons ook voor, dat
het lofwaardig doel des Leeraars even zeer kan worden
bereikt door ééne aanfpraak tot allen, of, wil men, ééne
aan iedere fekfe , in welke men toch zoo veel brengen
kan , dat ieder liet zijne daarin gemakkelijk voele, en
dat ook gemakkelijk daaruit neme ; terwijl desniettegennaande de plegtige oproeping tot den Bijbel, hoofd voor
hoofd, blijven kon. Ook willen wij den Leeraar in bedenking geven, of niet geheel de Leerrede nog meer In
verband had kunnen gebragt worden met de plegtigheid,
en de onderfèheidene lukken, die dezelve ontwikkelt, als
regtflrecks tot de nieuwe ledematen gerigt, (zonder eenige
fchade voor de overige leden der Gemeente) hadden kun
voorgeleid worden. Dan , dit is flechts eene-ne
vraag; — het Pukje doet verfland en hart van den Eerw.
Z I M M ER MA N eer aan , en liet gegeven voorbeeld ver
dient aaliprijzing.
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Proeve eener 5'oorJelling van het dierlijk Magnetismus
als Geneesmiddel, door C. A. F. KLUGE.
(Vervolg.)
voren opgegevene kenfchetfende ver
Z ullen wij de tedierlijk
Magnetismus nu alleen aan de uit--fchijnelvat
werking der verbeeldingskracht, door de Electriciteit of het
Galvanism us geholpen, toefchrijven? Het is zeker, dat de
verbeelding veel invloed heeft op het zenuwgef<el; doch al
onderfl elde men eens, dat zij den magnetifchen toe{Iand ver
waren daardoor de verfchijnfelen, die er bij-orzakt,
plaats hebben, niet verklaard. De electrieke bewegingen
brengen , zoo ver wij weten , nimmer faap , nog veeltuinder
iiewusteloosheid of een toefland voort, die eenigzins met
het nachtwandelen overeenkomt. Zoo ook niet het Galvanisme. Zal men dan bedrog veronderftellen? of ligtgeloovigheid, onoplettendheid, of eene zekere zucht tot het
wonderbare, in de waarnemers aannemen? Het eerffe moge
van nr F s ai E R en fommigen zijner aanhangelingen gelden,
wij mogen de Duitfche en vele Franfche Magnetifeerders
daarvan niet verdenken. Van het laatfle , daarentegen , kun
wij ook dezen niet altijd vrijfpreken.
-ne
Het is niet te ontkennen, dat verfchillende zenuwziekten, zoo van het herfengeftel als van het flelfel der zenuwknoopen , b. v. in hysterie , vallende ziekte, hoofdzwijmei, ijlhoofdigheid, zinsverrukking, 11aapwandelen enz.,
verfchijnfelen plaats hebben , welke veel overeenkomst met
den toeftand van een' gemagnetifeerde hebben. Wij zien er
ook geene tegenfIrijdigheid in, (lat die toevallen, zelfs door
ligchamelijken invloed, van dei een' op den ander' over
gaan, ja dat het wrijven en ftreelen van aandoenlijke ligehaams ieelen de zenuwen opwekken, in de ílerkfle bewegin r brengen, en van den anderen kant weer bedaren kan.
\Vi; ;;;runen ons daarom ook wel voorffellen, dat aanhouderide , kunstmatige, wrijvingen en betastingen, volgens
be-
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bepaalde rigtingen, ook zekere bijzondereuitwerkingen op
het zenuwgeftel hebben kunnen. Maar dat de magnetifeerder zijnen zieke door den wil alleen, en dat nog wel in afwezigheid en op een' aanmerkelijken afftand, in dien toefland brengen kan, komt ons onbegrijpelijk en tevens onaannemelijk voor; want zoo wel zieke als magnetifeerder
kunnen zich hier zoo ligt bedriegen, en het geval zelf is
nog zoo zeldzaam waargenomen, dat men, zonder groote
ongeloovigheid, {iet even ligt aan toeval, als aan den invloed van het magnetisch verband, mag toefchrijven. Wij
twijfelen insgelijks, dat een nachtwandelaar alles zonde kunnen kennen, wat met hem in een magnetisch verband ftaat,
al is het ook in eene afgelegen plaats ; want zoo zonde hij
oneindig veel moeten gewaarworden, waarbij geene duidelijke voorftelling beflaan kan. -- Het bezien van zichzelven
der helderzienden is mede een eiland in de wolken. Wat
zal men er van gelooven, wat niet ? Hoe zal men de zekerheid dier waarnemingen beproeven ? Die een worm in en
uit hare maag zag trekken, zal het zeker niet gezien, maar
wel gevoeld hebben; en dit gevoel is niet ongewoon. Jamnier, dat men haar niet vroeg, wat voor een worm het
was, en wat hij genuttigd had ! — Wat de voorfpellingen
dier menfc hen aangaat, wilden wij wel haast vragen, of
men ook aanteekening gehouden hebbe van die, welke niet
vervuld zijn. Daarenboven, er moet toch een draad zijn,
die lien tot het toekomílige brengt. Waar is die? Zij gevoelen hunnen tegenwoordigen toeflard; hoe kunnen zij
dan hunnen toekomiligen gevoelen? want er zijn toch geene
bewijzen, dat die verrukten van geest in fchranderlieid en
juistheid van oordeel uitmunten , zonder hetwelk men toch
niet uit het tegenwoordige tot liet toekomende befluitea
kan: en anders dan bij gevolgtrekking konden zij 't niet
weten , althans niet door gewaarwording. Of heeft de Clairvoyant ook de haaf, te voelen, wat nog niet bcflaat? Wij
gevoelen wel, dat men ons zal zeggen, dat het toch w aargenomen is. Maar het komt er op aan, door wien, en
hoe ? Geestdrijvers hadden nimm::.er veel vertrouwen als
waar-
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waarnemers ; en dit zijn de magnetifeerders tot één toe, ten
minne zoo men hen naar hunne werken zal oordeelen.
Vooral, echter, komt ons de hoogíle graad voor, als geheel aan onze waarneming onttrokken te zijn, indien men
de kalme geestverrukking uitzondere , welke zich dan openbaart. -Doch, om dezen toefland als een hooger trap van
zuiverheid en vrijheid van het gemoed aan te merken , gaat
te ver. Het gevoel is zeker oneindig fijn; maar het blijft
toch altijd zinnelijk. Kwam de geest tot hoogere, zuivere
aanfchouwingen , hij zou zich niet zoo zeer met zijn' lig
and bezig houden; hij zonde ook nader--chamelijknto
hand ten min[ic eenig fpoor daarvan behouden; het lib
chaam vooral zou door die infpanning meer gefchokt zijn,
en de ontwakende helderziende zou zich niet verílerkt en
wél gevoelen. Hier zijn dus de magnetifeerders met zich,
zelven in tegenfpraak. De zedelijkheid , — wat zeg ik ? de
geest kali niet hooger geI'temd zijn in dien toeland van rust
en kalmte. Het is do zinnelijkheid, welke de overhand
heeft; doch eene verfijnde zinnelijkheid, die daarenboven
geheel omgeflemd is, en geheel anders aangedaan wordt
door de omringende Natuur.
Wij zullen hiervan nog meer overtuigd worden, nadat
wij de derde afdeeling der theoretiíche befchouwing, de opheldering namelijk nier in:agnetifche ver /chijnfelen, zullen
hebben leeren kennen. Wij vinden dezelve , ook buiten
haar verband niet het geheele werk, zeer lezenswaardig. De
Schrijver kent, op het voetfpoor van FI U M B 0 L D T en
RE IL, der zenuwen een' gevoeligen dampkring toe, zoodat hetgene haar zal aandoen, haar niet onmiddellijk behoeft
aan te raken, maar ook op eenen affland werkt. Wij
mogen dit als meer dan waarfchijnlijk, ja bijna zeker flellen, wanneer men er zich geene te grove voorhelling van
maakt, dien werkkring der zenuwen niet te ruim neemt,
en tevens bedenkt, dat, tot eene regt levendige werking,
de aanraking altijd noodig is. — Dezen gevoeligen dampkring
llrekt de Schrijver tot het geheele ligchaam uit, en meent
daarvan, zoo in het dieren• en plantenrijk, als in den
mensch,
-
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inenseh, voorbeelden genoeg te vinden. De dampkring
van den gifboom is zeker zeer verpestend; doch, deze
invloed kan ook wel aan grovere ftof en worden toegekend, die dezelve uitwafemt. Het bijzonder zintuig der
vleêrmuis , door S P A L L A N Z A N I van alle overige zinnen
beroofd, werkte op zulk een' grooten affland niet, was bepaaldelijk aan het hoofd aanwezig, en betond dus niet in
een' gevoeligen dampkring des ligchaams. — Voor dien
gevoeligen dampkring in den mensch , enn het vermogen
van denzelven, pleiten de angst, dien fommige perfonen voor het een of ander '(eene kat b. v.) ondervinden , zonder dat zij liet met één hunner overige
gen gevaar worden ; de gewaarwording 'van onder den
grond verholen water of metalen; de gerocomie, of de
opluiking van oude en vervallene men(chen, wanneer zij
bij jongere perfonen flapen; het nut, dat de levensdamp
van verseb geopende dieren op verlammingen en pijnlijke
gezwellen heeft, enz. Maar de zoogenaamde almanakken
laten zich ligter verklaren uit veranderde aandoening der
zenuwen in een' vochtigen dampkring; het krijgen van ftuipen, door het zien van dezelve, uit de verbeelding, gepaard met een zwak zenuwgeftel. Dat voorts een ge
meisje, dat maagdelijke fierheid en fchaamte bezit,-voelig
in onmagt valt, als haar een jongeling, wie weet hoe?
in de armen neemt; dat een vriendelijke handdruk, een
vurige kus het geheele geftel kunnen aantasten, zal men
eer uit zielkundige, gronden, dan uit den gevoeligen lig
-chamsdpkring,
verklaren.
Deze gevoelige ligchaamsdatnpkring veronderfielt de
Schrijver dat voornamelijk in betrekking Raat met het
ftelfel der zenuwknoopen, of met die zenuwen, welke voor
de ingewanden en vaten beftemd zijn, en vooral de organen,
die ter infbandhouding des ligehaams dienen, fchijnen te bezielen. Hij onderfcheidt , namelijk, met R it IL , twee zemuwftelfels in het menfchelijk ligchaam; dat der zenuwknoopen, en het herfengeftel. In het laatfte gefchieden de
dierlijke werkingen: in hetzelve is een middelpunt, waar -

in
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in alle gewaarwordingen tot bewustheid komen, en van.
waar alle handelingen , daardoor veroorzaakt, door den
wil bepaald worden. Dit middelpunt ontbreekt in het ftelfel der zenuwknoopen , cn is Hechts eenigermate in de
zonnevlecht aanwezig. Daarom heeft er in hetzelve noch
bewustheid nocii wil plaats. Beide flelfels worden door
die zenuwen vereenigd, welke men te voren als den oor
n. fympatheticus maximus befchouwde, en-fprongvade
welke RE i L liet flelfel der halve leiders noemt; deze zenuwen , namelijk, fluiten in den haat van evenwigt
en gezondheid beide ftellèls van elkander af; maar wanneer in het eene de zenuwvloeiftoffe is opgehoopt, (laat
zij, door middel dezer halve leiders, tot het andere over 9
en er heeft gemeenfchap tusfchen beiden plaats. Dit kan
echter niet wezen, of de zenuwvloeiftoffe moet in ecu
van beiden opgehoopt zijn, en liet eene dus, in vergelijking van liet andere, er meer van bevatten.
Uit deze hellingen nu: de zenuwen hebben een' gevv9eligen dampkring ; deze dampkring kan zich uitftrekken tot
buiten het ligchaam ; de twee zenuwflelfels i z het ligchaam (laan in eene wederkeerige werking , en het eene
kan het overwipt verkrijgen boven het andere; uit deze
(tellingen leidt K L U GE de mogelijkheid der manetifche
verfchijnfelen af. In den flaap heerscht, volgens hem,
het ftelfel der zenuwknoopen voornamelijk; in den magnetifchen flaap nog fterker; in de droomen, in het flaapwandelen brengt het zelfs het herfengeftel onder zijn bedwang ; en in den toeftand van helderziendheid, eindelijk, heeft er eerre volkomene geleiding en gemeeníchap
tusfchen beiden plaats, zoo echter, dat de herfenen nu
niet meer zijn dan een zenuwknoop , en het ware middelpunt in de zo cvlccht gelegen is, vanwaar dan ook
in de hartkolk, als de plaats, daaraan het naaste, als 't
ware de gevoelige ligchaantskring en alle zintuigen, als
in één punt, vergaderd zijn. naar nu liet f{eïfel der zenuwl:nonpcn een ni delhunt heeft, gefchieden nu ook de
gewaarworuinbcn met bewustzijn ; de zieke kent den in.
wen„
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wendigen toefland van zijn ligchaam ; en daar hij dien kent
kan zijn verland er gevolgen uit trekken, enz. Dat voorts
de eene mensch den anderen in dien magnetifchen toefland brengen kan , befchouwt hij als een gevolg van de
ineenfinelting of vereeniging der beide gevoelige ligchaams.
kringen van den magnetifeerder en van den gemagnctifeerde, door de aanrakingen of andere bewerkingen van het
Magnetisme te weeg gebragt : daarom kent dan ook de
gemagnetifeerde den geheelen (ten minfle zinnelijken) toefland van zijn' magnetifeerder, en alles, wat met hem iii
een magnetisch verband haat; de magnetifeerder, daarentegen, heeft een' onbepaalden wil op den gemagnetifeerde:
Laat dit nu zijn, zoo als het wil, (want alle deze íle1
lingen en gevolgtrekkingen verdienen en behoeven eerre
nadere , meer oml}andige toetuing) ; zoo komen ons echter
vele der belangrijkfle magnetifche verfchijnfelen daarmede
tegentlrijdig voor, welke K I. u GE er evenwel uit verklaart,
of althans opheldert. Wij bepalen ons tot vier. Het
eeríle is, dat de zieken in hunne hartkolk alle zintuigen
vereenigen ; daardoor weten, welke kaart er op ligt , welk
uur een uurwerk (laat, enz. K. L U GE zegt wel, dat zij
het niet zien , niet hooren, maar alleen gewaarworden.
Hij vergelijkt dit met een' blinde, die op zijn gevoel de
kleuren kent. Is deze ooit ziende geweest, dan ziet hij
in zijne verbeelding, dezelve; zoo ziet ook de faapwande=
lende de kaart. Doch de blinde zal de kleuren niet kennen, als
men hem die niet eerst genoemd , en gezegd heeft: „ dat gij
daar aanraakt, is wit; dat andere is rood;" tot dat hij eindelijk, door herhaalde betastingen, de eene kleur van de
andere op het gevoel leert onderícheiden: eerst voelt hij
wel verfdril, maar niet eene verfchillende kleur. De flaap•
wandelende bemerkte daarentegen, na eenige infpanning,
dat haar een harteboer op het hart lag, zonder dat men
haar ooit te voren gezegd had : „ wat zulk en zulk eerre
gewaarwording in u voortbrengt, is een harteboer." Eni
zoo is liet met alles. — Het tweede, wat naar ons inzien
ongerijmd is , is de volfirekte willekeur van den magneti;

leer-
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(eerder over zij12en zieke. Volgens K L U G E zelven, komt
de gevoelige ligchaamskring uit het flelfel der zenuwknoopen voort : bij den nmagnetifeer^ler is dat teltel, door de
halve geleiding, afgefloten van het herfengeflel; bij hem
heeft liet daarenboven geen middelpunt, werkt niet met bewustzijn , kan dus ook de zenuwvloeitlof niet, naar willekeur, naar buiten bepalen; kan dus ook onmogelijk door
zijn' wil, en dan nog wel door zijn' wil alleen, op den gemagnetifeerde werken: vooral is het al zeer vreemd, dat
flee :ts de wil ten goede voor den zieke zoo veelvermogend
is. — Ook kunnen wij die zuivere zedelijkheid, dat hooggeflemd geestelijk gevoel, nog niet refit overeenbrengen tiet
de overheerfching van het flelfel der zenuwknoopen, waarin men toch thans den oorfprong der zinnelijke hartstoeten
wederom meent gevonden te hebben. Het is ook ontegeníprekelijk, dat de hoogere geestvermogens des menfchcn
niet de hertenen in naauwer verband kaan, dan met de zonnevlecht; en dus meer dan waarfchijnlijk, dat alles, wat de
herfenen tot een ondergefchikt ganglion depotenfeert, de
zielsvermogens niet wel hooger op kan voeren. Dat de
groote mysliCuS VAN H ELM 0 N T , die nu weer een eerfie
I Ieilige der Geneeskundigen is geworden, eens, op het gebruik van aconyt, zijne ziel uit zijn hoofd naar de krop zijner maag verhuizen, en daar eene hoogere hemming voelde
aannemen, is eene waarneming, die men H EL M 0 N TI US
vergeven mag en kan, omdat hij daar nu eenmaal den troon voor
zijn dreheus gebouwd had, en zeker niets vuriger wenschte
en zocht, dan die nieuwe refidentie in crediet te brengen.
Maar waartoe zal het nu dienen, dat men, in plaats van in
het onderzoek der natuur bij liet heldere licht voort te flreven, op liet midden van den dag droomen en gezigten wil
zien? — Wij hebben eindelijk nog eene vierde bedenking,
betreffende de werking op den affland, als ftrijdig met het
(elfel zelf. Want, indien de geheele magnetifche werking
afhangt van den overgang der zenuwvloeittof van den een en
in den anderen, hoe is het dan mogelijk, dat de magnetifeerder, door de enkele bepaling zijner gedachten en van
z1J.
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zijnen tuil" op zijnen zieke, hem in Ilaap en verder brengen
kan? Daartoe moet de f'of toch trekken van het eene eind
naar het andere, en dit door alle tusfchenflofl'en heen, zon
zich met iets te vereenigen; terwijl zij zulk eene ver -der
neiging tot het evenwigt heeft, en zoo vele lig.-klarde
chamen aantrekking op haar uitoefenen.
Deze aclio in distans, deze werking op een' affland,
ontbrak er alleen aan, om ons in de Natuurkunde alwetend
en almagtig te maken. Maar zij ftrijdt tegen het gezond
menfchenverfrand, (ten minfte zoolang het door geene
inagnetifche ftrijlcingen gedepotenfeerd is) en niet minder
tegen alle ervaring. Wat nn daaromtrent verhaalt van almanakken, van fpinnekoppen en van allerlei andere fijn gevoelige dieren en menfchen, laat zich, vooral wanneer men
den gevoeligen ligchaamsdampkring (die zich echter geen
honderd voeten in den omtrek uitftrekt) aanneemt, vrij ge
verklaren, zonder zulk eerre hekfenleer voor te-ankelij[
ƒlaan.
Wij zien, dat liet Magnetisme, zoo als itLUGi het
voorftelt en opheldert, niet vrij is van tegenftrijdigheden,
die het in elk onpartijdig oog verdacht moeten maken. De tijd zal op dezen akker ook vrij wat te wieden
hebben.
Ondertusfchen zijn wij tot het praktisch gedeelte genaderd, dat insgelijks in drie afdeclingen verdeeld is. In dezelve worden drie vragen beantwoord : j0 IJ7ie is gefchikt
tot lllagnetireerder? 2 °. Ifoedanig gefchiedt dc nsa;netifche behandeling P g°. In welke gevallen komt het Magnetisnae te flade ? In de opgave van het antwoord, hetwelk
daarop gegeven wordt, zullen wij korter kunnen en moe
-ten
zijn.
a°. De magnetifeerder moet een fterk en gezond lig
hebben, in den middelbaren leeftijd zijn; voorts,-cham
bij vastheid van karakter, f ootmoedigheid, bedaardheid en
reinheid van gemoed bezitten. Wie met eenige aandacht
bet theoretisch gedeelte las , zal den grond van deze regels
ligt inzien. Maar, wie de gefchiedenis, vooral van het
ILOORD. 1513. NO. S.
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vroegere Magnetisme, nagaat, zal de vraag niet kunnen
onderdrukken , hoe dan ME S ME R en zijne medef'anders
met zulk een uitílekend gevolg kunnen gemagnetifeerd hebben? Docli het zij zoo; is het niet waar, het is ten minfle
goed dat men het voor waarheid houde, liet is ten minfle
een fpoorílag ter deugd meer; want wie wil gaarne als een
zwakkeling naar ziel en ligchaam bekend ftaan ,als men met der
tijd ook onder ons eens aan het magnetiferen gaat ? Voor mij,
ik geloof, dat de Duitfche goede trouw dit huismiddeltje bedacht hebbe, om den indruk voor te komen, dien de (echte naam, waarin bij velen het dierlijk Magnetismus fíaat,
op verflandigen en gemoedelijken maken moet.
2 °. Om de magnetifche behandeling in alle hare omflandi ;heden te befchrijven , zouden wij K L U GE bijna geheel
snoeten affchrijven. Wij vergenoegen ons niet Bene korte
opgave. De magnetifche behandeling is eenvoudig, of za mengeJield. Bij de eenvoudige gebruikt de magnetifeerder
niets dan zichzelven. Zij gefchiedt of zonder betasting,
door beademing, of door op den zieke te flaroogen of ílerk
te denken ; of wel met betasting. Van deze zijn er verfcheidene foorten, waarvan Benige het magnetisch verband
daartlellen en de magnetische verfchijnfelen te ereeg brengen , andere hetzelve verbreken en de te hevige toevallen
bedaren. Somtijds gefchiedt de betasting over het geheele
lichaam, fomtijds alleen op een bepaald deel; fomtijds gefchiedt zij met aanraking of althans op een' geringen affiand, fomtiids is die affland grootei. -- Na de opgave dezer verfchillende foorten , geeft K L u G E de manier 0 1),
om dezelve aan te wenden, het eigenaardige, dat elke foort
heeft , de wijze om dezelve te verbinden, enz. Daarop
volgen Benige regels, die men in acht moet nemen, en die
vooral de welvoegelijkheid, liet gemak van den zieke, den
t:i;d, wanneer en hoe lang men magnetiferen moet, de kleedinr,, het dieet, de noodige voorzorg bij toevallen, enz.
bcctreP'en. — hierop volgt Bene beschrijving der zamengcfclrle behandeling; waarin vooreerst gefproken wordt over
de verfterkende middelen. Deze zijn of middellijke; b. v.
de
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de geleiders , zijnde ijzeren of fialen (laven ; het i rolatorium, dat volgens de wetten der electriciteit is zamengeeld, en waarop magnetifeerder en zieke zich vrijficllen
van hetgene hen omringt; de elect riciteit, welke in vele
gevallen het Magnetisme helpt; de fpiegel, waardoor de
zenuwvloeillof fchijnt te worden teruggekaatst; en waartoe
eindelijk ook de muzijk gebragt wordt, welke MESS n1E R
vooral veel aanwendde, en waaromtrent KLUGE te regt
aanmerkt, dat men de keuze van i;i/lrasmenat en fiukken
naar den aard der zieken en der ziekten wijzigen moet.
De behandeling wordt verder zamengefleld door gemagnetifi orde plaatsvervangers ; b. v. het gemagnetifeerd water, dat de zieke van gewoon water weet te onderfcheiden; het gemagnetifeerd glas, dat hem in flaap brengt,
bij afwezigheid van den magnetifeerder; de gcmagnetifeerde batterij, waarvan ME s ME R veel gebruik maakte, beftaande hoofdzakelijk in eene kuip , waar om de zieken
zitten, en die gevuld is met gcftampt glas en met eenige
in zeker verband ftaande en met eene ijzeren flang vereenigd
zijnde f esfchen ; eindelijk de gemagnetifeerde boom , dien
een flaapwandelaar van eiken anderen onderfcheiden zal,
en die dat wonderlijk vermogen verkrijgt, door langs zijne
takken en zijnen ftam , tot den wortel, in zekere rigting,
met eerre ijzeren freaf te ftrijken. Daarmede in verband
gebragt, ondervindt de zieke de uitwerking van het Mag
-netismuS.
Uit de befchrijving der magnetifche behandeling ziet men
van den eenen kant genoegzaam liet verfchil van het Duit
Magnetisme met dat van MES M E R ; maar van den-fche
anderen kant ziet men toch ook, dat de verbeelding en
Pene zekere geestvervoering, zoo wel bij den magnetifeerder als den gemagnetifeerde , noodzakelijke vereischten
zijn ; hetwelk men nimmer moet' uit het oog verliezen in
de beoordeeling der waarnemingen, welke ons dienaangaande worden medegedeeld.
3°. De laatfle afdeelin; handelt over de ziekten, waarin
het dierlijk Magnetismus zijne weldadige uitwerkingen geZC
tQoa3d
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toond heeft, of waarin hetzelve van nut zijn kan. Dit
is voornamelijk in zenuwziekten van een' flependen aard;
maar ook iii andere, die meer de vaten, klieren en andere ingewanden aantasten. Ook maakt K L U G E opmerkzaam op de werking, die hetzelve op fchijndooden hebben
kan. Men moet evenwel -hier vooral de waarnemingen
zelve bedaard en onbevooroordeeld lezen, eer men iets
beflisfe, waartoe wij in allen, geval geenen grond vinden,
en waarom wij er ook niets van zeggen.
Ten Plotte waarfchuiwt hij tegen het misbruik; wil, dat
het volflrekt alleen als geneesmiddel, Diet voorzigtigheid,
maar tevens met (landvastigheid en vertrouwen, aange?
wend worde.
De bijvoegfelen van den Vertaler zijn verre van onbelangrijk te zijn. De twee eerfie betreffen de letterkundige gefchiedenis van dit middel. Het derde bevat eenige
raadgevingen voor beginnende magnetifeerders, welke mee
uitbreiding zijn van de eigenfchappen, die-rendls
KLUGE zelf in den Irtagnetifeerder vordert. Het vierde
bevat Bene zeer noodige waarfchuwing, om niet te hoogte
denken van de flaapwandelaars en Clairvoyans, en dezelve
vooral niet voor geïnfpireerele wezens te houden. Netvijfde,
eindelijk, is een bevelfchrift van den Koning van Pruisfen,
aangaande de beoefening van het dierlijk Nlagnetismus ,
welke alleen aan Geneesheeren , onder zekere bepalingen ,
en onder de verpligting van hunne waarnemingen behoorlijk
bekend te maken, wordt toegeflaan. Dit bevelfchrift is
door den Chef der. Politie , den Heer v o N S C x u c KNArIN, geteekend, die, zoo als ons de Letterbode korte"
ling meldde, in een nader officieel berigt, juist niet zeer
ten voordeele van hetzelve fpreekt ; blijkende liet daaruit, dat
ook te Berlijn de fchoone fekfe vatbaarder is voor het
Iagnetisme dan liet mannelijk geslacht, en dat ook ddár
hetzelve niet vrij is van die dweepachtig verfijnde zinnelijkheid, welke al ligt, door wie weet welke halve gelei•
dels, tot grove beestachtigheid overfaat,

Do
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De Vertaling is , over het geheel genomen , verifaanbaar; want, om goed te heeten, moet zij Hollandsch zijn,
en dat is zij niet. Gevoeltuig; bewaarde, voor bewaarheid;
meerdere; voor vei fcheiden of veel; bemiddeld, voor te
weeg gebragt; volgens, voor naar, enz. enz. zijn toch
misvattingen, die, vooral wanneer zij dikwijls komen, der
duidelijkheid hinderen en den Bijl ontfieren.
La Feuille des Gens du Monde, ou Ie Journal imaginaire, par Mme. DE GE NL 1$ . Paris, chez .1. Eymerya
1813. 8vo. pp. 338.
;, Men veronderf{elt, dat dit ingebeelde tijdfchrift we
,,kelijks zij. uitgekomen , en dat men , aan het einde vara
het . jaar, de blaadjes vereenigd hebbe , om er een boek„ deel van te maken. Alles, inderdaad, is ingebeeld in
dit voorgewende tijdfchrift; de aanmerkingen treffen werken, die niet beftaan; de loffpraken en redetwisten heb, ben even weinig grond: De uittrekfels van tooneelftukken,
gedichten, romans en gefehiedenisfen, welke men er
geeft, zijn enkel verdichtfels of ontwerpen van werken,
„ waaronder jonge fchrijvers inisfchien eenige nieuwe denkt
„ beelden kunnen vinden. De belagchelijke aanhalingen,
„ even als het overige verzonnen, zijn uit geen werk Gntleend : in het kort, alles, in dit boekdeel, is louter Inge=
„ beeld (*). Men heeft gemeend, dat deze onderhelling
„ van een vroeger uitgegeven tijdfchrift Bene treffende en
„ oorfpronkelijke inkleeding zou opleveren, en de natuur.
„ lijk(") Met uitzondering der aanhalingen van gefchiedkundige
daadzaken, dergenen, welke uit de werken van beroemde,
„ niet meer beflaande, Schrijvers zijn getrokken, en der uitIandfche boeken, welke men voornemens is te vertalen, eerie
ingebeelde vertaling aankondigende.'
^ 3
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„ lijklïe gelegenheden zou aan de hand gevet, om cent
„ groote verícireidenheid van fchrijfwijzen , van denkbeelden
„ en íchilderingen ten toon te fpreiden."
Bij dit gedeelte des voorberigts voegen wij, dat de vorm
van elk afzonderlijk blad is in den finaak van wezenlijk beftaande Pranfche dag- of week - bladen ; bevattende, over
het geheel, de volgende rubrieken : Kunllen en fchoone
Kunften; Letterkunde; Verhalen; Verfcheidenheden; Mengelingen; Poëzij; Schouwburgen; Raadfcls; Charades ;
Logogriphen; nieuw uitgekomen Boeken.
Hetgeen de Schrijflier van dezen vorni des werks zegt,
als zeer gefchikt om velerlei gedachten, onder afwisfelende
gedaante, in het midden te brengen, behoeft juist Beene
uitgebreide aanwijzing Bij de beoordeeling b. v. kan men
zoodanig werk opgeven, als men inderdaad wenfc4-telijk een ,
in zekeren zin , behoefte voor de letterkunde acht; en dit
wenfcbelijke, of deze behoefte, door de beoordeeling zelve
in vollen dag flellen. Wijders kan men deze doen dienen, om de wijze te doen kennen, waarop zoodanig of
eenig ander aangekondigd werk, naar des fcllrijvers oordeel,
diende behandeld te worden Of, omgekeerd , berispt
men in een ingebeeld ftuk al zulke fouten , hetzij van aan
hetzij van uitvoering, welke in der tijd eene zekere-leg,
algemeenheid en befinettelijkheid verkregen hebben.
Hetzelfde geldt van fotíhmige andere artikels, b. v. de
Kunílen, de Schouwburgen, de nieuw uitgekomen Boeken, en tell deele Verfcheidenheden en Mengelingen ; terwijl de rest van zelve blijkt, in een ingebeeld of een waar
tijdfclirift, of ook niet tijd-fchrift, al even gepastelijk hare
plaats te vinden. Raadfels en Logogriphen, of Charades,
zal uien misfchien uitzonderen; doch, om de waarheid te
zeggen, zoo kunnen wij ons toch bijna niet verbeelden, dat
iemand zijn hoofd vermoeijen zal, om dergelijke kinderachtige beuzelingen bij aanhoudendheid te ontknoopen, in plaats
van die ontknooping van het volgende blaadje zelf te wach•
ten.
De vraag is intusfchen , hoe dit nieuwe ontwerp is Uit.
ge-
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gevoerd. Welnu, in vele opzigten fchijnt het ons toe eenige goedkeuring te verdienen. Er is wezenlijk van dezen inval fbms zeer aardig partij getrokken; er komt veel waars,
gepasts en goeds in voor, en -- hetzij hier en daar bijzondere toefpelingen te zoeken zijn, en misfchien wel het geheele werk grootendeels als eene Poort van fcttire op een of
ander tijdfchrift te befchlouwen zij, of niet, — wij liepen
geen gevaar van door hetzelve in liet minfte geërgerd te
worden. --- Een paar zwarigheden, daarentegen, brengt de
aard der zaak zelve mede. De eene is , dat zulk eene ver
altijd minder aangenaam leest,-zamelingvtjdfchr
dan wanneer dezelve afzonderlijk verfchijnen; en dat inzonderheid dat telkens wederkomen van zulke liflafjes, als bovengenoemde raadfels enz. , fpoedig verveelt. De andere
beffaat daarin, dat één mensch zich bezwaarlijk in zoo vele
vormen giet, dat hij althans geese blijkbare overhelling tot
eene bepaalde foort verraadt, en per Plot het opgevatte plan
ílechts, om toch woord te houden, eenigzins blijft aankleven, terwijl voor het overige de fchrijver zijnen natuurlij
aanleg en zijne doorgaande liefhebberij, zoo veel mo--ken
gelijk, involgt.
Vooral dit laatfile, dunkt ons, heeft hier plaats. Mevrouw DE GE N L I S•, in het vak der Romans inzonderheid, beroemd, heeft ook dit werk, voor een zeer aanmerkelijk deel, aan Verhalen (Contes et ITouvelles) toegewijd.
Hetgeen echter het ergfte hierbij is, deze verhalen hebben
ons, over het geheel, niet zeer gefinaakt. Het hoofddenkbeeld is, even als in dit werk zelf, dikwijls zeer gelukkig;
maar met een gelukkig plan haar voordeel te doen, dit
fchijnt de Schrijf(ter niet zoo wél te verliaan. Bene zekere
oorfpronkelijkheid ,° eene rijke vinding, geleerdheid zelve,
en dikwijls een Ichitterende ftijl, worden, naar ons oordeel, door al te kunftig eene-zan:enftelling, al te veel wonderbaars, en daarbij vaak ledigheid aan opmerking en fchildering van belangrijk hartsgevoel, niet zelden zeer ontluis
waar, fommigen komen voor als eene foort-terd.His
van uittrekfels, -en er vallen zelfs kritikes op. Doch,
Z 4waar-
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waarom hier opzettelijk fouten gemaakt ? Ten einde te kun
toonera, dat men dezelven kent? -- Een meisje, dat,-ne
federt haar tweede jaar onder monniken opgevoed, niet
beter weet, of zij behoort mede tot de mannelijke kunne; dat vervolgens befchuïdigd wordt, een ander meisje,
waarmede zij eenige, hoogst onfchuldige, gemeenzaamheid
heeft gehad, te hebben bezwangerd; dat zich hiervan laat
overtuigen , het kind tot zich neemt, en, bij latere ontdekking dat zij tot het andere geflacht behoort, en alzoo
geen vader van haren kleinen lieveling kan zijn, zeer naïf
vraagt: zou ik dan ook de moeder van het arme wicht
wezen? — zulk een meisje, en zulk eene gefchiedenis,
is zeker ten uiterfle nieuw en. .. mal! — Een Oostersch
Alleenheerfcher, wier, als het middel om zijne betreurde
gade tot het leven terug te roepen, is opgegeven, drie
volmaakt gelukkige , met hun lot vergenoegde menfchen
op te zoeken ; die tot dat einde zijne uitgebreide Ifaten
doet doorfiiuffelen , en de geheime gefchiedenis der uit
gelukskinderen hoort,, om eindelijk wel te leur-ftelndi
geleld, maar door dén tijd bedaard, en door de kennis
van 's menfchen gemeene lot vertroost te worden; —
ook deze geeft de fchets tot een zoo natuurlijk als belangrijk tafereel. En niet min behaagt, op het eerfle aar
zien, de keus van Igláus, door Apollo voor den ge
verklaard, tot den held van een' klei--lukigfenrv
nen roman. Doch, wie zou bij alien eene opeenfiapeling
van tooverijen wachten, zoo verwonderlijk als ze immer
verzonnen werden? en, buiten dit wonderbare, ja, veel
goeds en ftichtelijks , maar over het geheel toch weinig
van hetgeen hij natuurlijk hoopte.
Wonderlijk hebben wij, bovendien, ftaan te kijken voor
een paar Diclrtftukjes, Le Bar•rle Moderns en La Novice
Reliieufe, die Romances genoemd worden. Wij ineen-den, dat een Romance ten niinfte eerie zekere gefchiede-denis, een of ander verhaal, moest behelzen ; zoodat,
al wilde men alle andere véreischten opgeven , dit in
allen geval blijven moest. Hier, echter, wordt niets van
dien
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dien aard gevonden; en het moet zeker de maat zijn, die
hun gezegden naam heeft doen verwerven. Nu, wij hebben ons ook wel eens verbeeld , dat er tot eene Ode,
of een' Lierzang , meer vereischt werd; en toch fchijnt
het gebruik ons hier, mede, hoe langs zoo meer tegen te
fpreken.
Na deze aanmerkingen wenfchen wij een paar ftaaltjes
te laten volgen , die, meenen wij, zullen doen zien, dat
er, buiten de genoemde ontwerpen, in de dadelijke uitvoering toch ook nog al het een en ander gevonden
wordt, dat onzen lof verdient.
Het eerfte zij het begin eener beoordeeling.
„ De kunst van natuurlijk te zijn, dichttuk in verzen
en zes zangen, enz.
„ Sterk gispt men den titel van dit dichtfluk; maar is
hij vreemder dan die van kunst van beminnen ? Dus hebben
te allen tijd de fchitterendfle vernuften kunst willen te lias
brengen, waar zij in het geheel niet vereischt wordt, en zelfs
fchaden zou. In de zeventiende eeuw gaf de Heer D E
S A C Y eene verhandeling over de vriendfchap, bellaa nde
in eerre manier om te leeren zich wel ten aanzien zijner
vrienden te gedragen. Zoo het hart ons niet alles zegt,
wat men te dezen opzigte te doen hebbe , zullen de beste
raadgevingen niets baten. Ook zeide Mevrouw D r s nv i G N i ten aanzien dezer verhandeling: ik hoede niet van
regels in de vriendfchap. Hoe zeer had zij regt ! en welke
vertrouwelijke verbindtenis zou zich kunnen gronden op
een wetboek, op voorgefchreven wetten, over welke een
cur/us (van geregeld onderwijs) te houden ware? Deze
overdreven zucht, om alles tot eerre kunst te maken,
kan verflandige en geestige dingen doen zeggen, maar zij
zal nooit de middelen opleveren, om de natuurlijke gevoeligheid, of zelfs bevalligheid, te vergoeden."
Het andere is ecne leenfpreuk over de liefde en vriend
(ontleend uit een gedicht in proza) welke, na de-fehap,
onrustigheid enz. der eeríle , en den Rillen zegen der
l i,^t•
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laatfile, op Poortgelijke wijze, te hebben voorgefleld, dus
voortgaat:
„ De Liefde bezoekt fomtijds deze doorluchtige fchuilplaats (den tempel der Vriendfchap); vóór zich in deze!.
ve te begeven, legt hij zijn' blinddoek, zijnen moorddadiger
boog en pijlkoker af ; hij behoudt Hechts zijne wieken ,
van welke hij zich nooit kan ontdoen , maar heeft vara
de kindschheid niets meer over , behalve de vrolijkheid,
bevalligheid, onfchuld en opregtheid. De teedere Vriendfchap ontvangt hem zonder mistrouwen: zij herkent hem
niet, of ten minfee zij wil in hem niets anders zien dais
een kind vol aanvalligheden. Die God, de woelingen van
zijn hof, de omwentelingen in zijn gebied en zijne overwinningen zelve moede, rust zachtelijk op den boezem der
Vriendfchap ; hij wordt daar tellens bedaarder en gevoeliger; daar is liet, dat hij de list, de kunftenarij en de beleedigende verdenkingen afzweert; hij ontvangt van de
Vriendfchap alle edelmoedige deugden ; hij geeft haar in
ruiling eene behagelijlzheid, welke zij zonder hem niet zou
kunnen bezitten, en die haar teederder en duurzamer maakt.
Wanneer dan de Liefde, door eene gelukkige gril, de
zaligheid van twee llerveiingen wil zeker ílellen , zoo voert
hij de Vriendschap mede : cie Godin gaat hem voor, geleidt hein ; de onzigtbare Liefde volgt fchrede voor fchrede; zij doorloopen de aarde, reizende zonder opzien te
baren, want de Liefde heeft niet meer zijn gewoon gevolg, de uitgelatenheid, de luidruchtige fpelen, de wreede
minnenijd; hij is vergezeld van de beminnelijke fchaamte ,
van de voorzigtigheid, van de kieschheid, van de onbefchrijfelijke fympathie, altijd geheimenis -vol en gefuijercl;
zij is liet, die, zonder bemerkt te worden , boeit door
eene onbekende aantrekkelijkheid, vasthoudt door banden,
even bedekt als zij zelve, en die, zonder te verlichten,
ons met meer gewisheid aanblazende dan de rede zelve
ons immer zou kunnen geleiden , de keuze van ons hart
voor altijd bepaalt. Zoo, gedurende hunne gelukkige ver ticuiging, de Liefde en de Vriendfchap twee deugdzame
en
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en gevoelige wezens ontmoeten , dan verbinden zij ze
door eene even hechte als vaste keten, wier gewigt men
nooit gevoelt, en te wier aanzien men trotsch is haar te
dragen: want, wel verre van de fchandmerken eener ver
na te laten, vereert zij de genen, die-achtelijkfvrn
haar behouden ; men verwisfelt deze eerbiedwaardige banden met de ei;enfchappen en de achtbaaríl:e zinnebeelden
der deugd. Ondertusfchen ontvliedt de vlugtige Liefde
met den tijd; maar niet door eene fnelle en overhaaste
vlugt; hij wijkt langzaamlijk, met zoo vele zachtheid en
zoo kiefche verfchooning , dat men zijn vertrek en zijne
afwezigheid ter naauwer nood bemerkt; naarmate hij zich
verwijdert, weet de getrouwe Vriendfchap, te oplettender
en teederder wordende , zijne verleidelijke trekken, zijne
bevalligheid , zijne taal aan te nemen ; zij vervult zijne
plaats, en dit tot aan het graf."
De Driften. In zes Zangen. Door uENnnIu HAP.MEN ItLIJN.
In den haag, bij J. All<rt. ILI2. In gr. ávo. f 3-:-:

D

e mensch is het verhevenst onderwerp van befchouwing
voor den mensch. Hij is niet alleen het onderzoek van den
wijsgeer waardig , maar ook een belangrijk en verheven voorwerp voor de befpiegelingen des dichters. Is dit waar ten aanzien van den geheelen mensch , het is niet minder waar opzigtelijk zijne bijzondere geestkrachten. Het gemoed trekt inzonderheid onze aandacht tot zich. Dáár ontulaan en vormen zich
die onverklaarbare eigenfchappen, waardoor het zinnelijke en
bovenzinnelijke zich in den mensch als vereenigt, de driften.
Van deze zijde is de mensch nog nooit opzettelijk gefchilderd.
Dank verdient derhalve de Deer It L IJ N, dat hij daaraan zijn
voortreffelijk dichtvermogen Rebbe toegewijd; lof en eere voor
de uitmuntende uitvoering van een onderwerp, dat door ieder,
die over het wezen van den mensch ernftig heeft nagedacht,
niet Hechts als verheven en belangrijk , maar tevens als ten
hoogde moeijelijk zal worden aangemerkt. De Heer x LIJN
gevoelde zelf refit levendig al het gewigt van zijne onderneming.
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ming. Hij is echter (en met regt) overtuigd, dat men van dera
dichter niet verwachten zal, hetgeen den wijsgeer, bij het fcherpzinnigst onderzoek, onmogelijk blijft. Dátr toch, waar deze,
steeds naar eenheid van doel en middel zoekende, niets dan
onzekerheden en raadfelen aantreft, en , tot dtis verre, geene
volledige theorie van het menfchelijk gemoed heeft kunnen
daarílellen, zal men van genen niet meer vorderen, dan day hij
de ontdekkingen in liet gebied der menfchelijke kennis opneme,
krachtig voorflelle, en in de fchitterende beelden der poëzij op
liet treffendst afteekene. „ Het fchilderen van de Driften, (zegt
de Ilr. r LIJN) in zoo verre zij zich aan ons onderzoek in
laren oorfprong en verband openbaren, De verhevene Remming,
welke zij geven aan den ganfchen , gevoelenden en handelenden mensch. De verfclirikkelijke laagte, waartoe hij, door haze woede, zinken kan; en de verhevenfle middelen, waardoor
hij dit woeden kan overwinnen, en zijne driften ondergefchikt
doen zijn aan zijnen pligt, en dienstbaar aan zijne beflemming.
Zie daar, hetgeen ik mij, bij het zamenftellen van de volgende
zangen , voorltelde." Onze Lezers zullen, naar wij vertrouwen,
reeds het belangrijke van dit dichtftuk gevoelen. Wij zullen
trachten, hen met den inhoud en de bijzondere deden van het-.
zelve, voor zoo verre een beknopt verflag van een wijsgeerig

en uitgebreid dichtwerk daartoe gefchikt is, nader bekend te
naken.
Iiet dichtftuk prijst zich , naar ons inzien , allervoordeeligst
Aan door eenheid van plan en onderwerp, door verfciieidenheid
en fraaije f^hikking der deden, en door den wijsgeerigen gang
en. de voortreffelijke houding van het geheel. Flet is in zes zangen verdeeld. In den eersen zang bepaalt de Dichter het onderwerp. Wij hebben dezen zang met het hoogte genoegen
gelezen. De stof is hier bijzonder rijk, en liet kwam er vooral op
stan, om niet te veel te zeggen, om niet te uitgebreid te worden. De fcliets der werking van de fpieren, zenuwen en het
bloed is , naar ons gevoelen, uitgevoerd op eerre wijze, die
ons al dadelijk den echten dichter en de voortreffelijkheid zijner edele kunst , waardoor hij alles korter en krachtiger uitdrukt dan zulks in proza mogelijk is, kennen doet; De aanroeping aan de Dichtkunst is regt dichterlijk. De daarop vol gende voorfl:elling van liet gemoed is bijzonder fraai. De befchrijving van de eigenliefde en de zucht naar geluk is flout en
kracli-
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krachtig, en het lot, of de overgang tot den tweeden zang, ver
niet onderfcheiding vermeld te worden.
-niet
In den tweeden zang poogt de Hr. I. I. IJ N het gemoed te
ontwikkelen, en het ontdaan, de ítrekking, het verband en de
werking der driften voor te flellen. Dit onderwerp (men gevoelt dit terflond) is ten hoogfle moeijelijk, en inderdaad te
uitgebreid voor Benen enkelen zang. Men zal hier dus weinig
sneer dan eene bloote fchets verwachten. Schoon wij op het
geheel van dezen zang wel eenige bedenkingen zouden kunnen
.maken, en het ons toefchijnt, dat de Dichter over het moeije.lijke van zijne taak wat te veel fpreekt en zich te lang met
voorbereidingen bezig houdt , worden wij echter door de
fchoonheden van detail, die men in dezen zang in overvloed
aantreft, al fpoedig bevredigd. De aanroeping aan d wijsgeert e, van wier invloed de Dichter zingt:
„ Uw fakkel fchijnt nog zacht, waar ons 't heelal verlaat,
En 's menfehen geest alleen door 't geen hij denkt beftaat;
De Dichtkunst juicht verrukt bij uwe onwrikbre llrekking,
Zij baadt zich, bij baar vlugt, in't licht van uwe ontdekking ,"en.
is hier zeer gepast. Meer tot zijn onderwerp overgaande, vindt
tle Heer zt L IJ N in de eigenliefde en de zucht naa r geluk de
twee hoofdkrachten , die het gemoed verbinden. De hierop
volgende fchets van het gemoed, van het ontftaan, den invloed
en de uitwerkfelen des gevoels van lust en onlust is voortreffelijk.
Inzonderheid beviel ons de fchildering van het ontflaan van den
eertien wensch en van de driften door de ineenvloeijing van het
geestelijke en dierlijke in den mensch. De befchrijving van de
enkel zinnelijk werkende driften — de drift naar het leven, naar
voortplanting van de foort en naar genot — is kort, fchier al te
kort. Dan, de mensen wordt niet enkel zinnelijk bewogen. De
Dichter befehrijft nu de drift naar vrijheid, en fielt dezelve
in hare weldadige werking voor. De allegorifche voorhelling
vun de drift naar eer is, over het geheel genomen, meester
Wij kunnen ons niet weêrhouden dezelve over te nemen.-lijk.
„ Gelijk Aurora, op haar' purpren kar gellegen,
Ter oosterkimme rijst, omhuld met licht en zegen,
En Je uren, die zij in haar fehittrend fnoer deed laan,
IIaar rustloos voeren langs de onmeetbre hemelbaan;
Zoo
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Zoo hijgt de ontwakende Eer, van eedlen gloed aan 't branden
Ten elpen wagen op; — met onverbreekbre banden
Heeft zij de fierkte en moed in haar gareel gefinoerd;
Zij wordt, als in triomf, door haar langs de aard' gevoerd:
Bij 't rchittrend licht, blinkt junoos gordel om haar leden:
Zij dartlen om haar heen — de lieve aanvalligheden;
't Ontvlamd Genie, het fchoone en losfe kleed ontplooid,
Zweeft vóór haar, 't fchittrend hoofd met groenend loof getooid;
De knnilen dalen near, zij , arm in arm gelirengeld,
Beuirooiien met gebloemt', op 't fchoonst doorCén gemengeld,
Haar blinkend (*), door het koeltje op 't zachtst bewogen, vaan.
En bieden, knielend, baar d'onwelkbren lauwer aan.
Maar hoe, wat woeste fchok geeft mc aan mij zelven weder?
't Betoovrend beeld verdwijnt, een zwarte nacht ftort neder:
Ach ! door het wrevlig lot in hare vaart gefluit,
Valt aan de ontvlammende Ear een fiddrende aard' ten bait:
't Is nu geen fchoone maagd, ter eipee kar gefle en,
Voor wier betoovrend oog de vuigfte driften zwegen;
Neen, 't is een Furie, 't hoofd met flangeutcelt omgcrd,
\Vier beet liet doodliihst gif in bloed en aadren flort;
De grond krimpt (j ) voor haar' voet ; van blinde ;!goede dronken,
Schiet maar verwoestend oog een' vloed van heliche vonken:
Baar ftaf roert de aarde neauw, of's af ronds ja:nmerkuil
Breekt monfters, haar ten dienst, uit zijn ourzetbretl muil;
De Ni d, met holle knak en ingegroefde wangen,
Gereed om de onfchuld in zijn doodlijk koord te prangen,
De Laster, grijnzende nit zijne ondocrzigtbre wolk,
De II«at, gewapend met zij_i' nimmer feilbrcn dolk,
De AVraakzncht, die f<eec?s jaagt, om 't fchrikbaarst doel te tref °en 3
En o `t gepleegd geweld zich zinloos durft v crheilbn,
De Twcedrant, langs wier borst een zwarte bloed 11room itchier,
De Krijg, cbe htar den I rans, met bloed bezoedc ei, biedt,
't \Vaart
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't Waart alles om haar heen, gewapend tot verdelgen,
Gereed, om, op haar' wenk, wat ademt in te zwelgen;
Wat ijsfelijk gezigt! zij zwaait haar' vuigen staf,
En de eertijds bloeijende aarde is 't fchrikbeeld van het graf;
Zij grijnst, en lacht, en juicht, ja durft dien bloedllroom drinken:
Terug! ... val, zwart gordijn! zoo kan de menschheid zinken!"
Nu worden de driften befchouwd, in zoo verre zij in ver
rede. Zij is de verhevene, die de driften-bandfimet
bedwingt, matigt en regelt, doch niet uitroeit. Na eene korte
uitweiding over de, door KLIJN verworpen, leer der ftoffelijkheid van den geest, bezingt de Dichter de zucht naar het onbegrensde in den mensch, die niet zelden de drift ontvlamt en
den wellust doet ontftaan. Keurig is de befchrijving van deszelfs zegenende en verwoestende kracht, en inzonderheid-van
liet oordeel, dat den woesten lust breidelt. De epifode van
Pandora, om 's menfchen wankelbaarheid te fchilderen, is wel
uitgevoerd. De 'toepasfing op het onderwerp beviel ons. Keu.
rig ook kwam ons voor de poëtifche wending, die dezen moei
-jelikn
zang gefluit.
Thans wordt de lof meer gefchikt voor eerre dichterlijke behandeling. De navloed der driften op de inenfchelijke befcaas ing — dit is het hoofdonderwerp van den derden zang. Het
begin is fraai bewerkt. 's Menfchen volmaakbaarheid wordt ge
dwaalt, als men bloot pop zijn zinnelijk bellaan-fchets.Mn
let. Treffend is de befchrijving van den mensch, Hechts als
verfehijnfel befchouwd:
„ Wat ziet hij van den mensch, die flechts't verfchijnfel ziet?
Een leven kort en zwak, bedorven door verdriet;
Den finachten naar genot, bij de eeuwige herhaling;
Als jongling flerk en flout, —snaar worstlend met de dwaling;
Als plan ten top van heil, daar 't bloed van wellust bruist,
Maar ach! den vink gelijk, die in liet meerriet huist,
Den zwakken halm beklimt, en, op zijn' top gezeten,
Zich zelv' niet d'Adelaar, — zijn haha met d'eik durft nieten,
Iklar vol gerustheid zingt, tot dat een enkle wind
Den riethalm knakt en hem met al zijn heil verflindt."
7loe fraai dit beeld, op zich zelve, ook zijn moge, fchijnt
0::6
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ons echter de teekening van het hot niet volkomen watt
te zijn. Wordt dan de vink door den wind, die den riethalm
knakt, verjlonden?] De Dichter gaat, verder, over, om het
zinnelijk en geestelijk heftaan van den mensch in verband te
befehouwen. Hij vindt in de driften eene bron van befchaving. De gelijkenis van de parel, zoo uitmuntend volgehouden als gelukkig overgebragt, komt ons bijzonder fraai voor.
Even fraai, en belangrijker, is de fchets van de eerll:e werking
der driften op de ontwikkeling van 's menfchen geestkrachten.
Het doet ons leed, dat ons bellek zoo beperkt is. Wij kunnen daarom weinig meer doen, dan hetgene ons, onder zoo
veel voortreffelijks, meest behaagd heeft, enkel aan te flippen.
Daaronder behooren de epifode, ter fchildering van de moeder
liefde, en de befchrijving van den invloed of de werking-lijke
der-driften op het ontilaan der kunften, en op de maatfchappelijke betrekkingen, wenfchen en pligten van den mensch. De
fraaije vergelijking van de, niet door de rede beftuurde, driften bij den vergiftigen eik verdient niet onderfcheiding vermeld te worden.
De vierde zang, waarin de weldadige invloed der driften op
het genot des levens en op de onderfcheidene betrekkingen van
den mensch gefchilderd wordt, is voortreffelijk. Het onderwerp
is rijk, en men kan niet verwachten, dat alles even breedfprakig behandeld worde. De feluldering is hier zacht en bevallig;
het gevoel van den Dichter (preekt hier luide, maar hartelijk
en roerend. De toon is hier zoet en wegfepend. Men leze
de fchets van de vreugd en her genot, van de verfchillende
wijzigingen der driften bij den man en de vrouw, van de liefde, en vooral van de huwelijksliefde, en men zal, zonder twijfel, in onze verrukking deden. De epifode, hier ingelascht,
fc'i jnt ons echter veel te uitgebreid, en niet in genoegzaam ver
liet onderwerp te fiaan. De fchildering van de wer--bandmet
king der driften op het genoegen in do levensfianden is geluk
uitgevallen, vooral ten aanzien van den jongeling en den-kig
grijsaard; terwijl ons het tafereel van de driften, als verbinden
zinnelijken en geestelijken mensch, met de uitweiding-den
topens den berggordel, die zich om onzen aardbol fingert, bij
uitnemendheid keurig is voorgekomen.
ziet
De irorleling der losgelaten d-•sften en laartsto;ten
daar hetgeen in den vijfden zang behandeld wordt — een onder-
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derwerp, dat voorzeker niet minder rij; niet minder gefcl ikt
is voor dichterlijke fchildering dan hetgeen den Dichter in
den vorigen zang bezig hield, hoe zeer ook die fchildering
hier niet zoo bekoorlijk en aangenaam moge zijn. De fëhets
van 's inenfchen verhevenheid is hier zeer gelukkig, en doet
voor den overgang tot het volgende eerre heerlijke werking
De uitweiding over de eenzaamheid is regt d;chterlijk. De ver
grootheid niet den C'airviorrzsfo is-gelijknva'smfch
treffend. Het komt ons echter voor, dat de Dichter hier hi
den tweeden perfoon had 'behooren te fprcken: Da.a.- ft,-,at GIJ
enz. De epifode (op bladz. 153) beviel ons, als zoodanig tiet.
Nadat de Heer KL Ij IN de rampzalige gevolgen der ontboeide drif
ten, in het bijzonder van de drift der liefde en cie zueht naar genot en geluk, in krachtige verzen had gcr&iilderd, kont hij niet
ongepast op de weelde, die hij mede dichterlijk bc,chrijft, ei
vlecht er eensk'aps eerre epif.ie in, ter bevestiging van de fte}ling, dat de onfchuldiy$e d. i{ten de bron van onheil kunnec
worden, Wij zijn van meerring, dat dit onderwerp niet zoo
opzettelijk in dezen zang had behooren behandeld te worden.
Het tafereel van de verfchrikkelijke gevolgen der driften -á•
wat is het anders, dan liet bewijs voor deze flelling? daar toeli
iedere drift, op zichzclve, niet Hechts onfchuldig, m<<ar, door
de rede behoorlijk beithurd, heilzaam is. Dit was reeds ge
Daarenboven zonde men na liet voorafgaande; iets-fchets.
anders verwacht hebben dan de epifode ons fchenkt; iets, waar
bij het ontftaan van onheil uit eene s op zichzelve on.-dor,
fchuldige drift, de fchuld van den mensch, die door die drift
in liet onheil geítort wordt, meer ware uitgekomen. De rsmpfpoed , aan deze echtgenooten bejegend, is niet het gevolg
van den ontboeiden lust, niet de worfteling eenes hartstogts,
maar een toeval , blootclijk het gevolg eerier oni 00rzigtiggeid
Op deze epifode past, naar ons inzien, niet, dan ton hoog$
gedrongen de applicatie, die de Dichter er van maakt.
;

,

;, Zoo fcheurt de ontboeide lust ons in zijn worstling mede,
Ontrukt liet zwak gemoed genot en hoop en vrede;
De mensch , bedtvehnd , verblind , fc':lept zich het fchriklijks€
lot,
Ontwaakt, — befeft zijn wee, -- en vloekt zich zely' en God."
XEOORD.
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Overigens is de epifode fiks bewerkt; fchoon het ongeluk
hier te veel in bijzonderheden vermeld wordt. Ook de toon
des ver/ «als beviel ons niet. Men zoude kunnen vragen: hoe
de Dichter alles zoo naauwkeurig weet? Een enkel mij dunkt
zoude deze bedenking dadelijk wegnemen. De befchrijving
van de koking der vuurf'of in de ingewanden der aarde van
Peru is zeer fchoon; hoewel ons de overbrenging van dit beeld
op de koking der drift in het menfchelijk hart niet zeer gelukkig voorkomt. Men oordeele!
„ Wanneer op Perus grond, in 's aardrijks ingewanden,
De onzigtbre vuurftof loeit en fchriklijk dreigt te ontbranden,
Dan golft als 't woelend meer de diepgefchokte grond;
De ontzetbre noodkreet giert IIambatoos vlakten rond ;
't Ileeft alles hier den dood of 't ijslijkst lot te duchten,
En fiddrend poogt wat leeft liet dreigend leed te ontvlugten;
lYlaar als dat gloeijend vuur, niet gloeijend vuur gevoed,
Door de eeuwen opgehoopt, in 't hart der aarde woedt,
Dan barst her loeijend los uit de opgefparde kolken;
Wee! wee dan Perus grond! wee! wee zijn veelte volken!
't Wordt al verfcheurd, vernield, tot nietig ftof vertreên;
De worftelende grond barst krakende van één:
't Gebergte fchudt, woelt, zinkt, verdwijnt, verheft zich weder,
Of i{ort, als 't zwakfle riet, in d'open afgrond neder :
Een tastbre nacht dekt de aard', —het graf onthult zijn' fehoot:
Wie vlugt, — vlugt, hoe hij fnelt, in de armen van den dood.
'lk Hoor nog in Limans wal de weelde jublend zwelgen,' —
Ecn polsslag — de aarde fcheurt ---']r zie had en volk verdelgen;
De dood waart grijnzend rond en maait zijne offers af;
't Is al verwoesting, puin, bedwelthing, wanhoop, graf."
Wij fchromen niet, dit tafereel meesterlijk te noemen. Jammer, nogtans, is liet, dat er eenige feilen in zijn, die de Dichter , bij eerre aandachtige befchaving, zelf zonde hebben opgemerkt, en gemakkelijk had kunnen wegnemen. Zoo fchi int
het ons toe, dat liet woord grond in zoo weinig regels te dik wijls voorkomt; dat in den tweeden en vijfden regel de t t
een-, hard h eid in de uitfpraak veroorzaken; dat, in den elfden
regel, de uitdrukking l'e: t1'eéo niet gepast is gebezigd , en dat
de dertiende regel te overladen en onwelluidend is. zoude de-
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zelve niet vloeijender en krachtiger tevens zijn, wannee: hij
dus ware geheld:
't Gebergte fchudt; het woelt, het zinkt — verheft zich weder

Soortgelijke aanmerkingen, vooral met betrekking tot Let
Luigelijke der verzen, zouden op meerder plaatfen van slit
dichtwerk kunnen gemaakt worden; doch wij zullen daarover,
ten Plotte, nog oen enkel woord zeggen. Voor het ot•eri^ e
fcltijnt het ons toe, dat de vijfde zang, over het geheel genomen, waarlijk voortreffelijk is, De verfchrii,Lelijke uit erieiélcn der woedende hartstogten in den wellust, in den dorst
naar rijkdommen, in de zucht naar het fpel, in de twist- en
wraakzucht, en dc ijsfèlijl.e toefland van den gedurig door driften e n hartstogten gellingerden, zichzelven vervloekenden, op
den laagtien trap gczonkenen mensch worden hier met een Eikut
en krachtig penibel en fchoone, levendige verwen, in gepaste
en treffende beelden, gefchilderd.
Deed het akelig tafereel van de uitwerkfelen der Losgelaten
driften, in dezen zang opgehangen, ons den moed ontzinken;
tivierden wij , bij de befchouwing van het edeifte voorwerp eer
zigtbare fehepping , door eene zekere huivering aanf;edae.n en
niet affchrik vervuld , en riepen wij , aan het einde van dozen
zang, met onzen Dichter uit .
„ Wie gruwt niet, als, door 't won van d'onbeteínbrenwensch,
De mensch , ondanks zich zelv', terug deinst voor den mensch ! "-bij den aanvang van den laatflen zang gevoelden wij ons lieC
derijk opgebeurd en weldadiglijk getroost door de zachte t:it-boezen:ingen van onzen gevoeligen Zanger. Reeds de aanhef
brags ons in eerre andere hemming, en liet was ons behoefte,
voor ons vermoeid en dwalend oog een rustpunt te vvinden,.
waarop wij met welgevallen konden huren
6 Zel ,;end geloof! onwankelbaar vertrouwen?
Op u durft ons gemoed gerust zijn uitzi; t bouwén
Gij biedt liet fnachtcnd hart uw' zuivrcu laafdronk aan
Vlet kan, door u gouiorkt, weer zacht — weur hopend íla no'
;

flieï «orden ons de middelen aangewezen, om de driften aan
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den pligt te onderwerpen en bevorderlijk te doen zijn aan onze beflemming. Deze laatlle zang is vertroostend, opbeurend,
bemoedigend; hij geeft aan het geheel eerie pi•aktikale en godsdieudigre 11reliking, en laat bij den Lezer Benen zachten en
weidadihen indruk na. De middelen, ter befluring en regeling
van de driften , vindt de I Ieer K L IJ N in het gevoel , in de rede , en in den godsdienst. 1Iet gevoel fchenkt den mensch de
middelen ter zelfbeheerfching, in gedurige werkzaatnheid, in
het genot van de vrije natuur, en in het landleven; indebeoefening der kunften, in liet huislèlijk geluk, en in eeneweigeregelde opvoeding. Overgang tot de rede. Zij treedt ten voor
als liet gevoel door de verbeelding wordt weggefleept;-fchijn,
zij vormt liet geweten. Overgang tot den godsdienst. De
mensch is niet, wat hij zijn kan. Hij poost... maar het hart
bedriegt en vermeestert den wil. Schildering van zijne zwak
godsdienst , die hein onderfceunt, hem de ver-heid.Its
opent, hem nieuwen vloed en nieuwe krach -hevnliutzg
Dit alles is treffend, hartelijk en roerend voorge--tenfchk.
field. Bij uitdek keurig is de fchildering van de verbeelding;
bevallig en treTend, die van liet landleven. I-Iet bevreemdt ons,,
dat de Dichter, bij de vermelding van den invloed der kunden
op de beharing der driften, niet van de fchilderkunst, nog
neer, dat hij niet van de goddelijke poëzij gewaagt. Hij bepaalt zich hier alleen tot de muzijk. IIere;een hij hiervan
zingt, is fraai. Inzonderheid bekoorde o^s dè on gezoch :e en
hartelijke lof+'prank, die hij zijner Benige dochter toezwaait.
Ter eere van het lieve meisje, en ter eere ven den minnenden
vader en echtgenoot tevens, vinde zij ook hier ee:ue plaats.
„ ja, lievliug van mijn hart! 6 wellust van mijn leven
Gij cenig huwlijkspand, het ouderhart gegeven!
ó Nennij ! als ook gij niet kracht de toongin drukt
Als uw bezielend fpel ons wegfieept en veri *t;
Als door uw hand, die zweeft in t toet fen Gier klavieren,
fIet jeugdig vlug gevoel zich zelve leert befiieren;
Als reeds uw hart cie kracht van Haycins vlugt befeft;
Als uw gefchokt gevoel van hem één denkbeeld treft;
Dan wenscht, dan kent ons hart geend andre vreugd op aarde,
En dit zoo kort beftaan ontvangt een dubble waarde.
6 Gij,
'
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A Gij, die met mij 't woên van 's levens ftormen tart!
Isom, dierbre gade, kom, zink aan mijn dankbaar hart!
'k Ben vader! ... dat gevoel, die wellust van het leven,
Ben 'k, dierbre, aan u [Ben ik aan u] verpligt —heeft mij uw
trouw gegeven.
Hoe loutert zich 't genot, wat wordt het kneliendst leed,
Als ik aan uwe zij' het grillig lot vergeet!
Als liefde en deugd en trouw om onze fponde waken,
En wij het huislijk heil in al zijn volheid finaken!"
Dit heil wordt verder bezongen met het warme gevoel van
eenen man, die zelf dien onwaardeerbaren zegen in ruime ma.
te geniet. De kracht der rede in het gemoed wordt met floutheid en in gefpierde verzen gefchetst. Voortreffelijk zijn hier
de zangen, aan den godsdienst toegewijd; en de aanroeping
aan de Dichtkunst kwam ons , te dezer plaatfe , bijzonder
fraai voor. De wijze , waarop voorts de godsdienst in zijne
weldadige werking en heilige Eirekking bezongen wordt, bewijst
de hooge zalving van onzen gevoeligen Dichter. Uit zoo veel
vportreffelijks nemen wij nog deze regels over:
„ Neen, wijt den godsdienst niet wat de aarde eens heeft geleden!
Slechts om zijn nietig kleed was 't dat de volken (treden :
Hij, vlekloos als de stroom, die van den bergtop fchiet,
Blijft rein, ofchoon hij fours langs drabbige oevers vliet;
Het weggefcheurde (lijk bezoedle vrij• zijn water,
Hij kabbelt rustloos voort niet ongehoord geklater,
Doch werpt, in val bij val, wat hem zijne oevers gaf, (*)
Met al 't verachtlijk itijk, van de effen golfjes af.
Die godsdienst blijft alleen en edel en verheven,
Die op de deugd zich grondt en naar de deugd blijft íireven,
Die in geen zinlijk fpel zijn waarde en kracht verliest,
Maar zich de rede en 't hart ten vasten rijkstroon kiest.
Beminlijk Christendom! hoe hoog rijst hier uw waarde!
Gij zijt he morgenrood, het licht, de zon der aarde!
Hij zinkt, de zwakke mensch, op 't diepst ontadeld, neêr:
Gij geeft hein aan de deugd en zijn beftemming ver.
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(*) Oevers fiaat ]lier in het meervoud, Liever.' 't geen 't oevergras
leem gaf.
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Waar alles ons met kracht naar 't heiii;st wit doet 1}reven,
Dáhír zinkt de kracht der drift, dáár wordt de mensch verheven;
Geen fel, bedwelmend licht fprcidt hier zijn gloed ten toon,
Het zedig Christendom blinkt door 't eenvoudig fchoon.
Wat denkbeeld! welk een doel! — heel de aarde te verbinden,
Door liefde en hart en geest liet heilge te doen vinden;
Dan flagboom weggefcheurd, die volk van volken fcheidt;
D'onwrikbrcn troon gedicht der reinde zeedlijkheid." enz.
Na deze, reeds te uitgebreide, aankondiging van een dicht
dat naast de HoI/.!cedfche Natie van wijlen den Heer HEL-fluit,m n u s Bene plaats verdient, fchiet er weinig ruimte over voor
ecnige aanmerkingen, die wij voornemens waren aan het oordeel
van den Dichter It LIJN te onderwerpen. Wij zullen ons dus
Hechts tot ecnige weinigen bepalen.
Bij de beoordeeling van het dichthuk De Starrekunde, in het
jaar 1809 door den IIeer i LIJN in het licht gegeven, hebben
wij den Dichter reeds opmerkzaam gemaakt op onderfcheidene
futen, in dat ftuk voorkomende, en die feilen toen met denvingcr aangewezen (*). Uit de vergelijking van dien vroegeren ar'
he d met dit duk mogen wij het befluit opmaken, dat onze, bevorens gemaakte , aanmerkingen den Dichter niet geheel onge-

'i'i i:d zijn voorgekomen. I et valt, althans, in het oog, dat de
Leer 1:1,iN een aantal kleine gebreken,tevorendooronsgegispt,
tL.^.! .; heeft vetnijd, en wij hebben de aanzienlijke vorderingen,
de de Dichter fcdert de uitgave van het dichtiluk, De Stas•r•eR°u.^ in hee werktui elflke der potzij geraakt heeft, met het
Inncc gcnoccen op,^culerkt. Thans hebben wij flea/its hier en
o!-' 'breken of onnaauwkenrighedeu geflooten , waarvan
rccds e ,Zigen uk de aangehaalde proeven aan den Dichter zijn
+_ ekeed fewcrden. De les ffccitie van den Ileer x LIJN is aan
verbeterd, fchoon dezelve nog niet overal even zul--ma_'cIijr
ver i, Wij zullen dit Gloor eenige voorbeelden ftaven.
(fsl.;^:z, ï•) „ Geen n.n rd, waar niet trots 't ijs, de lente vreugd
(fïa.':..5a.) „ En c'ctdccrlan sc'ienweghaardoelmeertvolnza
lte r.,"
I-Ioe
! tie >' er7. l'ad. Le; reef.
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floe hard zijn niet de woorden: uwaY diet t;•cts 't ij s — en
hoc fcroef klinkt niet de laat(te regel , door de menigvuldige woorden van !ene lettergreep ! Hierop hebben wij den Heer ic T. iJ rr te
voren ook reeds opmerkzaam gemaakt. Hetzelfde gebrek treffen
wij mede in cle volgende regels aan; wordende in den eerhen ook
nog tegen de quantiteit gezondigd:
(Bl. 55.) „ En nu door dijk en dam het meer vormt tot een vliet."
(BI. 134.) „ Gij doet van very' hem 't beeld van 't geen hij
hoopt aanfchouwen."
(BI. 41.) „ Voor ons, daar ge ons doet zien wat hein nog worstlen

doet.'
Dat het niet keurig is , om twee t t op elkander te laten vol en, hebben wij te voren ook reeds aangemerkt. De Ileer KLIJN
heeft zulks in dit dichthuk wel eenigermate, doch niet genoegzaam vermijd, zoo als uit de reeds aangehaalde regels en uit den
volgenden blijkbaar is:
(B1. 72.) „ Is 't tasten naar uw goed" enz.
Dc navolgende regels zijn ons mede voorgekomen niet zeer
vloeijend te zijn:
(BI. 72.) „ Verhoogt uw zinkend 'vocht flechts d'uitgefinachten

dorst ?"
(BI.I 19.) „ De zachte vrouwe -hand veegt vaak ons 't angstzweet af."
(BI. 153.) „ Pligt, eer, deugd, onfchuld, trouw, 't vlugt alles
voor uw fchreen."
(BI.7 4..)„Op's levens woeste zee,c'oo• nac,'zt en ffoy an,naar fi arid.”
(81.35.) „Zich vruchtloos flrekte,naas- wat ddeir onmooglij k blij ft.”
(Bi. 7e.) „ Eens in zijn braifend bloed weêrjlandloos ingegrift."
Overigens zijn ons de volgende plaatfen zwak voorgekomen:
(Bl. 59.)„ Maar als hij 't rustloos hart van blinden lust doet finacbten,
Den mensch naar 't hoogst genot met dolle drift doet
(BI. S¢.) „En firekt zich onbeperkt, naar ruimer veld , naar beter."
(hI.57.)„ Zijn, door uw kracht getemd, die banden wierven binden"
(BI.
Aa4
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(Bi. 4r.) „ Treed toe ! hoor ! Newton (preekt , — door hem ontvangt
ge z„;v' Hi'errsch. "

(131.9.9.) „Dan acfi! wat waar' de mensch zoo zij ri ontluikt vermogen,
Door 't lage driftenheer Hechts zinlijk werd bewogen?
En zijn gemoed, gewis voor eedlor doel gevormd,
Alleen, (verfchriklijk lot!) door driften werdbeIlormd?
Nu draagt zijn wezen reeds het kenmerk: onbe(tendig?
Maar dan, dan was de mensch onpeilbaar diep ellendig.
Het volgende, cur fif gedrukte, fehijnt ons zelfs eenigzinsplat
te zijn:
(131 .141 .) „ Van waar, 8 zangfter, thans dat wild gevoel der (mart?
Wat weemoed grijpt u aan?vat fchrik /laat u onm't hart?"
(131.173.) „ En met der volken rust en heil was 't afgedaan."
De volgende regels betuigen wij niet te verftaan:
Welks onuitdoofbre gloed, met zulk een volheid gloort,
Die langzaam, maai gewis, door allen weêriland boort."
De feilen tegen den klemtoon hebben ons hier en daar gehinderd. Daaronder behooren: letnmet, Tarpejifehe enz. Het rijm
van buigen op juich;n is niet keurig. Zellef kennis (laat niet
fraai. Enkele taalfouten ontferen het werk, als pol/lag voor
pols/lag; Lathe na voor Latona ; kamt voor krimpt; fche te
(in den zin van voortbrengen) voor fchiep; trekte voor trok.
Het werkwoord ontluiken werd wel bij de ouden ook als gelijkvloei fend gebruikt; doch dit is te zeer in onbruik geraakt, dan
dat liet aan te raden zonde zijn, om met onzen Dichter ontluikt
vermogen, ontluikte drift, enz. voor ontloken te fchrijven. Het
denkbeeld: gedoemd om nimmer verzadigd te worden, drukt de
Dichter uit door den regel:
„ Gedoemd, als Tantalus, tot eindloos onverzaden."
Men zegt Wel: onverzadigd, onverzaadbaar; maar onverzeadin meenen Wij met regt te mogen gispen.
Ook lezen Wij:
„ en op 't gefchokt gelaat
Is t dat haar heil of vloek met kracht gebrandmerkt i}aar."
Wij
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Wij meenen , dat liet woord b: riad.,:c; ;? en flechts gebruikt
wordt in den zin , om iets fchandelijks of verachtelijks uit te
drukken, en dat men derhalve niet zegt: de vr•ezi ;d --het heil-;

het genoegen Jhan op het ge/cent gevrcerrï;ncrkt.
Eindelijk kunnen wij niet voorbij , onze verwondering aan den
dag te leggen over de verkeerde plaa*iug der fcheidteekerss. Het
is flechts eerie kleinigheid, doch in dit werk ce:I zoo doorgaand
gebrek, dat liet dicbtítuk er wezenlijk door ontfi_rd wordt. Indien wij alle de piaatfen, die hierdoor duister en fomwijlen zelfs
onverflaanbaar zijn, wilden opgeven, zouden wij geheele blad
zijden moeten volfchrijven. De volgende regels mogen strekken
ter bevestiging van onze aanmerking:
,

Een zeepbel (,) in wier nat, de gloed van Iris fpeelt.'
„ Zij ketent in haar vlugt , die verst gefcheiden krachten."

„

„ 't Wordt alles met de drift, onzigt;,aar zaam ewevcn."
„ De weg van 't rein gevoel, naar 't zeedlijk fcboon is kort."
„ Als reeds zijn zinkend hoofd, naar d'open grafkuil helt."
„ Het zacht verwarmend vuur, der reine drift te ontdekken."
„ Maar zoekt dien wellust, thans (,) die 't hart onkwetsblar drenkt."
„ De Berggeest (,) die voor 't oord een' digten nevel treete,
En mot zijn brede vlugt de donkre groef bedekte (,)
Verdween; ge aanfchouwt den (chat, het fiehaars te vinden goud,
liet ligt omhuld gemoed , werd voor uw oog ontvouwd.'' enz. enz.
,

liet lust ons niet , meer af tefchrijven. Mogt het aangehaalde
dienen, om den voortreiFelijken Dichter op deze ligre vlekken,
voor het vervolg, oplettend te maken!

drrr lig Ergst, of het gedicim om gem/dug te zijn. Naar het
tToog r.w t:'e'Z ^.'l70 AUGUST L A F O N T A I N E. Met Platen.
Te f1; 1qere'nnz, bij H. Gartman. In 5;. $t'0. Ijle Deel, 207;
'[de Deel, 207 Bl. f4. .:
:

O

nze beoordeel`ng van dezen Roman zal niet uitvoerig zijn,
daar het werk zeker reeds in veler banden is. Arnalia Horst is
een trier gefchriften, dat in vinding en vernuft, in aangenaam
An 5
on.
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onderhoud, treilende, roerende tooneelen, de taal van den
hartstogt en van liet hart , en liet opwekken en ftevigen van
gevoel voor pligt en edelmoedige handelwijze, met gelijkfoortige werken van dezen zelfden rijkbegaafden Schrijver
kan wedijveren, en zich van een gunflig onthaal bij de liefhebbers van zoodanige liefdesgefchiedenisfen en verdichte verhalen mag verzekeren. Eerst laat komt de heldin der gefchiedenis te voorfchijn. Een Zonderling, door zijne echtgenoote
trouweloos bedrogen, floot zich met zijne eenige dochter op,
in do meest ongenaakbare eenzaamheid; hij bewaarde haar zorg vuldig voor iedere kennis met de andere fekf , en leerde haar,
van jongs af ,an, den man, dien zij eenmaal hebben zou, als
heer en Meester befchouwen en eerbiedigen. Hij had de zonderlinge gril, dat zijn aandaande fchoonzoon de bruid niet eenwal zien zou, vóOr de volkomene voltrekking van het huweIi k. Zijne keuze viel op zekeren vA N 1-I OR s T, hem in perf cn wel onbekend, maar de zoon van eenen ouden vriend.
Deze vriend neemt den voorlag aan; doch de zoon, wiens
hart reeds elders geplaatst was, vindt gelukkig eenen vriend,
die wel niet VAN IIORsT, maar toch ook HoRsT heette,
liet onzigtbare meisje trouwt, en haar na den bruiloftsnacht
een engel vindt in schoonheid, befchaving en onfchuld. Met
haar had de vader eenige andere jonge meisjes bij zich doen
opvoeden, in dezelfde afgezonderdheid; deze moest ophouden
na dit huwelijk, en nu is liet trouwen aan de orde van den
dag. Ook VA N x OR S T geraakt in het bezit zijner beminde,
naaar niet gemakkelijk, en nog bij wijze van misverftand. Onder de flraks gemelde jonge meisjes bleef er eerre ongehuwd;
deze verliefde op HORST, en hield zich door hem, in een
ongelukkig oogenblik, bezwangerd. Zij ontwijkt do familie,
en wordt de moeder van A al A L I A , welke, te vondeling gele d, juist evenwel volgens haar plan, door tenen braven Predilkant wordt aangenomen, in wiens gezin de moeder zelve zich
els lcostgangíler weet in te dringen, en, geacht en bemnind, de
ice meesteres en opvoediter wordt van haar eigen kind. Zij
ii::udt zich daar zeer onbekend en ontwijkt iederen omgang;
echter won zij liet hart en de liefde van een uitmuntend man,
dien zij nooit met kennis zag, maar wiens herhaald aanzoek
zij c Thiat. Na den dood des Predikers weet deze, als taal meester, den toegang tot haar huis te verkrijgen, voorts hare
vriend-
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vrienclfchap en achting, eindelijk hare liefde, gelijk zijn ge waande zoon, eigenlijk de jonge HORST, het hart harer doch•
ter. De kieschheid, echter, noopt haar, haren toeband, en dat
zij moeder is, te ontdekken, vóór zij toefremt in haar huwelijk: dit echter is geen beletfel bij den edeldenkenden man;
maar groot is de opfchudding, toen zich de jonge ii OR S T met
zijnen waren naam ontdekken moet; A nI A L I A is zijne zuster;
een eeuwige hinderpaal vpor zijn geluk. Dan, op het punt,
dat hij zich, op aandrang zi4ner beminde, in het huwelijk ver
zal, komt gelukkig de oude ti o R ST; eerst geeft dit-binde
fchrik en verwarring, snaar weldra komt het uit, niet n o R s •r,
maar de tegenwoordige echtgenoot van hare moeder, was v<t.
der van AMALIA geworden in liet bovengemcid ongelukkig
oogenblik. Eerre ontknooping, die den Lezer zeer verrast,
ten zij hij doer de vroegere lezing van eerren anderen Rom.n
van L A F O N T A I N E, (Het gezrzasl errl Bal, zoo wij ons wel
herinneren) gelijk bij ons het geval was, op foortgelijke ot;^tknooping was voorbereid. Het meisje, dat de jonge ttoRST
nu zoo flond te trouwen , en dat 1-t OR s T voor VA N II OR ST
genomen had, komt er nu ook nog wel af; en wij feliciteren
met dit gelukkig avontuur ook die gelieven hartelijk.
De Rothan, geheel in LA F O N T A I N n's bekenden trant, is
vol gelukkig gekozene, onderhoudende tooneeltjes, met cie
hoofdgel hiedenis in verband, waarvan wij liet volgende, de
aanneming van A MALTA door den Predikant en zijne vrouw,
dat wij zeer naïf en regt karakteristiek vinden, ter proeve kiezen:

„ De Predikant EULE naderde zijne vrouw, die in eon hock
zat te weenen. Lieve vrouw — zoo begon hij op Genen aan
toon — mijne lieve it C N RI OTT E , kunt gij niet op--doenlijk
houden te weenen? Gij zult mij het hart verf 'geuren ! Was dan
uwe dochter voor u alles? Ben ik, de bedroefde vader, voor
a niets? Om Gods wil ! De zon is nog niet óp, en reeds begint gij weder te treuren.
„ Niets! niets! riep de vrouw, nog droeviger weenende: de
ganfche wereld is voor mij niets, ik wil niets ome .r hoores;
ik wil niet getroost worden. Ach, mijn Beni; kind, mijne
dochter , mijne AM A T. IA ! gij zijt gekorven ! gij , gctlorven!
God is niet bart,ohertig.
Gij
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„ Gij lastert, vrouw, gij lastert God. Hij Is barmhartig.
Ween tranen van berouw, opdat hij u vergeve.
„ \Vreecie man! zoude ik niet weenen over mijn eenig kind ?
niet wanhopen, wanneer de Heere zijn aangezigt van mij afwendt? En dat heeft IIij gedaan. Ik zal het aangezigt des
Hoeren niet meer r,anfchouweii. Neen, mij is Beene genade ten
dcele gevallen, alleen dro^fheid en lijden.
„ Deze woorden tronen den Predikant n U L'0. Hij zag , dat
lij zijne vrouw harder aan moest tasten. Hij wierp zijnen nacht•
japon af, en trok zijnen zwarten rok aan. Hij hing zijne bef
voor, en zijnen mantel om den rug, en zette zijne paruik op.
Nu trad bij twee fchredcn terug. Troostelooze vrouw!
rip hij : hoor nu do f cni va-i cenen dienaar Iles Hoeren, dewijl gij op de fiem ,pan uwen man geer acht geeft.
De vrouw werd on aandachtig. Zij zag haren man in geesteI?„l: gewaad. Dit maakte ee'nen fterken indruk op haar troosteloos hart. Zij vo:owde cie handen te zamen, en rigtte zich
<,p , om aandachtig te hooren.
„ 0 het hart van haren man was zelf verfcheurd door den
dood van zijne dochter. Mij had even in Serieka de C'ao/sl,7troz'e gelezen. Dit had hem niet getroost, maar liet had hein
opgewonden, en aangemoedigd om als een man de fmart te
dragen. Hij nam liet boel: weder op, en zoodra hij Seneka
o píloeg, zag hem cie vrouw Piilzwij;end aan, zoo groot was
de achting, die zij het ambt van haren man toedroeg.
„ Waarom weent gij ? — zoo begon hij: — Is niet alles ver
wat kan de fterfelijke mensch voortbrengen, dat on--nokelij?
4terPLlhk zij ? De zeven wonderen der wereld , en ales wat de
trots der toekomfiige eeuwen nog zal hu : '. cri voortbrengen,
ZOl eenmaal met dei: grond gelijk zijn. Ze1Cs deze wereld, die
wat goddelijk en wat menichelij Ir is omvat, zal vergaan.
Ga ir , en treur over liet gemis eens enkelen wezens! Iiar•trr,_ Mw„wntia en Cori;thus zijn bevallen, met alle clerzelver
invvo^jers. Betreur nu den dood van owe ecohor doci_tcr! Vie
is ti ot rch , uitl'porig, onregtvaardi,g con te ry iiien, dat
alleen hij en de zijnen bevrijd zrli, blP von Maa eci,e verordeoiiig, waaraan cie Ban elie natuur oodo ".' n; p:n is ? jen ba
tranen , trousteiooze vrouw? U onion i`jl't; 'l' man-tenO
ilia, integendeel zij ver cl e ren zijn hart, c;:!. _ends diep gewon41 is uwer geflorvene AM A L 1 A ook Riet. Ronde zij uit

haar

AMALIA BORST.

377

haar graf tot u fpreken, zij zoude zeggen: moeder, houd op
te weenen. Bemin mijnen vader des te meer. Zii zonde u,
niet haar bleek gelaat, :net het verdonkerde uitgebluschte oog,
met de fprakelooze lippen ... .
„ IIier finolt het hart des goeden Predikants weg in tranen,
in troostelooze tranen. Hij kon geen woord naeer uitbrengen.
Maar hij had de bedoelde werking op zijne vrouw gedaan.
Dat Rond daar in een boek gel'chreven, hetgeen hare overledene dochter tot haar zeide: bemin mijn' vader des te meer! D0
vrouw was in het geheel niet gewoon aan iets te twijfelen,
dat haar man haar voorlas , of in mantel ei bef voorzeide; zij
had niet de minne gedachte om te onderzoeken, hoe dat
daar in liet boek kwam, neen! zij Rond op, omhelsde haren
man, en zeid.e: wij zuilen malkander des te meer betninnen,
lieve man! getrouwer, teederder eau ooit. 0 vergeef mij filecuts
mijne troostelooze tranen!
Deze verandering, die de vrucht van zijne voorlezing was,deze teedere liefde van zijne vrome deed hom nog gevoeliger
aan. Hij begon jammerlijk te weersen. II+j laas nu troostel ozer dan zijne vrouw. De (mart vervulde geheel zijne ziel:
IIij liet de armen krachteloos langs zijne zijden vallen. 1:::Nu LETTE, riep hij al fnikltende, vergeef liet mij !
„ In dén oogenblik was de troostelooze moeder, bij lietzien van de finart baars mans, weder de trou hartige gade geworden. Zij vatte hem in bare ar:ten, zij troostte hein, niet
niet den ondergang van de zeven wonderen of van zstgo,
van welke zij niets wist, maar roet de woorden: ik heb u
toch, lieve man! gij hebt mij nog, en den barmhartigen God
in den heinel. Wees bedaard , mijn goede man! wees bedaard!
Ik zal niet meer weenen. Zie! ik lach u reeds toe. -- En dewijl dit niet Tiielp, tastte zij hein ook flerker aan, gelijk hij te
voren gedaan had.
„ Lieve man, zeide zij, in uw priesters gewaad. Er [laat
immers in den Bijbel gef'chreven: een Priester des I-Ieeren zal
niet treuren, maar den IIeere lofzingen.'
„ Nu bezon zich de dienaar des IIeeren. Zijne vrouw brags
hem den Bijbel. Droog uwe tranen af, mijn lieve man! Gij
wijst uwe biechtkinderen bij iedere finart naar dit boek, en gij —
zondet troosteloos willen blijven?
„ Dit
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„ Dit hielp. Hij nam den Bijbel voor zich, en vatte de hand
van zijne vrouw. Hij zag hemelwaarts, en riep vol moods: ik
loof den Heere , want hij heeft ons wel gedaan. De vrouw
vouwde hare handen te zamen, floeg zoo als haar man de oogen
hemelwaarts, en zij waren getroost.
„ o Iluisfelijke liefde, welke wonderen brengt gij tot 1land!
o godsvrucht, welke nog grootere wonderen verrigt gij!
„ De heldhaftige predikantsvrouw liet het daar niet bij berusten: zij wilde ook de gedachten van haren man verlirooijen.
Zij drukte hare finart diep in haar eigen hart, en zeide tot
haren man: tvat gij mij daar voorgelezen hebt, heeft mij zeer
getroost; daarom wilde ik u verzoeken om mij nog iets voor
te lezen. De man zette zich neder , floeg zijnen Seneka weder op, en las met eene heldere item voor, en voegde menig
een woord er bij tot verklaring. Onder andere las hij haar
voor: gelijk een Veldheer, bij eene ramp, die hij het meest
gevoelt, voor zijn leger een helder gelaat vertoont, om zijne
krijgsknechten aan te moedigen ; zoo doe gij ook.
„ Ja, lieve man , zeide de heldhaftige vrouw, wie dat kon de doen! - - Ach, zij verwierp don fchoonen triumf, van reeds
voorlang gedaan te hebben , hetgeen Seneka hier aanraad
Hij ging voort met hardop te lezen. Doch zijne vrouw-de.
hoorde niet meer niet aandacht. Zij luisterde naar het geluid
van verfcheidene Remmen door elkander, dat voor hare deur
heeds luidruchtiger werd.
„ Zij flond op, ging zacht voor het venfier flaan, en zag
oenen hoop van menfchen voor hare deur. Zij opende het
venfler , en terflond verwijderden zich de menfchen van de
deur , maakten eenen grooten halven kring, en begroetten de
Predikants vrouw.
„ Wat brengt u hier zoo vroeg, kinderen? vroeg zij. Allen
wezen met uitgeftrekte handen naar de huisdeur. Vacht een
oogenblik, zeide de vrouw, en zij ging naar de deur. Zij
haalde den grendel open, en zag op den drempel in een mande een flapend kind liggen, dat, naar het fcheen, pas geboren
was.

„ De Predikant, die ook liet geraas gehoord had, volgde zij
nu v ouw na. De boeren bleven linen, nieuwsgierig om te zic:s
wat er gebeuren zoude. De eerl':c, die liet kind gezien had
was r r i ruit, toen hij niet zijn ploeg be huis voorbij ging.
„ 1-Jij
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„ Hij had zijnen knecht vooruit laten rijden, en was bij het
kind gebleven. Daarop kwam eene vrouw, die gras haalde.
Vervolgens kwamen meer anderen. Zij befchouwden dien wonder, en gaven zich alle moeite om te raden , wie het kind daar
konde gelegd hebben. Te gelijker tijd lieten de vrouwen alle
de meisjes van het dorp en van de nabuurfchap, die ceni^,zins
berucht waren, de montering doorgaan. Reeds waren er drie
genoemd, die men der Predikants vrouw ook noemde.
„ De Predikants vrouw fchudde het hoofd; de luren waren
voor Bene boerenmeid te fijn. Zij nam het mandje met het kind
op. De Predikant EULE haalde er een briefje uit, en las:
Gij hebt Bene dochter verloren. God fchenkt u Bene andere dochter in de plaats.
„ Dat las hij tweemalen , en zag telkens zijne vrouw aan;
maar zijne vrouw hield het oog op den grond gevestigd.
„ Hij las de woorden voor de derdemaal, en befloot niet de
vraag: wat zegt gij , vrouw?

„ God heeft ons dat kind niet gegeven. Ik weet niet, vader — IIet kan wel een kind van fatfoenlijke lieden zijn —
maar —
„ De zoon zal niet de zonde des vaders dragen! riep de
Predikant met eene heldere hem. Gij hebt het kind opgenomen,
moeder! Als gij het hart hadt van het weer neder te leggen,
dan zoude ik en gij , lieve vrouw, nooit met een gerust gemoed over dezen drempel treden kunnen. Wij hebben ons
kind verloren. God, de barmhartige, zendt er ons een in de

plaats.
„ Ach, ik zoude het kind gaarne houden, als maar niet —
denk toch maar —
„ De zoon zal niet de zonde des vaders dragen! riep de
Predikant met nog meer klem.
„ Neen, dat zal hij niet! riep nu met tranen de brave vrouw,
en drukte den eezf en kus op den mond des kinds; en gij,
kleine, zult met b!ijdfchap over onzen drempel treden." enz.
Maar , wat is nu het ge'aeian om s elzrkkib te zijn ? Is liet zoo
Bene afezonderdc opvoeding van de fekfe , als waarmede iit
boek begint':' — of is liet haisfelijke liefde? of een gedrag t.í_
en naar de edelmoedigile beginfel_en? — Wij zeggen „ oso I quet" wat hier des Schrijvers meaning is.
15 ,. .
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Kort -I3eg; ivo der ^roo' ieder ssoodzeikclijl'e ,'eenrzisfe vnu de Belastirrge,t op de r cbou:;'de en on ebou wdc: Eige,.iarz°rzen, liet
Por joneel, i}Iobilair en de Pntenaten. jils:rrede van de redenen en wijze van beklag over doze/se Belastingen, en
user verzoeken tot ontlasting, vermindering, k;a'ijtfchelding
en matiging. Opgefield door eersen Cont;óicur dezer Belastingen. Te Groningen, hij J. Dommens. i8i2. In gr. $vo.

I)it Rukje behelst onderfcheidene nuttigè ot:derrilgtingen 9
voornamelijk opzigtelijk liet beklag over den aanfla; in -° en
de betaling en invordering van — de directe Belastingen; en
fchoou het wel Beene de minfle aut,rienticiteit heeft, en men nergens de bronnen , waaruit in dezen geput is , vindt aangehaald,
is er echter geene reden, om aan de echtheid van liet onderrigs en de naauwkeurigheid van den Schrijver te twijfelen.
Ilet zonde naar vitterij zweemen , in een werkje van dezen aard;
aanmerkingen op taal, fpelling en irzterpurctie te maken; doch
men kan van eiken ,.'rrcíerac, die in het openbaar tel] voorecl)ijn
treedt, met re t vorderen, dat hij in deze dingen ten miufté
in zoo verre bedreven zij, dat hij zich overal duidelijk en
verfraantaar kan uitdrrkken, — hetwelk met dezen Kort -begrip- Schrijver niet altijd het geval is.

Leesboer voor Kinderen , door K. P. al OR IT z. Nanar den
tweeden Druk vit lzet Iloo;ra'r i`sc,a vertaald. Te Gro7zizi•
ge;z, bij J. Groenewoit. 1813. In kl. 8vo. 56 13l. f: -q -:
,

it LeesboeKje voor hinderen is deels t ierj etisc, , deels
Liet con '_ meet de aandacht veSti,en op het oinderfeheid t sishen - u'ca:eirl en bedrog, en tusfehen Bran: ke7d en
res•r,ac.rtrvg; het andere bewijzen, dat orde en nrerke2ara,'zeici
de ceni e weg is tot gelukzaligheid. — lIet boekje heeft dus
eene dubbele ilrokking , waaraan het zeer wel beantwonrdr.
Of liet echter voor l.icinen, „ die pas hun ABC boek nit hebben , Wel gCIIOeg7,aaill bev:l_ïelíjl: t3 í?lal:e1 L ij , Lilo'-;e Cie ondervinding loeren. Veel hoalbt Lier zeker van ouder cd ;noester at

praktisch.
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BE OORDEEL ING.
Disfertatio Philologico-Exegetica de verbi et afí'inium diverfis fignificationibus in N. T. Quanm , Pr<afide L. S U R IN GA R, Theol. Doct. ejusdemque et Ills tori ce Eccl. in Gymnafao Linges^fi Prof. primario , ad
publicam disceptationem proponit E. A. J. TAM r.1 N G,
Rev. Min. ('and., in d. 6 Nov. i812. Daventrix apud
. H. de Lange.

D

e voortreffelijke Lingenfche Profesfor, L. S U R r NGAR, gevormd in de fchool van den Leidfchen Hoogleeraar VA N VOOR S T, brengt andermaal eenen zijner bij uit nemendheid lofwaardige leerlingen te voorfchijn, die in dit,
openlijk, onder voorzitting van zijnen Leermeester, verdedigd, flrijdfchrift Bene roemwaardige proeve van welbefleden tijd, en meer dan gewone ervarenheid in de ware Bij
-beluitgn,
aan den dag legt.
Vooraf gaan algemeene aanmerkingen over het groot nut
van zoodanige navorfching en opheldering der bijzondere
beteekenisfen van dikwijls in het N. Verbond voorkomende, en niet zelden verkeerd uitgelegde, woorden en fpreek•
wijzen: waartoe ook deze proeve, over de verfchillende beteekenisfen van het woord Qwi;iw en de aanverwante woorden in het N. V. , eene belangrijke bijdrage bevat.
De Verhandeling zelve is verdeeld in drie Hoofditukken.
In het eerfie hoofd/luk wordt de oorfprong en oorfpronkelijke beteekenis van het Griekfche werkwoord nagefpoord,
en daaruit de verfchillende beteekenisfen, ook van de aan
woorden, op het voetfpoor der grootfte Taalken--verwant
ners, niet fchrander oordeel afgeleid.
In het tweede wordt gehandeld over het gebruik dezer
woorden, om ligchamelijke behoudenis, verlosfing uit
doods13 b
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doodsgevaar, van de doodjiraf en vreeze des doods, vara
ziekten en andere lichamelijke onheilen aan te duiden.
Hiertoe brengt de Schrijver Matth. XXIV: 22. Hand. II: 21.
Hebr. VI: 9. V: 7. i Pet. III: 2o. IV: 1 . Matth. XVI:
25. i Cor. III: 15. en vele andere, meestal, zoo 't ons voorkomt, rigtig uitgelegde plaag fen.
Alleruitvoerigst is het derde Hoofdfluk, waarin het meer
gewoon gebruik dezer woorden, van geestelijke behoeidenis,
en wel bijzonder van de verlosfing en zaligheid, dig wij aan
Jezus Christus verfchuldigd zijn, wordt in overweging genomen. Vooraf wordt, op goeden grond, aangemerkt,
dat men daarbij niet alleen aan de zaligheid van het toeko.
mend leven, maar aan al het wijduitgeftrekte heil te denken
hebbe, 't welk door Jezus Christus is verworven, en dat
niet zelden deze en gene bijzonderheden , die er toe behoo.
ren, of alleenlijk of voornamelijk bedoeld zijn. Door het
Griekfche werkwoord zelf zal nu eens bepaaldelijk verlos
zonden en derzelver rampzalige gevolgen, en-fingvade
dus vergeving der zonden, bevrijding van de verdiende ftraf,
aangeduid zijn, b. v. Matth. I: 21. Luc. XIX: to. Joh. IEI:
17. XII: 47. Jac. IV: 12. Hand. IV: 12. Rom. V: 9,
xo. Hebr. VII: 25, dan weder teregtbrenging van eene
verkeerde denk- en levenswijze, b. v. Joh. V: 34. Luc. VIII:
12. Hand. II: 40, 47. Rom. XI: z4, 26. IX: a;. i Cor.
I: z8. 2 Cor. II: 15. 2 Tim. I: 9. i Tim. II: 4. en elders.
Ook wel, meer algemeen, de geheele omvang van uien gelukftaat der Christenen, in het tegenwoordige leven, b v.
i Tim. II: 15. Rom. VIII: 24. Somtijds alleen de zalig
heid van den toekomfligen flaat, 2 Tim. 1V: 8. Meermalen al het heil, dat Jezus heeft te w,.L e gehragt, zoo
voor dit, als voor het toekomende 1, vcn , b v. Marc. XVI:
i6. Matth. X: 22. Hand. XI: ra. XV: i. XVI: 31. 1 Tim.
I: i5. IV: i6. Jac. I: 2r. II: 14. Op foo^tgeli;ke wijze
worden de verfchillende betcekcnisfen van de z lfifian li ;e
-naamwoorden, doorgaans z'i'igheid, verL^s!9^; , hehoudcnis, en zaligmaker, behouder overgezet, met veel juistheid gerangfchikt.
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De jeugdige Schrijver, denkelijk hier en daar door zijnen
waardigen Leermeester voorgelicht, geeft allerwegen de duidelijkile blijken van grondige taalkennis en regte begrip pet.
van de beste regels der oordeel- en uitlegkunde. Over de
verfchillende lezingen (Matth. XVIII: Ii. Luc. IX: 56.
Hand. XIII: 23) wordt verllandig geoordeeld, en, bij de nafporing van den repten zin van zoo vele plaatfen van het N.
Verbond, die hier moesten in aanmerking komen, de alleen ware en gegrolde wijze van uitlegging dezer Schriften, met bedachtzame oplettendheid , gevolgd , en aan vele
plaatfen helder licht bijgezet. Nieuwe verklaringen hebben
wij wel, in deze Verhandeling, niet aangetroffen; maar 't
gaf den Schrijver ook verdienl}en genoeg, ook bij moeijelijke plaatfen, doorgaans de beste uitlegging gekozen te hebben. En dezen lof geven wij hem van heeler harte , als bij
2 Cor. VII: io. Rom. XIII: ii. i Tim, II: 15 , waar de
gedachten der voornaamfte Uitleggers zoo verre uiteenloopen.
Hier en daar echter is , naar ons inzien , de regte Grammatifehe zin niet gelukkig getroffen, en fommige plaatfen zijn dan ook niet gerangfchikt, waar ze eigenlijk behooren. De meest gewone beteekenis van het Griekfche werkwoord, en het heertchend denkbeeld, 't welk ook bij de
aanverwante woorden doorgaans ten gronde ligt, is zalig
maken, in den uitgeftrektflen zin. En deze algemeene beteekenis, de op den geheelen gelukflaat der Christenen
betrekking heeft , zouden wij ook liever Luc. XIX: jo.
Joh. III: 17. XII: 47 Jac. IV: 12. aangenomen gezien
hebben Veel natuurlijker is dan ook, i Cor. I: 13. (vergel, met vs 2i.) en 2 Cor. II: 15, de tegenflelling tus.
fchen de genen , die behouden worden, en die ve, lorerc
gaar. Welligt zou ook dir algemeene denkbeeld op i Cor.
XV: 2. Eph. II: 8. I Tim. II: 4 en Tit. III: 5 beter
toegepast geweest zijn.
Wij wenfchen den Heer S U R IN GA R meer zulke bekwame leerlingen en in alle deden van zijnen werkkring
meer en meer aanmoediging, en ook dezen zijnen achtingwaardigen í weekeling tenen gncden en welver'dienden opgang.
11 b 9.Jets
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lets over zijne Leerredenen en zijne vorming tot Prediker; in Brieven aan eenen Vriend, door Dr. FR A N S
VOLK BIAR REIN HARD, Opper-Hofprediker en ecr/le
Kerkraad van den Koning van Saxen. Naar de tweede uitgave uit het Hoogduiisch vertaald, door G. I. F.
CRAMER VON BAUMGARTEN, Predikant te Middelbert. Te Groningen, bij W. Wouters. .í8i2. In
gr. 8vo. 199 Bl. f i -io-:
1 iet zal, hopen wij, onzen Lezeren nog niet vergeten
zijn, met hoe vele uitvoerigheid, belangtelling en lof wij
deze Gefländnisfe van R E IN HARD, in de oorfpronkelijke Hoogduitfche taal, hebben aangekondigd. Wij hebben
dien ten gevolge, van deze vertaling weinig te zeggen, dan
dat wij ons over derzelver verf hijning hartelijk verheugen.
Zij is naauwkeurig en ook zuiver genoeg, om de verfchooning voor ettelijke Duitfche woordvoegingen, welke de vervaardiger, op grond zijner vorige flandplaatfe in Oostvriesland, vraagt, met een goed geweten te kunnen laten volgen. De kundige, ijverige man heeft, bovendien , het
werkje vermeerderd met Benige gepaste aanmerkingen. In
dezelven gefchiedt nu en dan melding, en wordt zelfs
eenig gebruik gemaakt, van die Brieven van T Z S C H I RN E R „ welke wij, als een gevolg van en toevoegfel op het
werkje van an I N HARD, mede met lof hebben vermeld.
Inderdaad, het zou ons aangenaam zijn geweest, zoo van
hetzelve nog meer partij voor onze Landgenooten getrokken , ja dat hetzelve mede ware overgebragt geworden.
Het fragment over de nieuwere Philofophie, onlangs door
ons Mergelwerk opgenomen, moge doen oordeelen van liet
belang eener zoodanige vertaling; welk belang onze aankon diging tevens 1laaft, en die ook in de opgemelde aanmerkingen van den Eernv. VON B A U M G A R T E N bevestiging vindt. De laatíle, echter , beflrijdt hem daar, waar
hlï
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liij R E I N H AR D AS redenering op het Pluk zijner regtzinnigheid, en vooral ten aanzien der uitfpraak, dat men of
de Rede of de Openbaring tot éénige gids moet kiezen,
niet wil laten gelden. Ongelukkig hadden wij Bene andere
partij gekozen, aleer zelfs T Z S C ii i R NE R door ons ge lezen was. Welnu, wij moeten bekennen, dat onze Landsman zijnen Aucteur op eene waardige wijze handhaaft.
In het afgetrokkene befchouwd, is er tegen de rigtigheid
zijner befluiten niets fchijnbaars in te brengen. Doch, hoe
vele afgetrokkene redeneringen deugen in concreto niet;
worden door de ondervinding omverre geworpen! Ver
dat de uiteríle menfchelijke fchranderheid a prio--onderl,
ri de hoedanigheden had opgegeven, die eene Openbaring
al, en die zij niet moest hebben. Waarlijk, onze diepe
en redelijke eerbied voor den Bijbel belet niet , dat wij
vreezen, Ilechts hier en daar zou hij aan het opgehangen
Ideaal voldoen , meermalen daarmede lijnregt ftrijden. En
zoo is het niet enkel met Gods woord, zoo is het met
zijne fchepping, met zijne voorzienigheid, even zeer; ja,
zoo is het met alles bijna. Wij blijven, derhalve, bij ons
gevoelen , dat men over dat fcheiden of vereenigen van Rede en Openbaring in het onderzoek van den Godsdienst
niet veel praten en twisten moest. Gelooft flechts, gelooft
waarachtig en onwrikbaar aan goddelijke Openbaring, en
het overige zal zich van zelve den weg wijzen. De vraag
ware, ja, nog wel hooger op te halen; men zou over
den aard en de uitgebreidheid der ingeving van den
H, Geest enz. enz. kunnen gaan haarkloven. En wij willen dan ook niet ontkennen, dat de flotfom dezer onder
meer of min geftrenge fchriftverkla--zoekingp
ring veel invloeds zou kunnen uitoefenen. Maar dit is,
in allen geval, hier de vraag eigenlijk niet. En ware zij
het ook , dan zou het toch al weer op gelooven, op
vast, vurig en werkzaam gelooven, meest aankomen, ten
einde niet op den dwaalweg te geraken. Al die gemeen
vaak gewaagde, fteilingen van beroemde-platfen,di
mannen, al die, veelal meer vernuftige dan ware, re lene13 b3
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ringen op punten , zoo als b. v. de letterlijke ingeving,
zullen dikwijls door de traagheid en het belang maar al te
gerecdclijk omhelsd en gevolgd worden. De Openbaring
toch moge voor foinmiger fouten, vruchtbaren en teugel
geest een lastige fluitboom zijn; de Rede is voor-lozen
anderen , die met wartaal en dweeperij uit te kramen de
menigte gaarne boeijen, geene minder lastige zedemeesteres. Doch, waartoe meer?
Wij prijzen het aangekondigde werkje eiken beoefenaar
en liefhebber van de Evangelie - prediking, en wat daar bij
en toe behoort, van ganfcher harte aan.

Iets nopens den Brief aan een Vriend, betrekkelijk het
godsdienjiig vieren van Leydens ramp, en de Jianmerkingen op denzelven. Door E. A. B OR GE R . In den
Haag, bij J. Allart. 1813. In gr. 8vo, 54 B1. f:-ii - :
ij het verfchijnen van den Brief, die daarna tot Aan13
merkingen en nu tot dit Iets aanleiding gaf, hebben wij ons
mishagen in den losfen en fpotachtigen toon betuigd; terwijl wij, voor het overige, ons gevoelen over den zakelijkcn inhoud wenschten voor ons te houden, tot de, toen
reeds aangekondigde, Aanmerkingen mede zouden zijn in
het licht verfchenen. Dit gebeurd zijnde, hebben wij ook
van de laatfien het onze gezegd, en ons, ten aanzien der
zaak zelve, veeleer voor den brieffchrijver, dan voor zijnen
beril, er verkla^-ird. Het kan ons niet dan aangenaam wezen, en in dit laatfle opzigt, en niet betrekking tot de ongeinastheid van den do )r den brieffchríjver gebezigden
toon, als c,ok van de voornaamfte en grondigf}e bedenkingen op zijne Partij, met eenen man als n o R GE R van gelijk
gevoelen te zijn. Dit, intusfchen, belet niet, dat wij, met
hetgeen wij thans te zeggen hebben, eenigzins verlegen
zijn ;
,
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zijn; en — wij willen het maar openhartig betuigen — wel
te wenfchen, dat of de geheele twist niet begonnen, of
althans de jeugdige en vcrdieni}elijke Hoogleeraar niet gedrongen geworden ware, zich openlijk met deze zaak te
bemoeijen. Het fluk, met zijnen naam in het licht gegeven, ílrekt zijner bekwaamheid niet tot oneere. In tegen
kleine en wat zeldzaam klinkende eigendom -del,nig
uitgezonderd, komt ons de flijl zeer goed-melijkhdn
voor; de behandeling van het geheel en de bijzondere wendingen getuigen van eerie groote mate fchranderheid en ver
zelfs aan kleine Haaltjes van geleerdheid mangelt-nuft;e
liet niet. Doch , de zaak heeft eene andere zijde. De omfPandigheid zelve, in welke zich B 0 R G n R bevindt, of althans
gemeend heeft te bevinden, is moeijelijk, — vies, zouden
wij haast zeggen. En ons gevoel, door de verwachting gefpanuen , wat B o r. GE R van de zaak zeggen zou, door de wijze
getroffen , volgens welke hij den opgemelden Brief noch voor
den zijnen erkent, noch als zoodanig regtftreeks verloochent,
en ingenomen niet veel waars en goeds, door hem tegen
het verwijt van profanering in het midden gebragt; ons gevoel was toch, bij Plot, een onvoldaan, een treurig gevoel. Het zij verre van ons, onbefcheiden te willen zijn;
snaar de algemeene uitfpraak zal, vreezen wij, hierop uitkomen: „ B o R GE R is de Schrijver van den Brief. Het befef,
van eene jeugdige onvoorzigtigheid te hebben begaan, laat
hem niet toe, dit te erkennen; en nu zoekt hij zich uit
den drang te redden, op eene wijze, die, op de keper
befcliouwd, niisfchien zelfs zijn bezadigd oordeel, en,
wat fireng beoordeeld, althans zijne opregtheid en naauwgezetheid in geen gunflig licht kan plaatfen."
Doch, wij vergeten, dat niet elkeen het fluk zal gelezen
hebben, en dat wij dus, om begrepen en gebillijkt te worden in het uitgebragte oordeel, eenige rekenfchap van den
inhoud zelven fchuldig zijn.
B O R G E R , na anderen als Aucteur van den bewusten
Brief genoemd, verklaarde , weinig trek te hebben , door eene
openlijke beílrijding dat vermoeden tegen te gaan, omdat
hij
Bb 4
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hij het in de zaak zelve met den Schrijver Cé ns was. Doch
men verklaart het gefchrift voor profaan. En nu eischt
zijn goede naam , dat hij, of openlijk en plegtig verklare,
de Schrijver niet te zijn, of de aantijging van profaniteit
wecrlegge. Hij verkiest het laatfile, omdat men eenen man,
die vooronderfleld wordt, tegen zijne belijdenis en waardigheid, zich aan bijbelfchennis te hebben fchuldig gemaakt,
toch op zijn woord niet zou gelooven.
De aangetIjgde fpotternij betreft of het onderwerp zelve ,
het vieren van den bewusten dag, ofregtftreeks den Bijbel,
in deszelfs misbruikte en mishandelde plaatfen. Het eerlle
ware te verdedigen. Zelfs de grootfie mannen gebruikten de
faiyre tegen hetgeen zij averegtfche godsdienftigheid waan
Bij de laatfile befchnldiging moet men voorzigtig zijn.-den.
riet elke toepasfing eener bijbelfpreuk, in eenen anderen
zin en op Benen loslèren toon, op voorvallen van het dage
leven, heeft ;jiotternij ten oogmerk. Iemand, die-lijksch
den Bilbel veel leest, gebruikt misfchien menigmaal deszelfs
woorden, zonder het te weten. Het verfcheelt in allen geval zeer, wie het zege, om al of niet aan befpottelijk maken van de H. S. te denken ; en de Brieffchrijver, zoo herhaalde betuigingen van zijne Christelijke denkwijze doende, mag hier niet worden verdacht. Mogelijk, daarenboven, is het, dat de bijzondere toon des Briefs liet gevolg zij
van Benige verbittering, door onedelmoedige befirijding van
's mans gevoelen , in een of ander gezelfchap , te weeg gebragt. B OR GE it is er intus^chen zoo verre van daan , dat hij
dezen volkomen goed zou keuren, dat hij, ten aanzien van
hen, die hem voor den Aucteur houden, den gehcelen
S ri, i, wat ft/// en uitdrukking betreft, wel zou willen
1,

Lerrf:)Cp.9n.

Nu eve rdc de Brief en de 4evnmerkPngen beide op den
tCcts eb*;tIDt. B o n o F R geeft, ten aanzien van de onge1pac,thcid ei. Joii!oosh'.;d. des eerfl:en, zelfs meer toe, dan
Zvi vcori^ een. .Vij tecit hielden dien voor geen hors r''oezirc. De aal.mcrkin, dat he denkbeeld van firaf geent
1:et,ri dil waard'g was wordt mede door n OR GE It toe.
ge-
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gegeven; flechts kan hiertoe, zijns bedunkens, eenige bij
aanleiding zijn geweest : doch hij doet den aanmer--zonder
kcr zien, dat deze zijne kans verkeken heeft, om den Schrijver met veel meer voordeel aan te vallel, en van eene vol(lagen valfche gevolgtrekking te overtuigen; gelijk hij, terfiond daarop, nog meer tegen den Brief aanvoert.
Doch nu krijgt de ander wederom eene beurt, en wordt
van inconfequentie, drift, verkeerde aanhalingen enz. befchuldigd. Zijne bedenking op den aanhef des Briefs wordt
toegegeven, doch ongepast genoemd, en, des noods, met
Bene niet min wanfmakelijke periode van zijn eigen maakfel
in vergelijking gebragt. Ook wordt beweerd, dat de aan
woorden: het fprin--duingvaLeysrmp,do
gen van 30,000 pond buskruid, niet gelijk iaat met die van
Leydens ontzet door het d:ïaaijen van den wind naar het
N. W of van het lijden des Zaligmakers door het doornagelen van zekeren mans handen en voeten; om.3ar, zegt
hij, de waarheid der zake in het ceiiie duidelijk genoeg ligt
opgefloten, en ten aanzien der laatffen, daarentegen, geen
vreemdeling of onchristen, bij mogelikheid, zou kunnen
raden, wat gij eigenlijk bedoelt. Ons fchijnt dit eer gezocht
dan gevonden, en ten aanzien van het laatífe althans niet
zoo blijkbaar. IIoe firookt dit bovendien met de uitfpraak:
., dat er geen enkel punt van aanraking is tusfchen godzaligheid en buskruid," bij deze eigen gelegenheid te berde gebragt, en tegen wier ongepastheid mede eene aanmerking valt, die intusfchen door eerre tegen-aanmerking kunfig afgeparcerd, en daarna minder weêrlegd , dan wel van elk
deel harer fcherpte wordt beroofd. Ten ílotte wordt de
kwestie geopperd: of de aanmerker Roomsch dan Protestantsch zij ? -- in ons oog een zijfprong, en blijk van behendighcid in deze foort van fchermutfeling.
Het bijgebragte in den Brief tegen het tweede praktikale
gebruik der bekende plegtigheid , de leer der vergankelijk
namelijk, was hevig aangevallen. Men weert dien aan -heid
juist niet af; doch brengt den beflrijder, op zijne beurt,-val
ergen flag toe, door te toonen, dat hij, in de hitte der
drift
Bb
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drift en de vreugde over de behaalde zege, inderdaad eene
ongelukkige vergelijking heeft gemaakt. Ook wordt het ge.
bruik der bijbelplaats : Zalig zij, die niet zullen gezien
hebben en nogtans gelooven! zoo goed verdedigd, als mogelijk is; zoo namelijk, dat hij, die den Brief niet naflaat
en daarbij zijn gevoel raadpleegt, volkomen te vrede is, d.
i. zoo ver als liet vernuft eene zaak, die niet geheel pluis
is, kan te regt brengen.
Ten aanzien van het gezegde op een derde praktikaal gebruik, de verbetering van hart en wandel, bij welke gele
uitroept: hoe komt in 's hemels naam-genhidAamrk
de Indrowaché van Enius bij de ramp van Leyden te pas l
verdedigt n o r. G E R den Schrijver zeer goed; fchoon wij het
voorbeeld zelve nog niet durven vrijfpreken van geleerde
pralerij. C 1 C E R o kon het gebruiken, omdat hij en zijne
tij]genooten het vooronderílelde meesterfhik kenden; — wij
niet. Ook fteekt er zelfs voor een geleerde, onzes oordeels , geene fchande in , dat hij zich juist niet elke plaats
van c i c E R o herinnere.
De verdediging der woorden: dit Ninevé, door den
Brieffchrijver van Leyden gebezigd, kon niet moeijelijk val
vooral daar het drukken op dit, door de curfive letter-len,
aangeduid, de bedenking zelve buiten kracht had gefteld.
Het aangevoerde, in tegendeel, op Pf. CXXXVII: 5.
moge hem behagen , die geleerdheid voor waarheid , en den
geleerdflen altijd voor dui wijsflen houdt; ons gaat het anders Of is deze plaats, naar de tegenwoordige vertaling,
dan inderdaad belagchelijk? en kan zij met dat oogmerk den
Leydenaren in den mond gelegd zijn ? Of zou het belagchelijk wezen, dat de Gemeente dezer Akademieftad de betere
overzetting nog niet kende: eer vergete mijne regter hand
zijne lier, zijne harp? Met allen eerbied voor onzen
hoofdzetel der geleerdheid, gelooven wij toch, dat daar dan
nog al vrij wat te belagchen zou vallen.
„ Dc Brief had met minachting van eene deugd gefpro„ ken , die haren fpoorflag vindt in de hoop op belooning.
„ De Aasmerker neemt vooreerst aan, (op wat grond,
„ weet
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„ weet ik niet:) dat gene geen vriend der gedwongene inter„ pretatio moralis is; en nu zet hij zijner partij het proef„ í'uk, om deze Iiantiaanfche leer met de leer des Evange„ liums overeen te brengen. Wij zijn het volkomen met
„ hem eens, en rekenen deze overeenbrenging als onmogelijk: of de Schrijver het doen kan, hangt af van zijne
denkwijze omtrent de interpretatio moralis. Maar de
„ Aanmerker weet immers wel, dat dit onderzoek van veel
„ te langen adem zou zijn, en hier niet te pas zou komen.
„ Ook weet hij wel, dat het geen flijl is, een wijsgeerig
, denkbeeld zoo maar terflond met poftiieve godsdienst„ gronden te befirijden En indien het op zetten aankomt,
„ dan konden wij hem zoo veel zetten." Ziedaar, bijna
letterlijk, de taal van n o r. G n R. Zij moet ons dringen, een'
ander' voor den Brieffchrijver te houden; en toch, vreezen
wij, zal men ook hier bevestiging in liet tegengefielde ver
vinden. Het fpijt ons, zoo iets te moeten zeggen.-moedn
Maar, de onpartijdigheid ter gids verkiezende, brengen wij
misfchien ter ooren van den man, wat het publiek Hechts
mompelt. En zoo moge dan of B OR G E R zijn voordeel
hiermede doen, of de ware Schriever genoopt worden,
voor een gevoelen uit IL komen, dat cellen ander', wien
het aangetijgd wordt, zou kunnen fcha,ien.
Na nog eene aanmerking , die wij ten deele niet regt
vatten, vooral met betrekking tot R AC I N E, wien de goede God het zou moeten vergeven, dat hij de menfchen te
.zijnen aanzien vraagt: Est - it done a vos co eirs, est - it ft
diicile et ft pénible de l'airner ? -- na deze aanmerking,
zeggen wij , komt hij op de bekende allegorie, die te
over en toch meesterlijk gehandhaafd wordt , wat liet ver
Schrijver der Aanmerkingen betreft.
-wijtvande
En, om een einde te maken aar. onze aanhalingen, wel
gaarne hadden wij ook de reflectie op de foort van predikatie, achter de Jianwerkingen gevoegd, dat in dezelve
niet eenmaal de naam van den I Ieiland genoemd wordt,
achterwege zien gelaten. Immers, ook hier zou wel de
uitfpraak mogen gelden: Niet, die daar zeggen Heere ,
flee-
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Deere, maar die daar doen den wille des Vaders, (d.
i., in dit opzigt, naar waarheid en gewisfe het Evangelie
verkondigen) enz.
Met zaken van minder aanbelang , zoo als b. v. het
woord: mannen, die thans in den hemel zijn, en eldershetgeen wij ook moeten gelooven, zoo wij in den hemel
willen komen; wijders de zindelijke aanhaling van c LA Ui U S: die aan den wand en in de nieuwspapieren en
bibliotheken pist, en wat van dien aard meer moge zijn,
hebben wij ons niet opgehouden. Het heeft, buitendien,
niet dan de loop en de voornaamíte punten kunnen zijn,
welke wij opgaven, en waaruit wij hopen, dat men ons
boven gevelde, en hier en daar geflaafde , oordeel genoegzaam zal kunnen regtvaardigen. Wie intusfchen de
brieffchrijver zij , het is noch ten aanzien van den man,
noch tcn aanzien van de zaak o nvarfrhillig, dat wij nu
weten , hoe de Hoogleeraar B 0 KG E R over ftijl en inhoud
van het ftuk denke. De eerfle wordt nu althans veelal door
hem afgekeurd; de laatfte meestendeels verdedigd. — Wij
wenfchen hartelijk , dat & bekwame man niet meer in
zoo onaangename omílandigheden worde ingewikkeld.
Zijn tijd, zijn hoofd, zijne achting, allen zijn te kost
om der nieuwsgierigheid van het publiek ten beste-bar,
gegeven te worden. — Twijfel aan zijne welmeenende
verkleefdheid aan Godsdienst en Christendom zouden wij
bij ons niet laten opkomen, al wisten we, dat hij zelf
inderdaad de brieffchrijver zij. Doch , terwijl wij hem
(langen - voorzit igheid en duiven- opregtheid aanraden, hopen wij tevens , dat hij dezelven fteeds paren, en wel in
dit verband paren zal, waarin ze de Heiland plaatfle;
opdat hij niet eerst te opregt zij, om voorzigtig, en daar.
na te voorzigtig, om opregt te wezen.
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Brieven aan Sophia, over de keuze van een' Geneesheer.
.Handbock voor alle Standen. Door G. S WAR TE N DIJ K
ST IER L ING, Aféd. Doet. te Haarlem. Te Haarlem,
bij F. Bohn. 1812. In gr. 8vo. VIII en 96 bl. f 16 -:
: -

D

eze Brieven zijn haren oorfprong gedeeltelijk verfchuldigd aan de prijsvraag, door de Maatfchappij Tot Nut van
't Algemeen vóór eenige jaren voorgefteld, over het fchadelijke en dwaze der Kwakzalverij; eene prijsvraag, die
door den geleerden SEBASTIAN zoo uitmuntend beantwoord is. De Schrijver van dit werkje befchouwt dit
onderwerp intusfchen uit een ander oogpunt , en valt
vooral de ligtgeloovige en onkundige menigte aan , welke
het flagtoffer der onbefchaamdheid en fchelmerij dier Wonderdoctors is. Hij acht haar naauwelijks eenig beklag, en
althans geene verfchooning waardig. Hij zoekt de bron
van het kwaad wel, waar zij is, — in de onkunde, het
bijgeloof en het vooroordeel der mindere volksklasfe , ja
ook van velen onder den befchaafden middelftand ; hij
toont de uitgeftrektheid van het kwaad wel aan, dat er
uit opwelt: maar hij doet dat niet op die liefderijke wijze,
waarop men eiken verdoolden zijne dwaling onder het oog
moet brengen; hij handelt als een rijke, die den armen het
gegeven brood door bittere verwijtingen vergalt. — Door
tegenwerpingen , welke hij zijner Vriendin in den mond
legt, zoekt hij de kracht zijner befchuldiging wel te matigen; maar die tegenwerpingen zijn zwak, in vergelijking
van die, welke men zoude kunnen doen. De eerfte tegenwerpin` , welke Sofia maakt, betreft de Kwakzalvers zelve, welke zij zoo misdadig niet acht, omdat zij zonder erg,
en om een genoegzaam beftaan te vinden, hunne kuren ondernemen. Het ware gemakkelijk te betoogen, dat eigenvan en gebrek hun regt noch bevoegdheid geven , der
Maatfchappije zulk een aanmerkelijk nadeel toe te brengen.
De overige tegenwerpiv-en betreffen muter de menigte; wel ke
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ke Sofia acht te verontfchuldigen te zijn, zoo omdat elk
mensch toch vrijheid heeft, te vertrouwen, wie hij wil,
als omdat het gemeen niet in flaat is, zich een goed begrip
van de Geneeskunde te vormen; waarbij dan nog de gehechtheid aan het leven komt , en de goede uitdag , welke
fomtijds de pogingen der Kwakzalvers bekroont. Zeker
hebben deze zwarigheden weinig om het lijf. Verdienen zij
al wedcrlegd en ontzenuwd te worden, zoo zal dat niemand, bij eenig nadenken, moeijelijk vallen. Doch Sofia had
nog andere kannen ter bane brengen, die waarlijk wel eene
nadere overweging waardig zijn. Zoo is het, bij voorbeeld,
niet te ontkennen, dat dc groote afliand, die er is tusfchen
den fland van den Geneesheer en dien des geringen daglooners, de trotschheid van vele Artfen , en vooral de nalatig
beid, waarmede zij hunne arme patienten bezoeken en behandelen, eene breede deur voor de kwakzalverij opent.
Terwijl, bij befchaafder flanden , de óneenigheid en het
verfchil in gevoelens . dat er tusfchen de Geneeskundigen
plaats heeft, al ligt het denkbeeld doet geboren worden,
dat de geheele kunst op losfe fchroeven flaat, en zoo wet
het eigendom van een' boer, die flechts oplettend geweest
is en veel gezien heeft, als van een befchaafd en geleerd
man, zijn kan. De Geneesheeren zijn, daarenboven, dik
zelve te veel kwakzalvers, dan dat zij allen zoo laa„-wijls
op die beunhazen zouden mogen neêrzien. De Schrijver
erkent di, ook in zijn' laat(Ien brief, toont liet groote onderfcheid tusfchen een' geleerden Kwakzalver en een' waar
aan, benevens de moeijelijkheid om over de-digenArts
waarde eens Genecsheers naar regt en billijkheid te oordeelen, betreurt daarom het lot van velen, en beluit met den
wensch, dat men eindelijk echte verdienflen van vaifchen
fchijn leere onderfcheiden; waarmede wij ons van harte ver
eenigen.
-
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Beknopte Gefchiedenis der Nederlandfche Tale; door A.
Y P E Y, Lid van de Maatfchappij der Nederlandfche
Letterkunde te Leyden, en korresponderend Lid van
het Hollandsch Infiituut van Uetenfchappcn, Letteren
en fchoone Kunflen. Te Utrecht, bij 0. J. van Paddenburg. 1812. In gr. 8V0. PIII en 573 i3ladz. f 4-16-:

De

Maatfchappij van Nederlandfche Letterkunde had, in
Julij 1809 , eerie beknopte, maar tot den waren grond
en eigenlijken aard der tale indringende, gefchiedenis der
Nederduitfche taal, met aanwijzing bijzonder van den ach
invloed der talen van andere volken op dezel--tervolgnd
ve , als prijsfloffe opgegeven. De Hoogleeraar Y in Y, de
belangrijkheid van dit vraagíluk befe(fende, was ter beantwoording overgegaan, en reeds verre gevorderd, toen (gelijk hij zegt) de zwarigheid, van geen' bekwamen affchrijver
voor de menigvuldige voorbeelden der oude taal te kunnen
vinden, hem eensklaps fluitte. Hij hoopte naderhand, dat
de jaarlijkfche vergadering van 181 I , door de bekrooning
van eene of andere welbewerkte verhandeling, zijnen arbeid
overtollig zou maken. Dit was echter het geval niet; veelmeer werd de prijsvraag ingetrokken, en dus de IIoogleeraar aangemoedigd, zijne halfvoltooide taak af te werken.
Dezelve wordt dan nu ook aan de bovengemelde Maatfchappij opgedragen, en verfchijnt mits dezen, als eene
Beknopte Gefchiedenis der Nederlandfche Tale, (niet Nederduitfche, welke naam te algemeen is, als omvattende
tevens het Nederfakfisch).
Wij verheugen ons regt over deze uitmuntende bijdrage
tot onze letterkundige gefchiedenis; eene bijdrage , zoo vol
gewigtige ophelderingen, dat zij gewis ook door den gelijkfoortigen arbeid van onzen grooten BIL D E R D IJ K, dien
wij eerlang verwachten , niet zal overtollig gemaakt wor.
den. Deze bedenking noopt ons, van het werk een
eenig-
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eenigzins uitvoerig doorloopend verflag te geven, daar de
hof eiken Hollander belang moet inboezemen.
Van de oudfte tijden , van de vorming der talen af, haalt
de geleerde Schrijver zijn onderwerp op. Het eerfile tijdperk van de zes , waarin de gefchiedenis onzer taal hier
verdeeld wordt, loopt dus ook genoegzaam geheel over algemeene taalkunde, daar het met de eerfle befcheiden wegens onze natie, ten tijde van de veroveringen der Ronaeiven, eindigt. Eerst toont de Hoogleeraar aan, dat, uit
hoofde van den onbetwistbaren oorfprong des geheelen
menschdoms uit éénen flam, er in den beginne ook flechts
ééne taal kan gefproken zijn; dat deze taal niet, als fommigen willen , de Hebreeritivfche kan geweest zijn, gelijk zulks
door haren aard wordt gelogenflraft; dat dezelve echter,
even als het menschdom zelve, blijkbaar haren oorfprong
uit het Oosten ontleent, en ook van achter, naar alle waarfchijnlijlkheid, die talen aanfpraak op den hoogflen ouderdom
hebben, welke, niet de meeste uitgebreidheid, de naauwlle
onderlinge gemeenfchap , en een onheugelijk tijdverloop vereenigen, waarin zij behendig gefproken zijn. Deze talen
nu zijn de Levantijnfche , (flrabi.ch , Hebreeuzvsch, Chaldeeuwsch, Syrisch enz.) welke de Schrijver als de fpraken
van s E m's nageflacht erkent: maar ook in die van J Ar n T II 'S waarfchijnlijke affiammelingen , waartoe de meeste Europifche talen behooren , heerscht eene kennelijke
overeenkomst. Minder bekend zijn ons de ffrikaanfche
talen, (oudtijds door de Karthagers clerk met Phenicisch,
en thans vooral door het islarissmus bijna in alles, wat befchaving betreft, met Arabisch vermengd.) De Imerikaarfche talen houdt de Heer y P E y voor oorfpronkelijk
van volken vóór den Zondvloed, waarin hij verflerkt wordt
door de g J.eele afwijking dier talen van alle fpraken des ouden Halfrus, terwijl zij daarentegen alle met elkander
vertivar,t zijir, en Gene en dezelfde wet van taalboriw tiolgen. Dit zal echter wel Bene vergisfing van den geleerden
schrijver zijn; immc's bij den uitnemcndflen kenner van dat
werelddeel in onze tijdei, den beroemden II U nt r 0 L I) T,
leest
,
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leest men met zoo vele woorden (*), dat alléén de twintig
Mexicaanfche talen, verre verwijderd van flechts tongval
te zijn, ten min{le even zoo veel onderling-lenérfpak
verfchillen, als het Grteksch van het Deiitsch , of het
Frarsch van het Poolsch, althans wat zeven dier talen
aangaat; eene verfcheidenheid b te treffender, bij de vele
honderdti volkstalen der nier:we wereld, vergeleken met de
weinige fpraken van Azië en Europa.
De Europifche of liever jafetifche talen nu meer afzonderliik nafporende, oordeelt de Heer Y P EY, dat het na
c , waarvoor hij de Scythen houdt, aan-krostvanMAc
de verwante Kimbriërs (Noordlanders) en Drritfchers, zoo
wel als aan de Grieken en Kcice>r, bewoners van het zuiden van Europa, den oorfprong gegeven nebbe. Dit niet
onwaarfchijnlijke gevoelen is ook dat van den Dngelfchen
Aardrijkskundigen P INK ER TO N, die zelfs in den naam
van Scythen, Gothen en Geten Hechts verfchillende wijzigingen van één grondwoord vindt, en die natie ook als de
moeder der meeste Eitropel nen erkent. Zij zou zich vervolgens gefinaldeeld hebben in den Kimbrisch-Duitfch^n en
Grieksch - Keltifchen hoofdtak. Dit is, in de hoofdzaak,
ook het gevoelen van onzen vermaarden T E N K A T E echter fchijnt het ons toe, dat beide Schrijvers de verwant
!hap tusfehen het Grieksch en Keltisch wat te groot flel•
len ; ten minfle , dat de verfcheidenheid dier talen (het Kel.
tisch toch kunnen wij flechts uit het zoogenaamde laas-Bred
ton , het le .sch en Schotsch der Hooglanders heoordeelen) veel te groot is, om dezelve bijeen te voegen, gelijk
het Kimbrisch en Duitsch, die blijkbaar flechts tongvallen
van eene en dezelfde taal zijn. — B halve de twee hoofde
takken der noordelijke Scythen en Kelten, liet deze grootti
natie in Azië ook nog een aantal volks achter, van welke
de Perzen , wier taal zoo blijkbaar met die der Duitfchert
,

oveP
(*) F. A. VoN nnM BOLD T, Politifer Zufland Yon 1vCa'
Spasiien, Tub. 1809. 1 Band f. ii3.
GEOORD. 1813. NO. 9,
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overeenkomt , moeten zijn afgcftamd , zoodat de Bene
fpraak niet dé dochter der andere is, maar beiden zusters
zijn. — Bij dit gevoelen des 1leeren Y p n Y voegt hij nog
de opmerking der naauwe verwantfchap van het aloude
Sanskrit, zoo niet het Perzisch, Grieksch, Latijn, als
Duii,ch , (eerst aangetoond door F. S C H L H GEL) ; eene
opmerking, die den onmiddellijken oorfprong onzer Vestes f.he talen uit Indië, waarfchijnlijk de wieg der volken,
fchijnt te bevestigen. — Ten overvloede levert de taal der
Prckopaskifche Tart rren in de nabijheid van de Krim,
welke vele woorden heeft , naa.iw aan het KimbrischDaitsch verwant, een punt van overgang, waardoor men
de wandeling der volken uit liet Oosten tot de uiterfte
deden van Europa vrij nabij kan bepalen.
Uit deze opgave vloeit natuurlijk voort, dat de Kimbrifche, D=^itfche, He/ti/die en Griekfche talen, als takken
van éénen ftam, vele woorden van 't begin af met elkander
moesten gemeen hebben, die zij dus Kitt van elkander hebben overgenomen. Dan, hier doet zich een groot onder
Grieken en Kelten, in onderfcheidene lan--fcheidop.D
den (veelal fchierëilanden) gefinaldeeld, en dus minder onderlinge gemeenfchap hebbende, de eerll:en daarenboven
niet uitheemfche volkplantingèn vermengd, konden hunne
taal minder zuiver houden, dan de Kimbriërs en Duit
wier zwervend leven minder aan fpraakverandering-fchers,
onderhevig was. Ook verfchilt blijkbaar het Noordsch
(Deensch, Zweeclsch, i slandsch enz.) niet dan in dialekt van het Duitsch , gelijk uit onderfcheidene proeven
'bewezen wordt.
De Hoogleeraar eindigt de gefchiedenis van dit tijdperk
roet een zeer lezenswaardig en doorwrocht betoog van de
oorfpronkelijke overeenkomst der grondwoorden in alle talen, of, om met H. DE G R 00 T te (preken , „ dat de
„ oorfpronkelijke taal der menfchen nergens meer zuiver
„ bellaat, maar hare overblijffelen in alle talen van den
„ aardbodem verborgen liggen." Onder de menigvuldige
voor-
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Voorbeelden, hier ter flaying van dat vrij natuurlijke gevoelen aangevoerd, zullen wij Hechts de volgende opnoemen: ¢4c , flare, blazen; r zes , uonrz , x ^rxu , pater,
apa (IIongaarsch), padar, vadar (Perzisch), pie/a, pita,
(Sanskrit), biha (Tibetaansch), appa (Singaleesch) , ons
vader en Kimbrisch fader, — voorts /laren, fier (Per.
zisch), jlern (Prekopskisch), ucrYs (Grieksch), astrom
f/ella (Latijn), Jliern (Iiimbrisch), ons flar, fier, gd//er te; en eindelijk ons wezen, 't welk melt , met weglating
der min noodzakelijke w , in het L -tijnfche esfe, het
Griekfche ca-cmac , ja in het Sanskrit,!che osmi , ofi , ofli , (ik
ben, gij zijt, hij is) wedervindt.
In de gefchiedenis van het tweede tijdperk worden eerst
de Duitfchers in hunne zeden over 't algemeen, en daar
meer bijzonder de Nederlandfche f'a.nmen na den Kimme-na
brifchen vloed, de Vriezen, L'r_tavieren, met de daaropder behoorende Kaninefaten, de Syka.nbren, Tencteren,
1WWlenapiers enz. befchouwd, wier talen alle tot drie of vier
dialekten, het hricfèhe, Bata,z/fche en h/aamfche (wel
elkander verfinolten) en het Nederrijnfche, kunnen-drain
gebragt worden. Hoogerop heerschte liet Ncd ik//he
langs de Noord- en Oostzee tot in Litthauiwen. I l:et zui;
den van Duitschland, te voren mede in zeer onderfcheidene
tongvallen gefinaldeeld , werd door het bondgenootfchap
der 1Ilemannen, gelijk in raagt, dus ook in taal, naau^ver
verbonden, en vormde het Hoogduitfche dialekt. Als in
liet midden tusfchen beiden fiaande, mogen wij zoo wel de
Illccfogothtfche, als Trn,ak -D .ilf he talen h, fchouwen , waarvan de eerfee zich door de nabijheid bij Griekerr,'a;ld meer
naar de Griekfche taal vormde, en uit dien hoof le ook het
vroegst befchaafd was. De Heer VP E V verwi;st naar de
vroegere Schrijvers over dit onderwerp, ter aantooni>>g der
gemeenfchap van het Go .' -sch met het ederrl ,i sj I: ,
.waarvan hij no raus Bene enkele proeve geeft. — Daarna
worden de F,•arik-Diiitjche, I/izc/che en I laamnsch I;'sszaf
fche dialekten, voor zoo veel daarvan nog oenige befcheia
den te vinden zijn , or^Jerzi''t , en daaruit opgemaakt
voor-,
C r, 1
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vooreer :t , dat liet Vlaamsch - Bataar.{ch van het aloude
Vriesch zeer weinig moet verfchild hebben, (blijkens de
namen der dorpen in Ifriesland , op goo , hem, um,
gust, horn en broek uitgaande , en dus met de I/laamschBaraalfche taal verwant) ; ten andere, dat beide het
Vrir cli en ilaa;nsch - Bataafsch, gedurende het bedoelde
tijdperk, „ niet dat Duitsch waren, hetwelk wij thans
Ilood/sit3ch noemen, maar het oude zuivere Duitsch,
waarvan het tegenwoordige Hoogduitsch in zijnen aard geheel is afgeweken." Zeer zinrijk, wel is waar, zijn devoorbeelden der aloude taal, door den Schrijver ter flaying
van dit gevoelen bijgebragt, — If ataven (Batauwers),
Kaninefaten (1 onijTienvangers of vatten) , Fri f - a - bonen
(Uriefchie waterbewoners of waterboeren, daar A oudtijds
water beteekende), illarfatii ([1klarschfaten, moerasbewoners), ert (kent/mm) , praam (framea), gles (barnfieen , naderhand ook glas) , Katten (niet Chas fen of Hesfen, gelijk naderhand volgens den Hoogduitfchen tongval,
die ss of tz heeft, waar de Nederduitfche tt gebruikt),
Sweven (niet Suaben of Schwaben, juist volgens het zachtere 1Vederduitfche dialekt). Dan het komt ons voor, dat
deze weinige woorden niet alleen geenszins genoegzaam
zijn, om eene zoo geheel nieuwe helling te betoogen, maar
dat zij ook even zeer voor het Hoogduitsch pleiten. Immers
hert/mm, erthe, erde, is eene allerzwaarfle uitfpraak voor
aarde, juist zoo gelijk de Hoogduitfchers, met weglating
der afpiratie en den Latijnfchen uitgang, die nom hebben; framea is niet praam, maar eerder pfriem , pfraam;
aue is , als een afzonderlijk woord, niet in het Nedermaar wel in het Hoogdrnitsch bewaard gebleven; marscliland beet in Duitschland nog broek/and, terwijl die beteekenis bij ons is verloren gegaan ; in latten bij Kaninefaten
is onze uitfpraak it voor ff wel heerfchend , doch de f is althans niet I"laamsch-Bataafsch, maar Vriesch of Hoog.
dciisch. Uit de aangevoerde voorbeelden zou dus op zijn
hoogst kunnen worden bewezen, dat de ond(Ie Dustfche
taal, volgens onze uitfpraak, de t of tt en v bezigde, waar
de
,

,
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de Hoogduitfchers zich van de ff en b bedienen; maar
daarentegen pleiten zij voor de harde uitfpraak der th in
plaats van onze zachte d, en der f of pf, waar wij
de p gebruiken. De verdere aangehaalde voorbeelden
uit de Salifche en Beijerfche wetten zijn uit de zevende
eeuw , en dus later dan dit tijdperk, toen het verblijf
der Franken in Batavia reeds invloed op hunne taal kan
gehad hebben , die destijds in Duitschland de heerfchende
werd. Doch ook hier vinden wij fchlus, en dus de hardere
Hoogduitfche fch, in plaats der zachte Nederdititfche f. Dit
alles moet ons overtuigen , dat de Hoog- en Nederduitfche
talen niet over het eerstgeboorteregt behoeven te twisten ,
maar wezenlijk, zoo verre wij kunnen nagaan, tweelingzusters zijn, waarvan, volgens onzen Schrijver zelven, (bl.
136) de Hoogduitfche of Allemannifche fcherp , deftig en
flout, derzelver uitfpraak grof en zwaar, en de uitdruk hing lang gerekt, maar daardoor duidelijk, krachtig en
zinrijk was.
De 4ngelfakfifche taal, als een oude tak van het Nedlerduitsch, bijzonder van het Vriesch, komt vervolgens in
aanmerking. Dezelve bleef grootendeels zuiver, tot de
komst van WILLEM den Veroveraar in de elfde eeuw,
waardoor veel Fransch- Deensch in de taal geraakte. (Het
is merkwaardig, dat in het Fngelsch de eetbare huisdieren
zelve, ox, calf, (heep, riiyine, van Duitfchen, en het toebereide vleesch derzelven, beef, veal, mutton, pork, van
Franfchen oorfprong zijn.) De treffende overeenkomst van
het JIngelfakfisch en Nederlandsch wordt vervolgens in
Bene proeve aangewezen, en voorts de invloed getoond,
welken de Romeinen, en daarna de Franken, door hun
verblijf hier te lande, en door de laatflen zelfs de Galliërs
en Grieken, op de vorming der taal gehad hebben; bij
welke gelegenheid ook over den oorfprong der Fra7,fche,
weleer Romanifche taal, gehandeld wordt, als zijnde ontíhan uit een niengfel van Latijn, Gallisch en Frankscli,
"t welk eerst onder KAR EL den Kalen , in de negende
Cc3
eeuw,
-
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eeuw, de hoftaal werd, daar de Koningen zich te voren
altijd van de Duitfche taal bc.iimnd hadden.
FIett derde tijdperk begint meet de volftrekte vermeestering
van ons vaderland, toen onder den algemecnen naam van
F5ricsland bekend, door de Franken, en dc bijna gelijktij
invoering van den Christelijk-,n Gudsdi^nst. Iet komt-dige
ons voor, (om dit in 't voorbijgaan te zegen) dat de geleerde Schrijver de wijze dier invoering uit een al te gunilig
oogpunt beíchonwt. Hoe heilzaam ook de gevolgen daar
voor dc nakomelinichap mogen geweest zijn, zoo was-van
toch de Evangelie - prediking van wi L LE B R OR D en w 1 NF R in n alles behalve apostolisch, en indien de bekende
anekdote van R A D B o U v T waar is, moet men waarlijk
zijn' afkeer van het Christendom meer aan het onveriland
der monniken, dan aan een overfchreewrend vooroordeel
voor den ouaerlijken Godsdienst wijten. In allen gevalle
firekte de bekecring der Sal fe; s en Vriezen door het zwaard
wel degelijk tot oneere van den voortrei£elijkften Godsdienst, of liever van deszelfs gewelddadige predikers , niet
van die ongelukkigen, welke men op levensfiraf tot die bekeering dwong, of liever niet den degen in de ribben naar
cl doopvolte dreef, waar zij in rnaiJiz afgei oeid werden,
en dan Christenen heeten moesten. — Ht komt ons ook
voor, dat de Fleer Y P n Y de zed,-leer der monniken uit de
neb;cud eeuw (bl. 2o7) te veel in het licht eener echtchristelijke zedelktunde befchoutvt.
IIoe liet zij, de invloed van het Franlifelze befluur ,
vooral der krachtige regering van KKARE L den Grooten,
en ook zelfs van het verbasterde Christendom dier tijden,
op aig meere welvaart, beichavin , en taal, is hier beknopt , maar zeer bondig , aangetoond. I> A tz E L's verdieniten omtrent de Duit/àhe taal, die hij zelf, benevens
liet Latijn, gewoonlijk fprak, waren zeer groot; te meer,
wanneer wij de barbaarschheid nagaan, waarin die taal vóór
hein gedompeld was. en ook, in wcErwil zijner pogingen,
om daarvan eerre fpraakkunst te doen vervaardigen, er;
liet volk door de geestelijkheid daarin te laten onderwijzen, ,
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zen, niet dan allengs na zijn' dood verrees. Ge!ukkiglijk
was KAREL's kleinzoon, LODE WIJK de D i 7,er, die
ook het grootI'e gedeelte der N.derland n bel^ecrschte,
zelf een letterlievend Vorst , en groot heulin:iaar zijner
Duit/die moedertale. Dan, de firooperijen en verkvoes^ingen der Noormannen in Neder -Duitschland (en der l ongaren in Opper -Duitschland) moesten alle pogingen tot
aankweeking van wetenfchap en taalkennis eeuwen lang
achteruitzetten. .-- Ter vergelijking van de taal der zeven.
de en achtfte met die der negende eeuw, en dus ter waar
K A RE L'S en zijner opvolgeren verdienílen ,-deringva
de
Hoogleeraar
twee fragmenten eener vertaling van
deelt
ISIDORUS HISPALENSIS en uit een' ouden roman ,en vervolgens één van den vermaarden 0 T T F R 1 E 1) mede.
(Het komt ons voor, dat dit laat[te Pluk in befchaving
weinig kenmerken draagt, van ruim anderhalve eeuw na
de ftraksgenoemde overzetting van I S ID o R us vervaardigd
te zijn, die reeds zeer groote overeenkomst met onze zoo
wel, als met de tegenwoordige Hoogduitfche taal heeft.)
Na de weinige verdere overblijffelcn der taal uit de negende
eeuw te hebben aangevoerd, brengt ons de Schrijver in
de dikke duisternis der tiende eeuw, waarin wij niet één
gefchrift in de moedertaal ontdekken. Met dat al toont
de vergelijking van een zegelied op Koning L 0 D L w IJ K
III (in 881) door eenen ongenoemden , en N 0 T K E R'S
vertaling en verklaring der Píálmen (in 102) , dat ,
zelfs gedurende dit barbaarFche tijdvak, de meerdere rust
en toenemende welvaart der ingezetenen, na het ophouden der uitheemfche rooftoom en, der tale, zoo al niet meer
kracht en Itoutheid, toch meerdere zachtheid en buigzaamheid bijzetteden , en haar voor ons meer verftaanbaar maakten.
In de twaalfde eeuw (gedurende de elfde was, in weerwil van gebrek aan onderfleuning der Voríien, befchaving
en taalbeoefening langzaam voortgegaan) begon men alge
behoefte van kunsten en wetenfchappen te ge--mend
voelen. De Zwnbifche Keizers (de Hoogleeraar fchrijft
overal Stiravifche) hebben, zoo 't fchijnt, aan de Trouba•
C c r,
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doors van Provence hun dichtvuur onttloken, en beider
oorfprong ichrijft de Hooileeraar aan de hruistogten toe.
Het is onbetwistbaar, dat deze verre togten, vooral door
de gemeenfchap met de roinuneske arabieren, het dicht.
vermogen zeer ontwikkeld hebben; de oor/prong der Troubadooirs, nogtans, fchijnt hooger, dan zelfs den eerflen
Kruistogt, op te klimmen. (Men zie het werk van nz ILLOT, Uisioire des Tror„badours.) Kort, maar bondig en
fraai, is het verflag dier ontwikkeling van den volksgeest
bij onzen Schrijver (bl. 289.) Met de troonbeklimming der
letterlievende Hohentanfi%he Keizers werd de Zavabifche,
in (lede der Frank Duiafche fpraak, de taal van het hof.
Hoezeer dezelve mede een tongval van het Hoogduitsch
zij, toont echter de Schrijver, hoe van nabij die nog in
de elfde en twaalfde eeuwen niet het Nederduitsch van
dien tijd verwant was. (Recenfent kan, uit den mond van
een achtlugwaardlg vriend, uit Zwaben van geboorte, en
die zich oenigen tijd hier te lande ophield, hierbij voegen,
dat de volkstaal in Ztivaben, hoe zwaar ook van tongval,
veel meer woorden en fpreekwijzen met het Nederdiiitsch
gemeen heeft, dan de Hoond.wifchc fcbrijf- of zelfs de
(Jppe; fakiifche volkstaal.) De Schrijver deelt vervolgens
een paar proeven mede, zoo wel uit de diplomatieke, als
uit de dichterlijke taal vani' het Zo^abifche tijdperk. Het
verwondert ons, hier, zelfs niet met een enkel woord ,
gewaagd te vinden van die thans zoo wijdvermaarde ver.
zameling van dichtflukken, onder de namen van Helden,
ouch, der Nibelungen Lied enz. , meer dan éénen cyclus
van oude ridderfeiten omvattende , van cLn geoid gods
E T z E L (ATTILA) af , door I{onitng AR T H U R's en
des grooten KAR EL 's tijden heen, tot op de Kruistogten ;
verzamelingen, door de Dzuitfchers zoo hoogolijf, geroemd,
als veelvuldig uitgegeven en verklaard, en vier ouderdom,
gelijk onlangs door Uuitfche geleerden is getoond, tot
de 81e of 9de eeuw opklimt; fchoon de vorm, waarin
,zij thans voorkomen, uit de tijden der Zwabifche Keizers
fehijnt. Sommige dier gcfchriften zijn zelfs , volgens de

GESCHIEDENIS DER NEDERL. TALE.

405

getuigenis der uitgevers , in den Nederduitfchen tongval.
Ten Hotte van dit tijdperk vermeldt de Schrijver de onderfcheidene lotgevallen van het Neder fakfisch, Nederrijnsch
en Vlaamsch, en den gewigiigen invloed der Latijnfche
taal, vooral op woorden, tot den eerdienst, regtsbedicning en wetenfchappen betrekkelijk. — Dan, de belangrijkheid van dit werk eischt, dat wij ons verflag van de
drie overige tijdperken tot een volgend N°. uitfkellen.
Gefchichte der Litteratur von ihrem Anfang bis auf die
neuesten Zeiten. Von J. G. E I C H H OR N. IIIter Band,
ste Abtheilung, Gottingen, bey Vandenhoeck and Ru.
precht, 1812. (Die Niederlande, von N. G. VAN KAM.
PEN. f. 880 - IIO2.) 8Vo,
liet oogmerk, waarmede wij, niet het geheele bovengenoemde werk, uit vele doelen betraande, en buiten tegen•
fpraak eene allerbelangrijkile onderneming , maar juist dit
deel, en meer bijzander Ilechts een fink daarvan, aankondi.
gen , is gemakkelijk te ontdekke.. Trouwens , wat kan
ter kennis van het geheele werk onder ons meer bijdragen ,
dan dat wij zien, of en hoe onze eigen litteratuur in hetzelve behandeld is? Te dezen aanYien, nu , geeft het al terfond een zeer gunflig denkbeeld, dat een IIoliandsch ge
wel een man van naam en verdienfien, tot deze-lerd,n
taak geroepen is. Gelijk wij ons, dus, verblijden, dat do
#Ieer N. G. V A N K A M P E N ook zijnen naam hiertoe w,. t
heeft willen leenen; zoo (trekt het ons tevens tot genoegen, dat wij dien van de Heeren VAN S W I N D E R E N en
33 A K Ii E I: te Groningen, als bijdragers, elk voor een bij
vak van letterkunde , in eerie aangevoerde noot mogen-zonder
(pellen; terwijl een ongenoemde geleerde, door het verfchatfen van een MS. over de gefchiedenis der regtsgeleerdheid,
zich niet minder verdienftelijk bij dezen arbeid heeft gemaakt.
Het [luk is verdeeld in tijdvakken der algemeene vaderCe5
land-
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landfche gefchiedenis, met welke de historiekundige Schrij.
ver zijne befchouwing onzer letterkunde in een zeer naauw
en zeer belangrijk verband brengt, gelijk ten deele de opfchriften zelve dezer tijdvakken doen zien; dus luiden zij:
I. Eerfte aanvang der Nederlandfche letterkunde, federt
de regering van P H I r i r s I van Bourgondie tot op de Antifpaanfche omwenteling; van 1433 tot 1572. — II. Bloei
der fchoone wetenfchappen , gedurende den Spaanfchen
krijg; van 1572 tot 1648. -- III. Voortgang der natuur
toenemende ingenomenheid met het bui -wetnfchap,
Omwenteling in de-tenladfch;v1648—73.IV
wetenfchappen;
teruggang
taalkennis en de geneeskundige
der Hollandfche litteratuur; van 1713-1780. — V. Herleving der Hollandfche letterkunde, en verbetering der godg fludie; van 1780 tot 18io.
geleerde
Zoo min de IIeer VAN KAM P E N het, zonder hulp,
durfde op zich nemen, ecuc letterkunde te fchetfen, die
zoo vele onderfcheidene takken heeft, meest altijd door geheel afzonderlijke faculteiten en geletterde lieden behandeld;
even zoo min, ja nog minder, zou het ons voegen, over
de volledigheid en naauwkeurighcid van het geheel, een beilisfend oordeel te vellen. De vorm van dat geheel, uit
hoofde der even genoemde veelfoortigheid, niet eigene zwarigheden te meer worfielende, is voor den kundigen lèzer,
uit de opgegeven verdeeling, reeds eenigzins te bevroeden.
Onze goedkeuring droeg zij, over het geheel genomen, en
vooral ten aanzien van liet algemeenere , dat met de gefchiedenis des lands frceds in verband Baat, en door v A N
x A ai r it N uit dit oogpunt keurig behandeld is , volkonen
reeg. Wij meenden , ja, wel eens op herhalingen te flui:ten; doch, hoe moeijeiijk zijn dezen, in een íluk als dat
voorhanden, fleeds te vermijden! Eene enkele keer, echter, kan eenige overhaasting mede de fchuld van dit gebrek
hebben gedragen. V n rN KAM n i. r, kent de waardij van
zijnen landaard, ten aanzien der geleerdheid, en hij weet
die doorgaans in een helder en krachtig licht te ftellen. Hij
is echter ook voor deszelfs zwakke zijden, voor deszelfs
ge 4
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gebreken, niet blind; en op foramige punten misfchien
minder voor het vaderlandfche ingenomen , dan velen onder ons te eenemaal zuilen billijken Daar het onszelven
nog aan zulk een overzigt onzer geheelc letterkunde ontbreekt, en dus de Schrijver grootelijks nog liet ijs moest
breken, zou het onbillijk zijn, denzelven volmaaktheid te
vergen. )gene nadere behandeling der take, misfchien wel
eenmaal , al ware liet door deze of gene letterkundige
Maatfchappij , voor onzen eigen' landaard ondernomen ,
zal, buiten tegenfpraak , eenige gebreken , maar niet min
zeker vele belangrijke voorbereiding, uitmuntende baken
en wenken, bij hem aantreffen. Wij meenen, vooralsnog,
in geene bijzonderheden te moeten treden, die ons nood
zouden verleiden. Komt liet fink,-tvendigourh
gelijk wij hopen, in handen van Hollandfche liefhebbers,
en wekt dit overzigt van de letterkundige verdienile onzer
vaderen inderdaad liefhebberij, dan zullen de noodige aan
wel van tijd tot tijd, ter voegzame pleatfe , te-merking
berde komen; en blijft liet, daarenue en, ongelezen, blijft
liet algemeen als een uitheemsch, ons vreemd, werk befchouwd, waartoe zouden dan hier vele, toch maar par.
tiéle, aanmerkingen dienen? — Een paar bedenkingen fleciits ,
het fink, gelijk liet hier voorkomt, d. i. voor vrccmcicl; 7 gen beftemd, inzonderheid betreffende, moge men ons
vergeven.
Wat toch zal de buitenlander, hij n.oge dui over onze
geleerdheid nog zoo gunf'ig oordeclen; wat zal Tij van c«•
zen aanleg voor juist en diep denken moeten zeggen, wanneer hij, reeds de erkentenis van den IIollanaíèhcn Schrijver
zelven weg hebbende, dat wiis;eerte dan toch zoo eigen
onze zaak niet is, nu verder leest, dat de plhilofophie-lijk
van KAN a bij ons vele en duchtige wederf) raak vond,
en de beroemde tv Y T TE N B A C n zich aan het hoofd
dezer befirijders plaatfte? Immers, joist de fcliriften van
dezen man ziin, mislchien alleen, den uilanclfchen gcIeerde bekend; en juist over het Anti-kantiaansch wijsgee.
rige in die fchriften zal hij, vreezen wij, de fchouders opha

,gyp$ J. G. 1 ICHHORN
halen. Althans, de vorm moge nog zoo fchoon zijn, de inhoud is voorzeker zoodanig niet, dat het befluit : „ zoo redeneert de groote WY T TEN B A C H, door de Hollanders,
ook als philofooph , onder hunne Caryphaeen geteld , enz.
gun(tig voor de laatalen zou kunnen uitvallen.
Onze andere aanmerking betreft het denkbeeld, van eene
geheele gezindheid , in derzelver tegenwoordige denkwijze,
gegeven; met geen kwaad oogmerk voorzeker, want bij de
Duitfchers zou juist dit denkbeeld haar ligt meest aanprijzen; maar ftrijdig niet de waarheid, ftrijdig met die eere , op
welke derzelver meeste en achtbaarfle leden gezet zijn. Van
het godgeleerde telfel des Meeren L i nz B 0 P. C H (prekende,
prijst VAN K A M P E N deszelfs vrije, en toch regt Christelijke
denkwijze, welke zijne navolgers maar al te dikwijls zouden
hebben uit het oog verloren. Tot tweemalen toe , welligt om dat het aan een ander voorbeeld ontbrak', fpreekt hij van des
tegenwoordigen Hoogleeraars (tuk over den Mesfias , waarVan hij te onregt zegt , dat het niet bekroond is ; en fchroomt
eindelijk niet, te beweren, dat de gezindheid der Remonftranten der Duitfche Neologie zeer gunflig is. Dit nu
is, in ons oog, een verwijt, Bene aangetijgde blaam voor
elke Christelijke gezindheid; en de godgeleerde of flichtelijke gefchriften van eenen S T o L K E R, VAN DER B R E GGEN PAAUW, STUART, ROGGE, WESTERBAEN,

Leeraren op de aanzienlijkfle
ítandplaatfen, wederfpreken gezamenlijk dat verwijt. Ja,
bij eenen der genoemden foms ter kerk zijnde, en hem bij
herhaling , niet de meeste kracht en ijver, het ongeloof
hoorende beilrijden , hebben wij meermalen deze gezindheid
als eene foort van buitenpost befchouwd, die, zich tiet bemoeijende niet de inwendige onrust, des te moediger tegen
allen aanval van buiten kampt. Aiwat men, in het genoemde opzigt, misfchien zou mogen zeggen, is dit, dat, waar
vrijheid is, ook wezenlijk of fchijnbaar misbruik dier vrij
pleegt te be(Iaan. Maar , dubbele lof dan ook hun,-heid
die vrij weten te zijn , en niet zondigen !
Jammer, dat de Hollandfche namen en titels, door het
ganV A N T E U TE 1\1 , S WART,

GESCIIICIITE DER LITTERATUR,

¢09

ganfche fruk heen, veelal zoo zeer ontil:eld, ja dikwijls onkenbaar gemaakt zijn. H o o F T b. v. wordt meestal
n 0 o S T gefpeld. baarlijk, geene eere voor den uitgever, bij wien men zulk eene diepe onkunde in eettigen tak
van zijn algemeen onderwerp zich bijna fchaamt te onder
-len.

De Ene7s van VIRGILIUS; gevolgd door N. C. BRINKMAN,
tiled. C. VAN STREEK. ijle en Ilde Zang, 1309. IIIde en
IT/de Zang 1810. Te ldinflerdam, bij Schalekamp en vax
de Grampel. Te zamen 208 bladz. In gr. 4t0. f r••:
,
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edert de allezins gebrekkige vertalingen van v o N D E L en
w E s T E R B A E N, was er nog geene overzetting van het mees
Latijnfche Dichtkunst, de ./Eneis van V I R G I L I o s,-terfukd
in onze taal verfchenen. Vermoedelijk fchrikte de hooge voImaaktheid van het oorfpronkelijke menigen, anders bekwamen,
Dichter af, zijne krachten aan zulk een onnavolgbaar kunstgewrocht te beproeven , van welks verdienften ook de kiefche
voordragt en uitdri.k ing geen klein gedeelte uitmaken; eigen
vertaling niet of naauwelijks te be--fchapenogts,i
houden. In onze tijden, echter, waarin de Holland/else Letterkunde • met vernieuwden luister te voorfchijn treedt, en zich
ook in 't bijzonder in het vak van vertalingen uit de Oudheid
boven vroegere tijdperken voordeelig onderfcheidt, hebben wij
fchier gelijktijdig twee dichterlijke overzettingen ontvangen, de
eene van den Heer P. VAN WINTER, 1V. S. ZOON, door deszelfs overlijden onvoltooid gebleven, de andere door de Dichte
VAN STREEK, geb. B RINK 17 A N, waarvan reeds in r8o6-resf
de vier eerfie Zangen in octavo formaat uitkwamen, die thans
echter in een fierlijker gewaad , en vooral ook naauwkeuriger
bewerkt en befchaafd , aan het letterlievend Nederlandsch publiek worden aangeboden.
Eerst was het plan der Dichteresfe, DEL XL L E's vertaling der
.Eoeis in Niederduitfche verzen over te brengen. Dit was, onzes
i,iziens, eerre onderneming, die onzen Zangberg weinig tot eere
zou geflrekt hebben. Wij , federt ruim twee eeuwen in het vak der
oude Letterkunde de toongevers van bijna geheel Europa, die althans
-voor geene Europi fche Natie in kennis dier Letterkunde behoeven te
zwich•
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zwichten, wij zouden, gelijk men zegt, bij vreemden te markt
gaan? Neen! dit duldde de eer onzer Poëzij niet, en ook reeds
vóór de eerste uitgave had de Dichteres begrepen, dat eene
vertaling, niet van eene vertaling, vooral niet van, die van den
anders verdienflelijken D E L I L L E, wier wijdloopigheid fomtijds
meer naar omfchrijving zweemt, maar van het krachtige en nadrukkelijke Latijnfche origineel zelve, eene taak was, die alle
hare pogingen verdiende. Gelukkiglijk werd zij daarin door
eenige bekwame Kunstvrienden onderfieund, en dus in Raat gefield, de fchoonheden van VIRGILIUS (wier gemeenzame
kennis ïii de oorfpronkelijke taal men van Bene Vrouw niet wei
vergen kan) te gevoelen, en veelal gelukkig over te brengen. —
De Uitgave van 18o9 , door de aanmoediging van vele aanzien
licht verfchenen, is, gelijk wij reeds-lijkeBgunfrsht
zeiden, niet flechts in het uiterlijke, maar ook in het wezen
der zake, volmaakter dan de eerfie, en wij hebben niet genoegen vcrfcheidene plaatfen gevonden, die ons uitnemend welgeilaagd zijn voorgekomen. Hoe fraai b. v. en getrouw is de befchrijving overgebragt van de drukte der bouwlieden van het
rijzende Karthago, die met de volgende uitnemende vergelijking eindigt: -- Quales apes reflate nova etc. Wij zullen de
genoemde vergelijking ter proeve overnemen:
Gelijk, bij lentetijd, de Bij in 't frisfche groen
Op kruid en bloemen aast, om jong en oud te voên,
Den vloeibren honig bouwt, of ook de honigraten
Met zoeten nectar vult, de zwermende onderzaten
Van hunne zwaarte ontlast, dan weér de hommels keert,
Dit fchadelijk gedierte uit hare korven weert,
Daar ze allen in hgn werk dezelfde vlijt befpeuren,
Hun honig riekt naar thijm en frisfche bloemengeuren.
Slechts de voorleatlie regel: Daar ze allen, enz. valt, zoo
wel in kracht als beknoptheid , geweldig af bij het veelbeteekenende : Fervet opus van V I R G I L I v s. — Ook het overkeurige
verhaal van LA o C o ó N's en zijner kinderen dood is, ondanks
deszelfs moeijelijkheid van overbrenging, vrij van nabij gevolgd. De beroemde klanksnavolging:

Sibila lambebant linguis vibrantibzts ora.
doet
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doet zich ook in 't Nederduitsch aldus hooren:
Zij lekken met de tong, vergiftigd en gefplist,
Al lillend', zich den bek, die, heet van bloeddorst, fist.
Ook de uitmuntende Epifode van A N DR O M A C IT E in het
derde Boek, dat proefftuk van gevoel, is wel bewerkt; alsmede de befchrijving van den Aetna, fchoon hier volmaakt dezelfde zin met andere woorden tweemaal herhaald wordt:
De Aetna,
Die . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geheele rotfen aan het hart der aarde onttrekt,
Af rijslijk krakend, foms vervarelijke ƒlukken
Van bergen feheurt, door hun zelfs 't binnenst hart te ontrukken.
Uitnemend wel geflaagd is ook de vertaling van de beroem
Nachts, in het vierde Boek. Wij kunnen-debfchriívngs
niet voorbij, ook dit íiaaltje van de bevoegdheid der Dichte
-resfto
liet vertalen van V I R GILT us af te fchrijven.
't Was nacht, en mensch en dier, vermoeid ter neer gezegen,
Genoten 't zoet des faaps; de rust heerschee allerwegen;
Geen blad verroerde in 't woud; de baren golfden zacht;
De Herren hadden reeds haar' halven loop volbragt:
't Zweeg alles. Veld en vee, en bosch en berg en heide,
't Veelkleurig voglenheir, dat in vallei en weide,
In 't water wijd en zijd, langs d'oevers in het riet,
In doorn of kreupelbosch, een feil verblijf geniet,
Vergat nu, in den flaap, ve.moeijenis en zorgen:
Alléén de Koningin .... waakt tot den laten morgen.
Uit het gezegde blijkt, dat wij deze overbrenging der rEnei's
voor vrij wel geflaagd, ja wij mogen er bijvoegen, dat wij
die voor de beste in onze taal houden. Vraagt men ons echter: of wij het Ideaal eener goede en, zoo veel de onderfcheidene aard der talen toelaat, getrouwe overbrenging van dit
dichtiluk hiermede verwezenlijkt houden; zoo kunnen wij deze
vraag niet toellemmend beantwoorden. Er zijn te vele afwijkingen van het oorfpronkelijke, te vele uitbreidingen in plaats
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van overzettingen in, om aan den arbeid van Mevr. VAN
s T R E E it , hoe verdienftelij k ook, deze getuigenis te geven.
Het is niet te verwonderen, dat de vroegere lezing der vertaling van D E L I L L E, welke het gebrek der langwijligheid (met
het oorfpronkelijke vergeleken) in geene geringe mate bezit,
onze Dichteres buiten haar weten in hetzelfde gebrek hebbe
medegefleept, 't welk zij ons echter meer dan de Franfche Dichter fchijnt vermijd te hebben; — en daarenboven dwingt de
wet van het rijm, voor de nieuwere talen aangenomen, bijna
onweêrflaanbaar tot meerdere uitvoerigheid in de voordragt en
uitdrukking, dan de Ouden in hunne voetmaat behoefden. Wij
zullen, om blijk te geven van volmaakte onpartijdigheid, Beene meer of min zwakke plaatfen opzoeken, maar de vertaling van het begin af tot op zeke e hoogte van den eerfieu
Zang met het oorfpronkelijke vergelijken:
(B1. a. reg. d.)
't groot Carthaag,
Beroemd door dapperheid, vermaard door oorlogskunst.
In deze befehrijving, die tweemaal bijna hetzelfde zegt, is
een trek van V IR OIL I us weggelaten, die zulks des te minder verdiende, daar hij Carthago vooral kenfchetfte — dives
opurn. Waaroni dus niet dapperheid b. v. in rijken [chat ver
zin nagenoeg getroffen geweest. In de-ander?Zow
eerde uitgave fond ook:
Der kunjlen tempel en verblijfplaats van 't fortuin.
Haar (JUNo's) fchoonheid werd verfmaad door
een Trojaanfchen herder,
Die door zijn fchampre (n) hoon haar voorhoofd bloo(blo)zen ziet;,
(BI. a. reg.

2i.)

Dit is verkeerd. Er wordt volftrekt van geen' hoon gefproken,
door P ARI S ju N o aangedaan: 1pretá forma wordt hier Hechts
van achteraanzetting, minderkeuring harer fchoonheid gebruikt;
en vooral een fchampere hoon! — Dan neen ... wij halen ons
woord weder in. Is er wel fchamperder hoon op de wereld
voor eene vrouw, dan dat men haar den prijs der fchoonheid
niet geeft?
Het nanet altpi mepte repoffurn (één regel honger) is zwak
vertaald door het prozal/èhe vers:
Haar
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Haar verontwaardiging, haar wrok ftrekt zich nog verder.
(BI. 3. reg. 7.) — maar niets, niets doet hen zwichten!
Hiervan heeft het Latijn geen woord.

(_—_—

Zou 'k mij verwonnen zien, ondanks mijn felle
woede?

lhoede duidt zwakheid non, waarvan V IR GI L I US zelfs liet
denkbeeld hier verre van JuNO verwijdert. \Voordelijk zegt
hij: Zon ik, overwonnen, van mijn opzet afzien ?
Het volgende heeft te vele ftopwoorden, waar de oorfpronkelijke Dichter kort en krachtig is:
(BI. 3. laatfte regel.) Schoot blikfems in zijn borst, dat 't vuur
ten monde uit kwam.

De laatfile helft des regels is blijkbaar lam en flooter_d, vooral bij de Godentaal van nM n R S:
Ilium exfpiran tern transfixo pectore fam mag.
(BI. 4. reg. 3.) Dat n I n x o 1 L E U S op den bebloeden top der
rotten in Eiukken werd gereten, flaat niet in liet origineel.
(BI. 4. reg. 6.)'k Zet (zegt j UN o) aarden hemel aan, om zich mijn'
wraak te wijden;
Ik moei mij vruchtloos niet een handvol volks te

ftrijden!
De geheele eerfle regel, en in den tweeden het vruchtloos en
het handvol, heeft VI R G I LI us niet; hij zegt: Ik firijd zoo vele jaren lang tegen één volk!
(BI. 4. reg. Io.) Dus uitte J UNO zich in 't hevigst van haar woede.

Al weder woede? 1Ioe oneindig fchooner in 't Latijn:
Talig f7azanmato fecun2 Dea corde velutays.

(Bl.4.reg. i9.) En dus 'tonfiuimig heir inal Zijn won trotfeerend,
arOOr,D.
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wordt van o L u s ten aanzien der winden gezegd. Integendeel
heeft het oorfpronkelijke:
Mollit animos, et temperat iras,
Hij verzacht hunne drift, en tempert hunne woede; iets, 't
welk vlak tegen trot/diets overftaat.
(BI. 5. reg. 3.) Opdat hun felle woede in 't zwerven zij gefluit.
Het woord woede fchijnt cone lievelingsuitdrukking der Vertaal—
fi er. De Dichter zegt alleen: Hiervoor bevreesd, enz. In het
volgende vers trotst rE 0 L u s de winden weder, ten fpijt van
VIRGIL i us, die hein mast geeft, dezelve binnen te houden,
gelijk hij dus uitdrukt :

regemque dedit , qui foedere certo
Et premere, et Paxas fciret dare jusfus habenas.
door de Dichteresfe zeer fchooii aldus vertaald:
De teugels i1rakker houdt, of losfer golven doet;
fchoon hierin het itisfiis vergeten, of liever verkeerdelijk door:
wanneer hij woedt, is overgezet.
(B1.5.reg. 12.) Der Goden vader en beheerfcher van al de aard
Beveelt, dat gij de zee ontroert, of wel bedaart,
Hier fehuilt Bene onduidelijkheid, die in het Latijn niet gevonden wordt. Immers , men zou volgens de Nederduitfche
verzen denken, of dat J UNO n. 0 L u s kwam inflolléi°en , althans
in zijn' post bevestigen, of dat zij hem iets herinnerde, 't geen
hij althans wel diende te weten. Niets van dat alles bij via. G rL i us, waar één woord alle bedenking wegneemt; liet is nan:qee, want, en dus het volgende redegevend, waarom T u N o,
de groote l lemelkoningin , den God sninorzm gentiunz iets
kwam verzoeken , die toch alleen op last van haar' Gemaal regeerde. Door het koppelwoord tocht, in plaats van en , ware deze
zwari beid gemakkelijk weg te nemen; fehoon ons liet: ofwel
bedna;•t, op liet lot, vrij zwak voorkomt, en dedit ook niet volkonien door beveelt is uitgedrukt.
(BI,

DE 2ENE1Se

415

(BI. 6. rege 15.) De duisternis des nachts valt op het vlak

der walren;
De dag wijkt; 't weerlicht blinkt; de donderdagen klatren.

Hoe Eierlijk ook m liet Rollnndsch deze befchrijving van
den form zij, bij het Latijn haalt zij op verre na niet. Bij
voorbeeld hier: wie, die het ijzing wekkende, en zoo volko-

men de zaak uitdrukkende,
1JOtto 720x inciibat atra;

Intone re poli, et crebr'is inject igiltbits <a,t,lc2 ,
-

kent, zal in de boventtaande overzetting daarvan een zweem
wedervinden; vooral van het incnb^rt, broeit, van de duisternis even vóór een onweder, ook in onze zoo rijke als joists
moedertaal gebezigd? \Vaaroor dus niet ten m nfte in regel i5
broeit in stede van volt gebruikt?
(B1. 7. reg. 9.) Waar no„ de Simoïs, in zijn' ver fchri ,tell vloed,
Der helden fpeer, en helm, en lijken dobbren doetd

Felfcbrikte vloed (laat er niet, en in plaa:s van [peer flaat
er fc'ni1alen, hoezeer anders de plaats fraai vertaald zij. 1)it
zijn Beene beuzelingen; men snag niet eigenmvillig, en zonder
noodzake, iets bij v i n c i LI u s voegen, of veranderen.
(Bl. 8. reg. 4 tot reg. 12.) 0 it ON T — oog even tlobbien
ziet. Deze plaats is blijkbaar nicer omfchrijving dan vertaling;
zij drukt in negen regels vijf van v i ROIL i us uit, en heeft
dus ook menig denkbeeld , dat men te vergeefs in het origi•
neel zou zoeken; terwijl zij, aan den anderen kant, noch van
de Lyciërs, die zich in dat fehip bevonden, noch van den
maallhroom (vorte.^), die liet fchip verfond, gewaagt, welke
laatfte, niet zeer juist, door een' d;i'ara eiwild vervangen wordt.
(BI. 9. reg. io.) Ik zweer... Maar laat ons eerst de ontflelde

zee bedaren:
Voor zulk een' fchampren hoon zal ik mijn' wraak beíj^aren.
Het alom - beroemde: nuos ego. ., Seri rotos p; gestat compo^
sere foetus , etc. N up v ii p u s ztceert niet bij V i It GIJ I us
daartoe heeft hij geen' tijd; hij fpreekt volkomen gelijk ie-
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mand, die, van zijne kracht bewust, en op het punt van toornig te worden, zich bedwingt, om liever het bedorvene weder
goed te vlaken. Ik zou...! doch neen
zegt men in zulk
een geval in onze taal.
De volgende regel is ons duister. Voor welk een' fchampren hoon zal de Zeegod zijne wraak befparen ? Bij VIRGILIUS
behoeft men dit niet te vragen; hij zegt woordelijk: Na de—

zen zult gij uwe fchuld spet zulk eene (ligte) firaf niet boeten.

Wij geven dus, onder verbetering, in bedenking, of de-

ze twee regels niet beter aldus zouden zijn overgebragt:

Ik zou... Maar laat ons eerst de ontftelde zee bedaren;
'k Zal, voor een' tweeden hoon, mijn firenge wraak bejparen.
Of misfchien nog juister:

Ik zou ... Doch tullen we eerst der golven rustloos woeden;
Niets zal, herhaalt ge 't feit, u voor mijn wraak behoeden.
(BI. 9. reg. IS.) Dus fpreekt hij, en bedaart de zee tot in
haar' kolken.
Flier is het ta mida equora, en vooral liet grootfiche dicta
eitius, 't welk de Almagt van den God zoo verheven uitdrukt,
weggelaten.
Dan, genoeg! Men ziet ligtelijk, dat wij op dezen voet met
onze aanmerkingen niet kunnen voortgaan. De verdienftelijke
Schrijfoer zoo min, als iemand onzer Lezeren, zal daarin, hopen wij , vitlust en haarkloverij vinden; immers niemand, die
dc waarde van V I R G I L I u s kent, zal het ongepast oordeelen,
dat wij hear, die de fchoone doch moeijelijke taak heeft op
zich genomen, dezen Puikdichter aan ons publiek bekend te
maken, op fommige afwijkingen opmerkzaam maken, die bijna
overal elders meer, dan bij een zoo volgnaakt Model , geoorloofd zijn; én dat zij zich vooral de I?rifc //ze vertaling van
DEL ILL E, die wel in hare Poort fraai, doch te wijdloopig en
min getrouw is, niet ten voorbeelde fiche, maar alleen uit de
zuivere bron putte, en daarbij de vele hulpmiddelen, door
echte letterhelden ten gebruike van dezen Dichter opengesteld,
vlijtig beoefene.
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MCmoires de FREDERIQUE SOPHIE \ILIIELMINE DE
PR us S E , Margrave de Bareitll , Soeur de FR E DER IC LE
GRAND. Ecrits de fa main. Tome I. A Paris, chez F.
Buisfora. Svo. pp. 405 .

G edenkfchriften, uit eigen hand der aanzienlijkiie, belang

hunnen tijd naauw-rijkfle,ndatugbernisfva
betrokkene, en in derzelver geheimen ingewijde perfonen, zijn,
buiten tegenfpraak, fleeds gewigtige bijdragen voor de gefchiedenis; en tevens bezitten zij voor de verbeelding des lezers,
die aldus meer onmiddellijk op de plaats, en naderbij tot het
inwendige raderwerk der groote flaats- en wereld- machine, gevoerd wordt, eene bijzondere aantrekkelijkheid. Deze laatfle
althans doet zich hier zeer flerk gevoelen, waar niets minder
dan eene koningsdochter haren levensloop van de wieg af aan
mededeelt, en te dezer gelegenheid het ganfche hof hares va
alles, wat naar binnen aan het huisfelijk leven, en-ders,mt
naar buiten aan het beheer van den iaat, zijne rigtilig en eigenaardige kleur leent, met levendige verwen teekent. Ruim is
de doffe voor het nadenken over het algemeene lot der menfchen, over het ijdele van alle wereldfiche grootheid, over de
bijzondere finarten en grieven der hoogfle flanden in de maat
afhankelijkheid dezer gewaand onafhankelijk--fchapij,overd
e perfonen van vreemde list zoo wel, als eigen onbeteugelde
zinnelijkheid. En geen minder voedfel vindt er de weetgierigheid, al ware het ook maar alleen in de naauwkeurige befchouWing van den ftam, in de oplettende waarneming der verzorging en het overzigt van den gehcelen kweektuin, waaruit de
groote F REDER! Ic welhaast het achtbaar hoofd verhief. Iiet
is waar, do oorzaken dier grootheid liggen hier, in de opgenoemde voorwerpen, veelal niet voor oogen. Doch, is dit
zelve geene leerzame omflandigheid, die althans de oppervlak
wel alle iloute uitfpraak, ten aanzien van den-kige,msfchn
invloed der uitwendige omftandigheden, en der opvoeding in
het bijzonder, op de vorming van den onpeilbaren Inenfchelijken geest, een eerbiedig zwijgen oplegt?
Hetgeen wij thans voor ons hebben, is flechts een eerste
deel, zonder dat men bepaaldelijk weet, van hoe velen het zal
geDd 3
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gevolgd worden; zijnde, bij de uitgave dezes, naar luid des
voorbcrigts, liet geheele handfchrift nog niet gevonden. Wij
komen hier niet verder dan even na het huwelijk der prinfes
met hem, wiens naam zij op den titel voert. Deze verdeeling
is, in allen geval, zeer natuurlijk, daar het ganfche boekdeel
om de uithuwing der jonge vorstin , uls op een zeker middelpunt , grootendeels draait.
Hare moeder was, gelijk bekend is, uit den huize van Hanover, derzelver vader vervolgens koning van Engeland, en fpoedig door zijnen zoon, haren broeder, vervangen. Tusfchen het
zoontje des Iaatstgemelden en onze heldin was, in nog zeer
vroegen leeftijd, door de wederzijdrelic moeders een huwelijk
afgesproken; op welks voltrekking de koningin van Pruisfen altijd ten uiterfle gezet bleef; waartegen de koning, haar gemaal,
natuurlijkerwijze, ook niets te zeggen vond ; dat Engeland,
zoo liet fchijnt, mede wenschte , en — dat echter nooit wilde
tot hand raken. De Pruisfifche ministers, namelijk, en inzonderheid de heer DE G RUM it ow, wist dit ontwerp , na op deze
dan op gene wijze, altijd te dwarsboomen. Gelijk wij reeds
aanduidden, het was deze uithuwelijking, die als de voorname
fpil van dit deel der levensgefchiedenis der prinfesfe van Bai.reuth kan befchouwd worden; bepaaldelijk dit ontwerp der ko.
zingin, dat haar, van de teedere kindschheid af, in cene zee
van onaangenaamheden dompelde; deze dwarsdrijverij des ministers, welke den koning tegen zijne gade niet zelden in de
ondragelijkfle geestgefleltenis bragt; en deze oncenigheid der
ouderen, tusfchen welke de kinderen volflrekt moesten partij
kiezen, en deze oolc dadelijk aan de zijde der moeder kozen,
welke en onze prinfes eis haren geliefden broeder FR E DER i K
de duldeloosfte behandeling van den va:lcr (of, bij de minfie
weifeling, vooral der prinfes wederom van hare moeder) ver
Zekerlijk moet liet mede op de, toen nog wel-orzakte.
eenig^ins ruwe, Duitfche zeden gefchoven worden, dat men
hier eenen nropifchen koning eerre handelwijze ziet volgen,
over weike zich, thans ten minfte, eik mrar cenigzins befchaafd
xnan , ter dood toe, fchatnen zou. Doch , wien zal het, desniettegenítaande, niet walgen, den jeugdigen FR1Ts, reeds
Benen blocijenden jongeling en geenszins zonder verdienfte,,
dagelijks met den hok te zien afrosfen, eenfinaal bijkans ver -
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worgen, en ook zijne teedere zuster op het punt gebragt, om
bet flagtoffer der vaderliike woede te worden.
Inderdaad, het koninklijke paar boezemt alles behalve diepen
eerbied in. De drift, de gierigheid, de fingering van liet eene
niterfte der geesteloosfle bigotterij tot het andere der omnatiglte
brasferij en dronkenfchap, benevens klein - verflandigheid en lig.
te misleidelijkheid, ontfieren in hem ook het goede, dat hij
moge bezitten. En in haar hebben wij Hechts op te merken
de onnatuurlijke jaloezij , wie zelfs de goede verllandhouding
tusfchen haren man en kinderen hindert; de verachtelijke fuapachtigheid, welke, door een kwalijk geplaatst vertrouwen,
íteeds hare eigene plans omverre werpt, benevens de ongeoorloofdite wraakzucht , ook tegen eigen liefdepanden, om noch
genegenheid, noch achting, zelfs voor loffelijke eigenfehappen,
te kunnen gevoelen.
Men lielt zich gemakkelijk voor, dat het lot der prinfes,
onder deze ruenfchen en de reeds genoemde omfandigheden,
niet gelukkig kon zijn. Doch, wij houden ons overtuigd,
dat die voorlielling , zoo wel ten aanzien van den trap als
van de hoedanigheid baars lijdens, toch feeds zeer onvolkomen zal zijn. Immers , dat eerie vorstin, nu reeds den maag
ouderdom naderende, door cone opvoediler op de in-delijkn
het oog loopendfle wijze zou mishandeld worden, de fporen
daarvan voor hare moeder niet zou kunnen bedekken, en zich
evenwel gedwongen voelen, om liet geleden leed te ontveinzen; dat eene koningstelg over honer, over fechte fpijs, en
zulks door de glerïgheid van haren vader, zou moeten klagen;
dat cane dochter, en al ware het dan ook maar van den onbefchaafdflen boer, door de blijkbare beginfelen caner zware
ziekte aangetast, om loutere willekeur, bed en kamer zou gedwongen zijn te verlaten..., deze eu andere voorvallen zijn te
onnatuurlijk, dan dat iemand daaraan zou kunnen denken.
Dit alles , echter, vinden wij in de opgemelde 11émnoires,
die gezegd worden, en door den toon zelven aanduiden, met
de eigen hand der prinfesfe van Baireuth, de eigenlijke heldin
der gefchiedenis, te zijn gefchreven. Zoo anders deze zaak
n:ogt kunnen betwijfeld worden, dan verklaren wij, in den loop
en den bijl des verhaals, alle blijken van echtheid, zoo wij
Ineenen, opgemerkt te hebben. Deze Rijf is los en bevallig,
fel oon misfchiel2 niet volkomen zuiver van min voegzame en
Dd
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platte uitdrukkingen. Met eene gemakkelijke hand fchetst de
doorluchtige Sclirijífler zoo wel een karakter, als erne gebeur
openhartigheid, geftrengheid, en daarbij wel eens-tenis.Har
luchtige trant, in het ten toon feilen der gebreken van ouders,
zou, ja, elders een onaangenaam gevoel verwekken; doch, wie
kan in zulk een koningshof aan de teedere aandoeningen der
nature denken? — Tot nog toe komt zij zelve in geen ongunstig
licht voor; zoo min als haar broeder FREDERIK, eenige jeugdige losbandigheid enz., benevens, op het einde, onbegrijpelijkheid te haren aanzien, uitgezonderd. Het fpreekt, echter,
van zelve, dat hij hier eene aanmerkelijke rol fpeelt; komen
zijne bekende poging om naar Engeland te ontvlugten, met-de
derzelver gevaarlijken en fivartelijken naíleep, hier mede voor.
IIoe veel of weinig de gefchiedenis, ter opheldering van dit
en andere voorvallen van dien tijd , bij deze gedenkfckriften
zal winnen, durven wij niet ftellig bepalen. Het ontbreekt er
welligt minder aan licht, dan op vele andere plaatfen. Nutteloos, echter, is deze arbeid zeker niet. En wij danken te
meer voor de uitgave, daar het werk reeds voor de algemeen
mensch- en wereldkunde oneindig belangrijker is dan menige
roman, die ook het voordeel der onderhoudende lectuur op hetzelve niet vooruit heeft. Elk zij dan toch te vrede met eenen
hand, die, ieder in zijnen kring, flechts het noodige en ver
levens biedt, en -- benijde vooral de grooten-kwieljds
niet!

Volledig Leerfielfel van kunstshatige Ligchaanas- oefeningen
eene Bijdrage tot de Opvoeding der Yengd, gevolgd naar het
Hoogrtieitsch van J. C. F. G U T s M,7 U T x s , Hofraad enz.,
door JAN VAN GEUNS, 4.L.M, Phid.Doct.,Predikantbij
de Doopsgezinden te Leyden, enz. Ilde en laatfte Deel. Met
Platen. 'Te Leyden en Haarlem, bij Du Mortier en Loosjes.
3 812. XXVIII en 552 Bladz. f 6-15.:
jn den jare 18o6 ontvingen wij nit de handen des geachten
Vertalers het cerfte Deel van dit doorwrochte werk, waarin ons
een Onderwijzer der beroemde Salzmannfcke fchole, welke zich
althans tiet minder op de vorming des ligchaams , dan op die der
zie-
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%iele toelegt , een aaneengefchakelden curfus van gymnastifche
oefeningen geeft; een vak, tot nu toe in ons Vaderland bij de
Opvoeding weinig of niet behandeld. Wij deden daarvan te
zijner tijd verflag. Na zes jaren verichijnt dan ook nu het twee.
de Deel; voor welke vertraging de Vertaler, in het Voorberigt,
verfchooning verzoekt, in hope, dat naauwkeurigheid en vol
dit lange verwijl zullen vergoeden. En deze eigen -ledigh
neoeten wij , met volle ruimte, aan dit werk toeken-fchapen
hetwelk, benevens de tot in de kleinfee bijzonderheden-ne,
opgegevene voorfchriften, tot dit onderwerp behoorende, ook
de Gefchiedenis en de Litteratuur (of opgave der Schrijveren) van de meeste Rukken behandelt , waardoor liet niet alleen te leerzamer, maar ook veelal te aangenamer bij de lezing
wordt. Immers eene naakte opgave van gymnastifche regelen
kan de aandacht moeijelijk levendig houden; en wil daarom de
Vertaler te regt, (Voorber. bl. IV) dat men dit boel, als een'
legger gebruike, om daarin van tijd tot tijd iets wegens het
meergemelde onderwerp na te zien. Dan nu wordt ook de gezette lezing, althans van fommige Hoofddeelen, door de ingevlochtene voorbeelden en plaatfen van beroemde Schrijvers, be.
langrijk en onderhoudend.
De Vertaler had, in de Voorrede tot zijn eerfle Deel, beloofd, eene vrije overzetting van dit werk, vergeleken en in
zeker opzigt ineengefmolten met de Encyclopediè der Leibes
van den Heere v I E T x, te zullen leveren. Dit plan-ibunge
heeft hij in het tweede Deel vervolgd, en is hetzelve te dezen
aanzien nog rijker aan eigen werk onzes Landgenoots, dan het
eerfte. Vooral in het fchaatsrijden, deze geliefkoosde oefe•
ling onzer jeugd, herkent men ten volle den 1Wderlander, en
vindt zich onthaald op verzen van n E G ROOT ,LI P S I IJS,
HUISINGA BAKKER, SIX VAN CIIANDELIER, WESTER
BAEN, LE FRANCA VAN BERKIIEY, BILunRDIjK

en

T 0 L LENS , ( wij hadden wel gewenscht, er cie fchoone Ode
van K Lon S T o C It, der Eislauf, zoo al niet vertaald, dan toch

bij vernield te zien) op plaatfen uit BER RIJ I, v's Ncta;a lifFe
Ilisto7 ie van Holland, en zelfs op een pleitgeding tusrciien de
Vriezen en Hollanders, over hunne onderfclleidene manier van
rijden.
De onderwerpen voorts, in dit Deel verhandeld, zijn: Idrdlags S c sermea en Zwaar*ech.,"en , Klimmen of lilo£.'u v ,
-

.,
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Hoepel- en To?siyfpr-inben, In E,venucigt gaan en in Eveni;'L^;t
houden, Sc;zeeats; ijeleat en Sneeu vloopen 5 Danfen , .Balen en
Zzvem;nen, P2a;•elrij den, Gemengde Oefeningen, IIanriiverken,
Oejèniuig der Zinttsigeo, fllgemrzeeoe Bedenkingen en Opmerkingen. — IIoe belangrijk ook de meesten dezer onderwerpen, en
hoe naauw vereenigd zij ook zijn met het doel dezes gefchrifts,
zoo hadden wij in fom.nigen, b. v. liet hoepel- en tou,vfpringen, toch wel eenige bekorting gewenscht, die het werk meer
ten algeweenen gebruike zou hebben doen dienen.
De Voorrede van dit Deel bevat eerie Apologie des Vertalers
wegens de veelvuldige hier voorkomende aanhalingen; welke manier
bij ten fterkfle verdedigt, en volilrekt noodzakelijk keu, (Voor
eergelijke hiermede echter de aanmer--ber.lIV—)Mn
king van den FIóogleeraar VAN DER Par. -M , in de Voorrede
zijner in i8ro uitgegevene Redevoe;-inben. —= Immers, fchoon
wij het citér•en ook nuttig en noodzakelijk keuren, gelooven wij
echter, dat de Eerw. Vertaler de verpligting daartoe wat te ver
drijve, door bij elke gefchiedkundige zaak, van welk eenen
.aard dan ook, in proeven, uitkomfien, waarnemingen, wiskundige tvetenfcheppen zelfs , dadelijk aanhalingen te verlangen.
3\lcn onderilelt daardoor niet alleen te vele onkunde in den
Lezer, naaar is ook verpligt, zich altijd riet een' flapel van
Schrijvers te omheinen, daar, volgens het ge/ipperde fylleme
voor elk factual ook eerre aanhaling ftaau moer. Daarenboven
zon dan eerie compilatie, mits trouw niet citatiën uit de bronnen gelloí`feerd, de kroon fpannen boven een werk vol nieuwe
denkbeelden en oogpunten , maar welks Schrijver de gebeurtenisfen, die hem volledig bekend waren, niet op nieuw nagezien, en ook bij zijtwen Lezer als bekend onderheld had. Dit
echter in 't voorbijgaan. Ook hier, gelooven wij, is de middelweg de verkieslijkfle.
Wij kunnen van deze Voorrede niet aff{appen , zonder den
Vertaler hartelijk dank te zeggen voor de mededeeling van eenige fchoone plaatren, tot zijn onderwerp betrekkelijk, uit eerie
M ER US, door wijlen den letterlievenden
Overzetting van DOM
en kundigen Dr. ir. G. OOST 0110v rt ir, zijn Eerw. door den
Heer J. Dit VRIES ten gebruike ter hand geleld. Elk onzer
Landgenooten, die prijs Pelt op fraaije Vaderlandfèhe voortbrengeelen, en die tevens de beoefening en navolging der Ouden voor onmisbaar houdt, zal gewis niet den Eerw. VAN
GEUN
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t E U N S verlangen , dat een zoo uitgebreid, en tevens zoo wel
geflaagd werk, als de Vertaling der Ilias en Odysféa door den
Ileer OOSTERDIJ IC, fpoedig in zijn geheel het licht zie. Mogen wij daartoe den kundigen DE VR IE S, (waarfchijnlijk bezitter , of althans bewaarder, van dezen letterfchat) in naam
zijner zucht voor cie Vaderlandfche Dichtkunde, uitnoodigen! —
Wij zullen, om den Lezer over ons gunstig gevoelen nopens dit
werk te laten oordeelen, hem daaruit ter proeve de befchrijving
van den dans , op het (child van A C x I L L ES afgebeeld, (Ilias
XVIII.) voor oogen stellen:
VULKAAN, die op dit (child al zijn vernuft laat (pelen,
Verbeeldt hier naast een' dans, gelijk in alle deden
Aan dien, dien DE DAL us, in C NOS sus fraaije ftad,
Weleer voor ARIADNE, uit gunst, ontworpen had.
Men ziet er, hand aan hand, de beide kunnen danfen;
De maagden zijn gekroond niet frisfche bloemenkranfen,
Gelirengeld in het baar, en feestig aangekleed
In fijner linnenflof dan immer was gereed,
Terwijl de knechten 't oog door 't glansrijk kleed behagen,
En gouden zwaarden in hun zilvren riemen dragen.
Dan draait de dans in 't rond; de voeten, welgeleerd,
Bewegen zich gelijk, terwijl de dans zich keert,
Eerst langzaam omgedraaid, dan vlugtig rondgevlogen,
Niet anders als een rad, dat, fchielijk ombewogen
In 's pottebakkers hand, wordt op de proef gefield;
Nu wordt de ronde kring bewogen, dan wear fielt
De een naar den ander' toe; 't fchijnt alles hier te zweven.
De welgcfchikte dans is, in liet rond, omgeven
Plet talrijk volk , hetwelk, met wonder kenbre vreugd,
Zich ilreelt in 't zoet vermaak der huppelende jeugd.
Vooral valt ieders oog op twee, die, onder 't zingen,
In 't midden van den kring, met fnelle pasten fpriugen;
Tot algemeen gejuich en lieflijk koorgeluid
liet fchuldeloos vermaak der blijde jeugd befluit.

Raad-
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het Fransch, door M. STUART. Ilde Deel. Te 4mjlerdam,
bij E. Maaskamp. Ió I2. In 8vo. 227 Bl. f 2-:.:

P

laatsgebrek verbiedt ons voor tegenwoordig, het tweede
deel van dit voortreffelijk werkje uitvoerig te vermelden. Hoezeer onze herhaalde aankondiging, zoo van het oorfpronkelijke
als van de vertaling , en vooral de naam des Eerw. vertalers,
zulks overbodig maken, worden wij anders door den bevalligen
verteller daartoe als van zelve uitgelokt. Tot dit weinige, echter, ter aanduidinge van de leerzame ftrekking der onderfcheidene verhalen, moeten wij ons ditmaal bepalen:
L 1)e lakblaadjes van Florian doet der lieve fekfe leven
gevoelen • hoe eene fchoone leest en zachte zeden eener-dig
vrouwe bekoorlijkheden bijzetten, die geen vernuft haar kan
fciienk^n. — II. De drie Kunstvakken moet haar de les infcherpen, ra_ de volmaking van ééne begaafdheid, boven den dwazen waan van op alle te willen aanfpraak maken , verre ver
zij. — III. De Roman -zucht leert het gevaar dernaíiping-kieslj
van het belagchelijke voor jonge lieden , en alzoo het belang
eene goede keuze in hen, wien derzelver opvoeding-rijkevan
wordt toebetrouwd. — IV. De Bal - Collecte fchetst, in het treffend voorbeeld van den Kardinaal DE B E L L O Y, het voortreffelijke der weldadigheid boven enkel zingenot, en de zaligheid
der gelukkige vereeniging van vermaak en deugd. — F. De
Dochterlijke Heldenmoed tracht, in een historisch verhaal, ook
de teedere kunne met zekere flerkte van geest te wapenen, en
haar den moed, de koelbloedigheid en gelatenheid, als het ze
redmiddel in gevaren, aan te prijzen. — TAL De Inbeel--kerfl
ding, eindel ;lt, waarfchuwt, op de nadrukkelijkfte wijze, tegen
den zotten eigenwaan, die zich verheft op verdienflen, welke
men niet bezit, en daardoor zichzelven befpottelijk maakt in
zijnen kri;af,•, en verachtelijk in liet oog van verflandigen.
Moge dit werkja, blijkbaar voor de hoogere klasfe beflemd,
dan ook dr vooral veel gelezen, en wel met dadelijke toe=
pasting en nut gelezen worden!

BE OORD EEL ING.
Christelijk Zondagsboek, of (lichtelijke Overelenkis.gen op
alle Zondagen in het zar; door J. L. E w A L D. Uit
liet 11oogdi itsch. Te lli„2 lerdain, bij J. van der Hey,
1n 5r. 8vo. 651 131.f 4: 10-:
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ederoni een gefchrift voor den godsdienfli ;eti g te zijg
zier (lichting, vooral op den zondag, be(Iemd. tiVijvertroutven het geldt ook ons, wat de Schrijver in het vooruerigt aangaande zijne landgenooten zegt: dat Vele Christer
nets vooral op dien dag iets flichtelijks verlangen te lc en
en, hoewel het ook bij ons aan geene daartoe gefcliikte,
uitnemend gefchikte werken en werkjes ontbreekt, is het
volkomen waar , dat de flichting voor verfchillende lezers
zeer onderfcheiden is , en, voegen wij er bij , ook in ver
tijd; zoodat eerre ruine en afwisf lendc keuze-fchilend
nuttig is, en wij ieder te dien einde welgefelireven werh
voor ecne aanwinst rekenen voor het beste gedeelte van
het lezend publiek.
Dit werk is deszelfs oorfprong verfchtudigd aan Leen
redenen, door den waardigen L WAL D gehouden, en 1111
door hem tot Overdenkingen onigelirbeid; het is in 5a
zoo,ianige Overdenkingen afgedeeld, en behandelt de Berg°
leerrede van den Zaligmaker, of liever rigt zich naar do
zelve, in de 47 eerlle; terwijl de 5 volgende Tob. X: 27,
23. Gen. XXVIII: iC --aa. Rom. VI: I4-a3. VIII: l-xi. en 24 --27. ten opfchrift hebben. Het rigt zich naa
dezelve, zeggen wij, alzoo wij hier niet zoo zeer uitlegkundige behandeling, als wel voor den tegenwoord o;en lezer gefchikte, gemoedelijke aanwijzing en opwekking aa,streífen. Wat er tijdelijk en pLi2tfelijlc in de Bergleerredc we
zen moge, de zin en het gevoele„z, merkt D WA it D te regie
aai, van alle Christenen te allen tijde moet toch dezeixlir7&Ft001tD. 1813. NO. IQ.
L
-
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wezen; alzoo is dit gedeelte van 's Heilands ondertvijs
voor alle Christenen dierbaar onderrigt; en , fchoon men ter
verklaring van den tekst zich elders vervoegen zal, kan
zich echter geen Leeraar, die over eenig gedeelte van de
Bergleerrede prediken wil, beklagen over den tijd, dien hij
aan het lezen dezer ftichtelijke Overdenkingen bef'eedt; daar
hij zeer vele en dikwijls zeer treflende wenken vinden zal
van hetgeen voor zijne toehoorders bruikbaar en het nuttigst
is, en hij gaarne den waardigen Schrijver den juisten weg,
dien bij kiest tot het hart, af zal zien; terwijl het verfland
tevens overvloedig en gezond voedfel vindt. Ook de oplielderingen van den tekst kenmerken den bekwamen en oor
hoewel de aard van het werk hier het-delkunigma;
van
eerre
keuze,
en de voordragt der gronden, die 's
geven
Schrijvers keuze bepaalden, van zelve belet.
Als l;ockbeoordeelaars hebben wij op het werk , naar deszelfs aanleg, niets te zeggen ; als Leeraars lazen wij het
niet genoegen, wegens zoo menigen vruchtbaren wenk; en
als Christenlezer danken wij Schrijver en Vertaler hartelijk
voor de overvloedige (lichting.
Gaarne gaven wij Bene Overdenking in haar geheel; wij
doen het echter met eenige bekorting.
„ Matth. VII: 6. En geeft het heilige den honden niet,

noch en werpt uwe peerlen niet voor de zwijnen; op dat
zij 7/jet t'eeniger tijd dezelve niet hunne voeten vertreden,
en zich omkeerende u en verfcheuren.
„ \Voorden, die zelden regt verftaan, dikwerf kwalijk
uitgelegd en misbruikt worden. Goede, zachte menfchen,
welke de woorden van de geflrengheid des regters in derzelver uitgeflrektheid gevoeld hebben, vinden het zeer op.
merkelijk, dat j r z U S, juist achter deze krachtige aanij^oring tot liefde en infchikkelijkheid, zulk een hard woord laat
volgen. Het is nogtans zeer natuurlijk , dat hij liet juist
hier zegt; het ftaat Bier op de regte plaats. Het zonde
den Christen tot eenen dwazen dtiveeper maken, indien hij
niet Hechts niet oordeelen, niet hard en onbillijk de ver-

lceezdheden der menfchen mogt beoordeelen, maar ook zoo
wilt
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wilde te werk gaan, alsof er gcene booze, verkeerde n..rnfchen waren. Jr; z u s gebruikt juist de voorzigtigheid
om aan zijne volgers te gebieden niet iets omtrent hen td
doen, maar iets na te laten. IIij toont hun de noodzake^
lijkheid om voorti ;tig te zijit; met betrekking van eene vroon
tere heiligheid, bij de haters en verachters der heilige .vaar=
held. — WTie zijn iiu deze haters? en hoe zal men met be
trekking tot hen handelen? Waarom zal men het heil gc in
hunne tegenwoordigheid terug houden? Is hét niet eerie
verloochening van iets, als men om hunnentwil verbergt, 't
geen ons het meest belangrijk en dierbaar is? Deze vragen
moeten noodwendig bij het lezen dezer woorden bij ons op^
komen. — In den Bijbel, zoo wel als in andere oude boeken
en gefprekken, wordt aan de dieren zekere eigenfchappen
toegekend, zoo dat men bij de benaming der dieren reeds
weet, van welke ei enfchappen gefproken wordt; Men weet
wat door het beeld van een fchaap, zwijn en (lang wordt
uitgedrukt; dus ook, wat hier het beeld van een hond
wil betéekenen. Mien verflaat er door flekelachtige, twistzieke, ligtgeraakte menfchen, die gaarne willen twisten,'
fmaden, lasteren, vervolgen. Onder de benaming van een
zwijn, denken wij aan zinnelijke, dierlijke menfchen, bij
wien alle lust voor het edele en groote ontbreekt die er alleen op zien, of iets voor het zinnelijk genot dienen kan , en
alles verachten, wat hierop geene betrekking heeft. Om liet
zinnebeeld nog gepaster te vinden, moeten wij ons herinneren, dat de zwijnen bij de Joden onreine dieren waren, din
men niet in het HE IL I GD OM moot laten komen. -- Wij
moeten deze menfchen niet beóordeelen, niet verdoemen;
maar men moet hun ook niets openbaren , hen in het heilige niet
laten inzien, hun geene Christelijke waarheden, bevindingen
mededeelen. Voorzeker, er zijn menfchen , die tvii , ^r willen zijn dan j it z u s , die zich - overtuigd houden hen iets
op te dringen, het goede willen opdringen, zonder eenerr
hoogenen wenk. Neen, dat moet gij niet! T i: z us ging niet
daar HE R 00 E s, offchoon hij hem reed.> lane bcgeerd hat!'
zien ; en wanneer hij op het einde van zijn leven voor
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hem komen moest, fprak hij geen woord over de heiligfle
waarheden niet hem. Neen , dc Goddelijke waarheid , welke
u verlicht, verwarmt, bezielt, is een heiligdom! Gij moet
aan menfchen , die vijanden der waarheid zijn , die niets
van dezelve willen weten, die er over twisten, u zouden
vervolgen, zonder het minfee voordeel voor de zaak, geenszins zulke waarheden opc;ibaren en daaraan prijs geven.
De Goddelijke waarheid is eerre kostbare parel! Gij moet
dezelve aan geene zwijnen voorwerpen: wat weten die er
van ? zullen deze dezelve weten te waarderen ? — Neen, zwijg
in zulk een geval , gelijk JE Z u s voor lI n R o DE s zweeg.
Toon door uw flilzwijgen, dat gij hier niet fpreken vilt,
omdat het de plaats niet is om te fpreken. Zijt niet onvriendelijk, — fpreek over andere zaken, betoon allerlei
beleef iheden, waar gij kunt, maar fprcek van liet heilige
niet; trouwens mij dunkt, dat reeds een natuurlijk gevoel
ons hiertoe moet aanzetten. IIet zoude toch ongepast zijn,
om over de heiligfte vriendschap te fpreken, waar men met
alle vriendíchap den fpot drijft, of zich uit te laten over de
heerlijkheid in de Natuur, waar men geenen zin voor dezelve heeft ! om het gevoel des harten uit te horten bij menfchen, wier hart Hechts eerre groote J ier is, die het bloed
in beweging brengt! Zou men van het allerheiligfcc fpreken, waar het niet verflaan wordt, waar men geenen finaal:
voor hetzelve heeft, noch hebben wil? Neen, het is reeds
bezwaarlijk, om er met lieve, goede menlchen over te fpreken , die er geen bijzonder belang in ftellen , wanneer men
zulks ambtshalve verpligt is; hoe onmogelijk is het dus,
zulks te doen met de zoodrenigen, wier kara!;ter hiertoe zoo
w_iuig overhelt! — De reden wordt hier opgegeven, waarom
men voorzigti wezen moet bij zulke meniciien; „ omdat
,, zij zich zouden omkeercn en ons verfcheuren." Men berokkent zich hierdoor lijden en vervolging, zonder dat er
eenig goed door veroorzaakt wordt. Zijn de omflandighLden en gefteldheid der dingen thans zoodanig, dat geene nitw ndige vervolgingen plaats kunnen hebben , de innvendige
zullen zeker niet wegblijven, Indien gij al jaren lang zweept
ci;
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en niet Weder in den ouden toon verveelt, zij zouden liet
u toch geenszins vergeven, dat gij u eens zoo warm hadt
uitgelaten, gelijk gij ook bij alle voorkomende gelegenheid
uwen ijver voor het heilige niet wildet afleggen; zij zouden zich van u afkeeren, niet uit boosheid, maar net een
billijk gevoel van uwe meerdere waardij der ziel; zij zouden de goede gedachten van u bij anderen vertreden, en
uw naar mededeelende lief le finachtend hart zou eenzaan
laan op den weg des levens. Alle uwe vatbaarheid voor
liefde, uw beste wil, uwe ongeveinsde liefde en verdraag
zouden u niets baten; zij achten u hoor, van de-zamheid
zijde van uw hart, al is dit niet zoo ten opzigte van uw
verfland, — maar het verflazad heeft tegenwoordig die toenadering noodig: wat zullen zij dus met u? — zij keeren
zich van u af, en gij flaat alleen , arre aan de reinlie genoegens der vreugde voor een hart, dat God voor de liefde
gefchapen heeft, — en wel radeloos arm, wanneer mis
ook uwe beste, met u gelijkdenkende broeders naar-fchien
Gods wil zich van uw hart moeten affcheuren ! Op deze
wijze kan ook nog thans uw geluk vertreden worden , wanneer gij het heilige mededeelt. — Merkt gij hier niet uit, hoe
zeer j E z u s van alle dweeperij verwijderd was? Neen, de
Christen moet zich niet aan het lijden opdringen ; en dan
zeggen: ik lijd om Gods en jezus evil! D:ín f]echts, wan•
neer gij er toe geroepen wordt van zulken , die refit heb
om er u toe te vergen, wanneer en daar het uwe roe--ben
ping medebrengt, moet gij van dit heilige fpr,hen. --- Gij
meert irisfchien, dat Goddelijke waarhed^n op diere jlce
menfchen zouden kunnen werken ? Neen , Goddelijke waar
zijn paarlen , en hoe zoude men deze voor de zwij--hedn
nen werpen? Zij zouden dezelve in liet flijk vertreden, om
zij derzelver waarde niet kennen ! Bij eiken uitroep des-dat
harten: „ Eli, Eli, lapza /ihacl^tani I" zal het zijn:
„ roep r L TAS I" men zal u hier eene geheel vreemde, aan
u in het minst niet eigene zaak toeichrijven ; men zal u eene
afgoderij, bijgeloof of iets dergelijks toefchrijven, 't welk
onmogelijk in uwe ziel vallen kan. — De vereeniging van
den
Ee3
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den Christen niet c Ir it 1 ST U S is een beeld der hciligfle ,
innigde vereeni iug, een zinnebeeld van het huwelijk, van de
betrekking eerie bruidegoms tot zijne bruid. -- Laat Hecht
van verre iets van deze innerlijke vereenigiug merken, zij
zullen voor u zelven en voor anderen deze waarheid ver
zij kunnen maken, dat het u zelven zoude wal -ontreig;
dat het voor u en voor anderen geene heilige waar--gen,
heil meer blijft; zij zullen dezelve in het ílijk vertreden , en
haar voorzeker bevlekken: vel nu, wie ziet gaarne liet
heilige bevlekt, al benadeelt dit deszelfs waarde niet? —
Dan, zoude zulks niet Bene verloochening van het heiligf e,
dat men kent, wezen, indien men daarvan zwijgt, hetzelve verbergt ? Neen, met luider iiem en openlijk moet en
moogt gij belijden, waar Bene ongezochte gelegenheid zich
aanbiedt, wat G o D, jn z us , Christendom, gebed, uit
eeuwigheid, vriendfchap en elk genot, dat tot-zitnde
edeler doel leidt, voor u is , welke waarde het heeft. Als
er over gefproken, mede gefpot, als hetzelve verachtelijk
gemaakt wordt, dan moogt gij uwe afkeuring betuigen, tegenfpreken en henengaan, dit is uw pligt! Maar den menfcl en de Goddelijke waarheden, het gebed en iets van het
Christendom te willen opdringen, dit is geenszins pligt; het
flrijdt veel meer tegen liet voorbeeld van JE zus. Hij (prak
flechts van Gods rijk, van deszelfs groote verwachtingen en
beloften, van het oogmerk zijner zending, als men dit booen wilde; maar zeide er ook niets van, wanneer mengeene
moren had om er naar te luisteren. Als men anders handelt, dan j n z u s deed, fchijnt men in den waan te verkeeren, dat men willekeurig de menfchen tot liet Christendom
h enken kan. De behoefte van anderen is flechts een wenk ,
dat wij iets moeten doen."
Wij eindigen onze aankondi g ing van dit {lichtelijk werk
niet de woorden van den Schrijver: „ Ook dit gefchri/t ^^ar
in ('e wereld, en -►morde gevonden en gebit ikt van den g c?
iaen, voor Wien het iets zif : kan!" en wij wenichen har.
zoodanige zullen er vele zijn.
's Men-
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2„ilezifchen Gelci- en Be/chermengelen; Bene Leerrede
van JOANNES DECKER ZI17MERMAN, Evang.
Luthersch Predikant te Utrecht. Te Utrecht en 4m
bij F. D. Zimmerman, geb. Fortmeijer, en-fierdan,
J. C. van Seim. 1812. In gr. 8vo. 32 lil. f :- 5:8:
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jt is de titel van eene derde afzonderlijke Leerrede,
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in het licht gegeven. De
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twee vorigen zijn reeds elders, meer of min gunflig, gerecenfeerd. Liet kan niet dan aangenaam wezen, wanneer
then waarneemt, dat een jong Auteur van de gewonde en
befcheidene aanmerkingen op zijnen arbeid een nuttig gebruik weet te maken; en dit is hier het geval.
Het onderwerp, 's menfchen Gelei - en Befchermengelen ,
is zeker aanlokkende en belangrijk. „ In den fmaak, zoo
„ als wij hetzelve opvatten, (zegt de Leeraar) maakt dit
geen afzonderlijk leerfluk uit; maar flaat in een naauvi
„ verband met een allergewigtigst leerfluk, 't welk het
„ flechts meer zinnelijk voorf'elt en daardoor gefchikter
„ maakt, om het hart te ontvonken; het leentuk namelijk
„ van de Voorzienigheid, waarover wij nooit genoeg kun„ nen nadenken." De behoorlijke toelichting van den
tekst, — eenige aanmerkingen over 's menfchen Gelei- en
Befehermengelen -- en de gedachten om dezelve toepasfelijk te maken: zie daar de natuurlijke verdeeling van dit gebede opftel. \Vat den tekst zelven betreft, dezelve is,
naar onze gedachten, zeer gefchikt voor des Leeraars oog
Hij heeft dien, over het algemeen , vrij naauwkeurig,-merk.
zonder noodeloozen omflag, uit de gefchiedenis, de gewoonten des lands, en de zeden van dien tijd opgehelderd,
doormengd met zoodanige zedekundige aanmerkingen , wel
voorbijgaan tot flichting kunnen dienen, zonder-keinht
eken loop der gedachten af te breken. De tekst is met oor
uitgekozen, terwijl het afzigtelijk geval met de inwo--del
n ers
E e A.
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diers van Bodoni, van vers 4 tot 11 , door den Eerti.
I ni ni E r. MAN als ongemerkt is voorbgegaan; waarvan
hij echter het noodige tot zijne bijzondere bedoeling, in eerre
aaitfpraak van de Engelen aan Lath , in eerre min of meer
anod- r1e onifchrijving heeft vervat. Omtrent dit laatf e:
zou bij den opmerkenden ligt cenige bedenking kunnen val
Dit heeft de opfleller gevoeld, en eerre korte aamner--len.
king aan den voet der negentiende bladzijde geplaatst, wel
Ice misfchien wel der moeite waardig is , dat wij ze hier in.lasfchen : ,,, Deze omfchrijving is niet in den geest dier
„, oude , eenvoudige tijden, "' zal men zeggen, — „ en ik
„ beken liet ; maar zeker is zij in den geest der volmaaktere
„ Christelijke openbaring. Onze Bijbelverklaringen bij liet
„ volksonderwijs behooren fleeds de laatfie tot een rigtfiloer
te tienen. Wij moeten trachten, niet zoo zeer aartsva. , fiers of Joden , maar leerlingen van Jezus te vormen. Een
„ uitmuntend voorbeeld ook hieromtrent is, mijns beduna
lens, de beroemde VAN DER P A L nt. "'^
Over de Engelen zelve heeft de Eerw. z r M ai L R nIAN
ce re t aangemerkt, dat , in Benige plaatfen in den Bijbel,
liet woord E;zel in fommige gevallen eene bepaalde foort
van febepfèien van hoover rang en aanleg, dan van ons
3a.etifchen, beteekent; echter, doorgaans, alles, wat tot
:zeker e::zde van God hofut, alles, wat Hij zendt, ook vol
kracht van liet woord, zoo als-cnsdeorfpklij,
blijkt uit Pfzhu CIV: , Ilaegal 1: 13 , en allerklaarst Pfalrn
ei: ii, „ en op dien grond noemen dan ook wij Engel
„ alles, wat ons welloet; want alles, wat ons weldoet,
,, komt van God, die het over ons beíèhikte. flier is her
, Ce:! boon , wiens lommer ons verkwikt ; dáár een zou
weldadig koestert; elders een mensch 5-„neihzal,dos
, dig ons van de effe of andere verlegenheid uit h elpt; el„ fiers een zamenloop van omfandigheden, waardoor wij
„ tot onverwachte voordalen geraken, " Men ziet hier
klaar, coat de Redenaar zich van eerre geoorloofde kunst bedtent, om ons van het gevoelen, alsof elk mensch zijnen
bijzonderen 13efcherinengel zon hebben, af te leiden. On-
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der deze verfchillende dingen is toch eenig onderfcheid,
voor zoo verre zij tot onderfleuning van ons onderhoud
en leven medewerken; of in onzen uiterlijken Raat en toeíland merkelijke veranderingen te weeg brengen; of ons,
door een' meer of min verrasfenden zanienloop, voor ge
onheilen bewaren. „ Laten wij deze laatfile foort-vresd
„ inzonderheid Engelen noemen!" zegt de Schrijver: „ en
„ dan heeft ieder mensch er niet één; maar duizenden."
En nu zijn wij met onzen Leeraar in zee; nu kunnen wij
hierop alles borduren, wat aan onze bedoeling dienstbaar
is; nu worden wij opmerkzaam gemaakt op de „ Engelen
„ onz'r kindschheid, onzer jeugd, van onzen mannelijken
, leeftijd, eindelijk van onzen ouderdom, — van onze wel
vaart, van onze vriendfchappen, van onze godsvrucht;-„
Gelei- en Befchermengelen, rijk in aantal, en van aller„ lei gedaanten; goede Engelen, die, in den naam van
God , ons overal omringen, overal volgen , overal geleiden, overal trachten wel te doen, en te houden in de
„ fporen des vooríppoeds, des vredes en der vroomheid."
Zoo• worden wij ook door hen niet zelden op onderwerpen gebragt, „waarvan wij nu, voor het geheele volgende
beloop onzes levens, de gewigtigtle voordeelen trekken.
Een enkel woord, dat een mensch , dien wij maar ééns ,
„ en nu ook voor het laatst, zien , ons toen)reekt ; en de
Engel, die ten aanzien van ons tijdelijk welzijn ons be„ fchermt, is dan een vreemdeling, dien wij met Loth her„ bergen, of een reiziger, dien wij met hem ontmoeten."
En deze denkbeelden worden nu door onzen Leeraar verder
ontwikkeld en uitgefponnen. Maar ook zijn fomtijds de Engelen befchermers onzer deugd; hetgeen geflaafd wordt
door de getuigenis van Paulus, Hebreën 1: 14, ook door
onze ondervinding. „ Wat zouden wij zijn, bijaldien ons
„ niet dikwerf de Algoedheid, op eerie bijna wonderdadige
wijze, voor misflappen bewaard had? Iioe menigmaal
hadden wij dezelve reeds in den zin , maar het kwam er
„ niet toe; en waarom niet'? E r trad dan weder een Engel
in het midden, die onze aandacht afleidde, of onze hand
Ee 5
„te-
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„ terug trok, of het gevaarlijk voorwerp van ons verwij„ derde, of ons hart heiligde, zoo dat wij plotfelijk tot in„ keer kwamen, en met eersen Jozef uitriepen: Zou ik
zulk een groot kwaad doen, en zondigen tegen God?
En ook deze foort van Engelen komt tot ons onder ver„ fchillende gedaanten , en werkt op onderfcheidene wij „ zen. Gods blikfemfchichten zijn foms zijne trawanten,
„ die den verharden zondaar doen verfchrikken voor het
„ oordeel van den Ontzettenden, die ze uitwerpt; en op
een' anderen tijd zijn het 's hemels vriendelijke zonnef'fra„ len , die een' warmen gloed van dankbaarheid verwekken
in het hart, dat reeds bereid ílond, om zijnen hemel„ fchen Vader te vergeten. Of onze Engel is de traan van
een' nooddruftigen, die eindelijk, daar wij hem alreede
met onbarmhartigheid bejegenden, ons vermurwt; of de
„ komst en toefpraak van iemand, dien wij hoogachten; of
„ een woord uit den Bijbel, of eenig ander boek, dat ons
„ in den zin fchiet, en op ons hart werkt; of bijzonder
eene enkele invallende gedachte aan Jezus Christus , den
„ opperfle der Engelen, den Zoon, den eerstgeboren ge„ zant van den Vader. Engelen, geheele heerfcharen van
„ Engelen, omringen ons altijd; zijn altijd voor ors in
„ beweging en werkzaam; bewaren ons, als wij alleen
„ zijn, en in gezelfchap; in de bezigheid en in het genot;
in de vreugde en den druk; bij ons waken, bij ons ila„ pen; en waar wil zijn, en wat wij doen, overal en Reeds
„ wordt aan ons bewaarheid de verzekering van Gods
woord: De Engel des Heeren legert zich rondom de genen,, die Henn vreezen , en helpt hen uit. " — Doch
wij zouden verlokt worden, om te veel uit te fchrijven.
Ten fiotte voegt er de Schrijver nog bij, een paar aanmerkingen, om ons tot dankbaarheid voor die hulpbetooning,
en de volharding in den ílrijd ter deugd, aan te moedigen.
De flijl komt ons, over liet algemeen, vrij vloeijende,
cn de taal vrij zuiver voor. Alleen moeten wij onzen Schrijver herinneren, om het tusíchenvoegend woordje waar
(fed) _iimmc-r in dien zijt te gebruiken, waarin liet zoo

dik,
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dikwijls bij hem voorkomt; bij voorbeeld: den weg maar
te vervolgen ; hij liet ze maar niet voorbijgaan; ze moesd
ten maar met hem medegaan; ik zou maar zijn bezweken
van vrees, — dat altoos plat klinkt, en ligtelijk door jlcchts
of alleen kan vervangen worden.
Recenfent heeft zich voorheen meermalen beklaagd, dat
men ons met zulk een' verfchrikkelijken vloed van matige
en zelfs fobere predikatiën overfaroomde. Doch , wat er
ook nu de oorzaak van zij; ook misfchien daarin te zoeken, dat een lot, rank van deunheid, (gelijk het de Dros
-fardxo
F T noemde) den liefhebberen van ter zijde aan.
grimt; genoeg is het, dat er ook uit dit kwaad iets goeds
voortfproot; dat men ons met dergelijk nutteloos werk niet
meer lastig valt. Alleen de' meesters in de kunst kunnen
zich in dit vak bij ons publiek aangenaam maken, en op
een gunflig onthaal rekenen. Zelfs Bene enkele Leerrede, al
is ze niet voor bijzondere plegtigheden gelchikt, indien
slechts tot ware flichting en met finaak opgefleld, zal men
altoos gaarne willen lezen; en dit Ilrekke ter aanmoediging
van onzen Lutherfchen Kerkleeraar, om zijnen nuttigen arbeid niet te laten varen.

Nieuwe Yer•handelingen van het Genootjchap ter levordering der Heelkunde, te dmflerdam. i/den Deels ifle
Stuk. Te Am/lerdam, bij R. J. Berntrop. In gr. Svo.
92 BI. f i -:-:

D

it ílukje bevat eenige heelkundige waarnemingen, aai
liet Genootfchap toegezonden, en waarvan er vele de uitave wel verdienden. De eerlle, echter, van den Heer
SC JIM I D T, M. D. te Rotterdam, s in zulk een' ellendigen flijl gefchreven, (lat de Redactie de moeite wel had
mogen neaten van deze verhandeling ten minfle verflaanbaar
te maken. liet geval zelve is cerie gehecie onteardiii der
linker nier, welke zich aan de omliggende fpieren , aan het
bekken en dijebecn had medegedeeld, en een gezwel in de
lies
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lies veroorzaakt, dat door uitputtende ontlasting en bij
hectrifche koortfen den lijder wegnam. IIij had-komend
gedurende zijn leven meest over rhirmaticquc pijnen geklaagd; doch om daar nu uit op te maken, dat uien door
de zich voordoende verlcbiinfelen dikwijls misleid wordt, en
dat men door weineming der oorzaak niet altijd de uitwerk
tevens weg kan nemen, is eene geheel verkeerde ge--feln
volgtrekking. De oorzaak werd toch hier niet weggenomen , en de pijnen, waaraan do lijder leed, toonen, dat hij
meer dan één ongemak had, en zijne zieke nier hem wellist
tot dusverre weinig had gehinderd. -- De tweede waarneming , door wijlen den Haagfchen IIeelmeester s c x u uR IN G medegedeeld, leert ons op nieuw, dat, zelfs iii hopeloozc om(tandigheden, de Natuur tot behoud des lig.
chaams wonderen doet. Hier werd de geheele regter voet,
met een gedeelte van liet been, door hare werking, door
eerre gepaste en werkzame heelkundige hulp onderfleund, weg
Heelmeester S C i-i U L T Z-genom.—DTrfchlige
heeft drie waarnemingen tot dit Rukje geleverd, welke waar
minst belangrijke van alien niet zijn. Uit de eerfte-lijkde
zien wij het nut, dat het gebruik van opium, in ruime gig
ten , gepaard niet vette infucrin en en laauwwarme baden,
in de verflijvin; en mondklem, op wonden of breuken vol
hebben kan. Voorts, dat dezelve vooral valt in-gend,
ílerk gefpierde mannen , en dat de warmte van den dampkring er aanleiding toe geeft. — De tweede waarneming betreft eerre verbrijzeling van liet fcheen- en kuitbeen , niet
eene gefcheurde wonde van den voet, welke met het beste
gevolg, in weerwil van beginnend verftierf, door gepaste
opwekkende en rottingwerende middelen geheeld is. — De
derde loopt over eerre water- en vleescmbreuk, welke eerst,
met een goed gevolg, door de kunstbewerking fcheen weg
doch naderhand zich weer vertoonde, terwijl er-genom,
teelenen bijkwamen van inwendig bederf. Dit laatfee tijdvak heeft de ervaren waarnemer niet zelf kunnen gadeflaan,
veelmin liet lijk van den lijder onderzoeken; waardoor deze
waarneming veel van hare belangrijkheid verliest,
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Behalve deze waarnemingen, behelst dit fink nog het ver
volgens de manier van-halenrwgfdíuijn,
LANGENP,EcK, door den Heer HAVER DROEZE,
van Dordrecht; waarbij nog eenige aanmerkingen gevoegd
zijn, over de onzekerheid der kenteekenen van den (leen, en
over de weinige hulp, die men van de lithontriptica, zelfs
in de blaas ingefpoten, te verwachten heeft, waarin wij den
kundigen Schrijver neoeten bijvallen. — Hierop volgt de befchri;ving van een nieuw pts/ariz,sn, door den Gronin;fchen I Ioogleeraar B A r. EE R uitgedacht, hetwelk de voordeden der f)ons bezit, en tevens gefchikt is, one dezelve
gemakkelijk in te 'brengen, door infpuiting met een of ander
vocht op te vullen, enz. Dit nuttig en eenvoudig werktuil;,
hetwelk wij allen heelkundigen aanprijzen, is op eene bij
gevoegde plaat afgebeeld. — Eindelijk wordt dit fiukje be
futen door liet verhaal eener uitneming van het opperarm been nit het fchoudergewricl:t, volgens de manier van LA
F A Y E verri`t door Dr. s ii S TER. — Men ziet dus, dat,
over het algemeen, deze bun:'.el waardig is, bij de reeds
uitgegevene verhandelingen des Genootfchaps gevoegd te
worden.
,

Examen de la folution que Mr. E U L ER a donné du Pro•
blame, &c.
Dat is:
Befchouwing der ofilosjirg , gegeven door den fleer E UL E R , van het voort c l der drukking, welke een lig.
chaam uitoefent op ch ie of meer flezinfels, die het onderfchragen , en der zivauigheden , door den Heer D'A •
L E at B E R T en anderen, ingebragt tegen het grondbe.
ginfel, waarop die o,olocfng rust. Door U. H HG UErr t N, Chef van een Bataiilon 4;rtillerij , enz. Te AmJlerdrsm, bij Doorman en Comp., Boekhandelaren der
Keizerli, bc drtillerij in Holland. 181. In gr. &vo.
f :- 18-.
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de Keizerlijke Akademie te Petersburg heeft de beroemde
L. E U LE R eene oplosfing van het opgewelde vraag(luk ge
deze groote Meetkundige befchouwt aldaar het-gevn:
vlak, waarop de fleunfels rusten, als beflaande uit zachte
klei, en vooronderilelt, dat de drukkingen der fleunfels
evenredig zijn aan de hoeveelheden , welke de fleunfels van
het ligchaam in de klei zinken. De Heer D'A L E M B E R T,
in liet VIIie Deel zijner Opuscules mathdmatiques, vindt
deze oplosfing onzeker, als gegrond op eene onderflelliig
(hypothetique); en inderdaad, drukking is een uitwerkfel,
't geen vóór alle beweging gaat; en de inzinking is een uit
een ligchaam, 't welk reeds in beweging is; 't-werkflvan
't geen zekerlijk geheel iets anders is. De Heer D'A L E rz=
13 E R T (*) onderneemt vervolgens de drukking te bepalen,
welke een ligchaam, hoedanig deszelfs gedaante wezen moge, uitoefent op elk van drie fleunfels, in eene regte lijn
geplaatst: hij befluit met te verklaren, dat de (te zijnen
tijde) bekende theorie ter oplosfang van dit voorjiel ongenoegzaam was.
De Heer H U G U E NI N heeft in de Verhandeling, welke
wij hier aankondigen, zich verledigd, om het grondbeginfel, waarop de Heer E U L E R zijn onderzoek bouwde , en
't welk door den Heer D' AL E DI B ER T betwijfeld werd,
nader te onderzoeken, en te betoogen, dat men, door hetzelve, de drukkingen op drie of meer punten, in eene regte
lijn gelegen, kan berekenen; en hiertoe bewijst de Heer
EUGUENIN, dat de formule, door den Heer EULER
afgeleid uit deszelfs algemeen grondbeginfel, kan afgeleid
worden uit de mechanifche grondbeginfelen, zonder de onderflelling van eene weeke grondvlakte te hulp te roepen.
De Heer D'A L E MB ER T heeft reeds het vooritel van
drie fleunpunten als belangrijk, en der beoefening der Meetkundigen waardig, voorgefleld : 't is niet onwaarfchijnlijk,
+lat , behalve de door den Heer II U G U E N IN opgegevene
Meetkundigen (t), ook anderen zich niet de oplosfiug van
di,
C J i, c. p o
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dit voorflel hebben bezig gehouden. Wij hebben eene zoo
danige, fchoon mede onuitgegevene, Verhandeling gezien,
in welke de doorkundige Schrijver het voorftel aldus befchouwde : Hij Relde eene mathemathifche lijn , op drie of
meer volmaakt harde fieunfels rustende, en voorts een ce.
wigt, aan de lijn tusfchen twee dier fleunfels opgehangen ;
en meent te betoogen, dat de drukking alleen plaats heeft
op de twee fleunfels, tusfchen welke het ligchaam hangt,
en dat de andere niets te dragen hebben, enz.
Wij hebben het bepaald doel van den Heer x U G U E N I N
reeds opgegeven. Naar ons inzien , heeft hij hetzelveuit muntend wel bereikt. Eene uitvoerige ontleding van dit
zijn fink, of eenig uittref fel uit hetzelve te leveren, is, uit
den aard der zake, niet wel mogelijk. Wij houden ons
verzekerd, dat dit werkje door'alle ware Meetkundigen met
genoegen zal ontvangen en beftudeerd worden; dat het zijnen Auteur eer aandoet, hein als een fchrander Meetkundige kenmerkende; en dat het alIezins aanprijzenswaardig
is. Liet fpijt ons , dat toevallige omitiandigheden ons belet
hebben, hetzelve eerder aan te kondigen. Oorfpronkelijk
heeft de Schrijver het in de moedertaal op efteld : ten einde het aan het oordeel van een grooter aantal deskundigen te kunnen onderwerpen, heeft de Fleer DE GE L DE R
het in het Fransch vertaald; en 't fpreekt van zelve, dat
wij uit deze hand niets middelmatigs kunnen verwachten.
-

.beknopte Gefchiedenis der Nederlandfche Tale; door
v an v. Te Utrecht , bij O. J. van Paddenburg.

A.

(Tweede Rccenfie.)
et het vierde tijdperk begint de Nederlanclfche taal
zich niet meer als dialekt, maar als eene afzonderlijke
fch ifttaal te vertoonen. MAR k LAN T toch onderfcheiddde reeds IIoog- en NNederduitsch, `ouder de namen van
Dutits
,
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Duuts en Dieiscb. Ongetwijfeld hadden de ongemeene
vorderingen der Hoogduitfche tale onder de Zwabifehe Kei
vorderingen merkelijken invloed; alsmede,-zersopha
dat de Graven thans de openbare ['rukken in de landtaal be.
gonnen uit te vaardigen, 't welk onder Koning w I L LE M
II. begonnen , onder zijn' zoon, Grave F L o n I S , algemeen
werd. Van eerstgemelden wordt een gedeelte eener keur
van Middelburg medegedeeld, en de verdienllen van den
laatalen omtrent de taal hoogelijk geroemd. De vroegtle
Schrijvers, die wij in rijm hadden, (de Nederlandfche letterkunde toch behoud meest in berijmde vertalingen uit het
Latijn en .Fransch) eelt U T E N II O V E, N O YD E K Y N,
enz. Zijn verloren; maar JAKOB VAN DI AF K LAN T en
n2 E L Is s T o K r, zijn wel gefchikt, ons (lat verlies te ver
T/laamsch, toen het zui--goedn.Drílfc•ihet
verfte; de tweede in het Bataa sch of eigenlijk Hollandsch,
destijds de krachtigf'e der Nederlandfche tongvallen. Dc
valschlhcid der rijlnkronijk op den naam van K L AAS K o L IJ N wordt niet een woord aangetoond, en daarop de .onderfclleidenc verdientten der twee reeds genoemde oudfle
Nederlandfcbe Schrijvers uiteengezet. De geleerde Schrijver doet dit niet geestvervoering, en toont vooral de uittle.
kende verdierften onzer Ouden in het zorgvuldig in 't oog
houden van de geflachten der naamwoorden, naderhand,
en zelfs ook nog in onzen tijd, maar al te zeer verwaarloosd. — Van 1\1 A E R L A N T en STOKE gaat hij over tot
JAN VAN II E L U , een' Brabander , en toonr daarbij de
gelijkvormigheid der il)elling in die tijden, vooral ten aalzien der i en ij. Met dat alles nogtans kunnen wij des
Schrijvers gezegJ3e niet beiimen, dat de genoemde Kronijkdichters in keurigheid van f111 en verlievea luid van uit
drukking de Zwabifclle Dich, eis der ti>>aal/de Eeuw overtroƒen. -- Elk, die het Nibelringen Lied, (zie ons voor
verfalt) 't welk thans door de Dr„itfcliers als hun-gand
oudfte heldendicht wordt aangezien, en meer dergelijke
ftukken, met .ixrAE r i. n N T of ST o KL vergelijkt, zal althan
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tlhp.ns in 'erhevcnhefd var ctitdrukking den prijs aan de
1-aa stcmelden bezwaarlijk toekennen.
liet zoo veelbelovende licht der dertiende Eeuw werd in
de tweede helft der veertiende weder verduisterd door Ale
geweldige beroeringen en burgertwisten dier dagen, (Wij
vlogen er bijvoegen, dat dit in bijna geheel Europa ire
het verval der Troubadours in Frankrijk, der Minne.ars::
gors in Duitschland , en na den dood van DAN x E ) r nT R A R c A en ii o c e A c c t o in Italië , plaats bad. Pé
woedende pest van 1347-1350 , en de tneedelooshcid ti
hieruit ontslaan, mag daartoe wel veel hebben hijgedrlge;Ti )
33ehalve een paar fragmenten, biedt ons de veetti n1e
Eeuw geene 1.Iollandfche , maar wel eenige Brabam' / 1 e
ettervruchten; den Spiegel Iiijioriael vair L o n rj
van helthem, en de Dietfchc Doctrinael. De laatstgetnelde is vrij zuiver; doch hij VAN VEL T n EM toont zieeit
reeds de zucht tot invoering van bastaardwoordaa, welke
ook in holland, onder de Graven van liet Nuis van Flor
elegouiren, meer en meer veld won, Eene Holl ndfche vei=
taling des Bijbels, daarentegen, omfl;reeks 1350 vervaa-:digd, is vrij van dit gebrek, zeer vloeijend en voor on
verilaan:baar. — De Rhetorijkers of Rederijkers , Legeik
bet laatst der veertiende Eeuw in J'iaanderen opgekomen
droegen ook veel bij tot verbastering der tale- In de vijf
tiende Eeuw werden er Kamers van deze lieden in Zee.
anu] en Holland, fchaars in de overige gewesten opoe
rigr, Het is een vreemd verfchijnfel , dat, terwijl de Dick
ters (daarvoor toch wilden de Rederijkers gehouden zijn)
de taal door uitheemfche woorden bedierven , de /laat,.fukhen,, daarna zoo krielende van Lastaardij, nog vrii ztíivet
.Duitscl bleven. — In Oostvriesland en Groningen bbe wi.
de taal zich naar liet Nederfakfisch en Nederlandscli te
buigen en bet Oud - Vriestb allengs te verlootten,
Met het vijfde tijdperk lefeen, door de 13i1 ndíng dei
1,oekdrztl;kunst, ziel) een íclzitterend uit,igt voor do caalheeefening te openen. Dit was echtel liet geval nie'_, waant
juist gelijktijdig net die uity lidmg be gnu do sFgcr'ii!g ^^a^n
,

,

,
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het Bourgondifche Huis, een zijtak van het Koninklijk-Franfehe, over de Nederlanden, en daar hetzelve in Braband
of Vlaanderen zijnen zetel vestigde, nam natuurlijk de
landtaal veel van de Franfche aan , welke men ten hove
(prak. Onze Schrijver voert hier aan, als nog minder verbasterd, der Minnen loep van C LA ES WI L L E MS J. ;
voorts eene menigte geestelijke overdenkingen , meestal
van kloosterbroeders, vertalingen uit de Evangeliën, enz.
tot diep in de tweede helft der zestiende Eeuw; gefchriften alle, wier meerdere zuiverheid de Heer Y P E Y, volgens
eene fchrandere opmerking, daaraan toefchrijft, dat derzelver Schrijvers, Geestelijken zijnde, en hunnen tijd in de
kloosters doorbrengende, als taalbeoefenaars geen verkeerd
esprit de corps hadden, gelijk de Rederijkers, die, door
dwaze zucht tot verbetering van het goede gedreven, de
invoering van bastaardwoorden, als verrijking der taal,
tot beginfel fchijnen geleld te hebben, waarvan de fchadelijke vruchten, in we@rwil der latere taalhervorming, nog
niet geheel verdwenen zijn. Zou men er niet mogen bijvoegen, dat de Rederijkers, meer in de groote wereld levende, de hoftaal hielpen verfpreiden, die de meer eenvoudige
monniken niet kenden? De wanfhaltige voortbrengfelen der
meergenoemde Rederijkers, eenen K O RN E L I S VAN G HI STELE, COLIJN V4N RIJSSELE, MATTHIJS DR
CASTELEYN, enJOHANBAPTISTA HOUWAERT,
worden vervolgens kortelijk beoordeeld, en den laattien
wegens zijnen zachten toon eenige lof toegekend, hoezeer
zijne rijmen fchier half uit verfranschte woorden beftaan. —
De fchoolmeesteres ANNA B IJ N S is in hare konflighe Referijnen veel zuiverder. Doch hand over hand groeide het
taalbederf, tot dat de met regt beroemde F IL I PS VA N
M A RN IX, Heer van St. Bldegonde , in zijnen Bijenkorf
der LI RoomfcheKerke,en DIRKVOLKERTSZ.KOORNH E R T, de eerfte voorbeelden gaven van eenen gekuischten
Nederlandfchen prozaflijl; — K 00 RN HE R T, daarenboven, werd de herfteller der vervallene , of liever der Ne.
ldcrlándfche Poe"zij, doch daarin overtroffen door HE N•
PRIjl
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DRIK LAURENSZ. SPIE GEL, wiens lof, ook als Prozafchrijver, naar verdienften vermeld wordt. Te zijnen tijde
had de taal reeds die al te groote zachtheid verloren, welke
haar in MA ER L A N T's tijden kenfchetf'e; het Hollandsch
dialekt werd het heerfchende, en werd tevens nog vaster,
deftiger en mannelijker, dan voorheen. Tot deszelfs opluistering dienden de vereenigde pogingen van de leden der
-,fmfierdanzrche Kamer, In Liefde bloeijende, die als Bene
zon te midden der overige Rederijkers - bijeenkomften uitflak, en waarvan KooRNHERT en SPIEGEL leden waren. — Ten slotte van dit tijdperk worden eenige woorden
vermeld, en de lotgevallen van het Nederrijnsch,-boekn
Overijsfelsch, Geldersch en krriesch kortelijk geboekt.
Het laatfle verliep geweldig door het niet meer gebruiken in
openbare gefchriften, en door de affchaffing van 's Lands
wetten onder de Sakfifche regering, wordende docr anderen
in de Plaamsch - Hollandfche tale vervangen. Het Neder
had nog zeer veel van het Nederlandsch, en heeft-fakisch
zulks gedeeltelijk nog , waarvan de Schrijver ter proeve eerre
kleine lijst geeft van woorden, die niet in 't Hoogduitsch,
maar wel in 't Nederlandsch gevonden worden , en bij de
Nederfakfers in gebruik zijn; waarbij wij echter moeten
aanmerken, dat Ebbe en Eiland wel degelijk Hoogduitsch
zijn, en het laatfle zelfs door hedendaagfche Puristen uit
gebruikt wordt, dewijl Intel van het Latijn af-fluitend
-komfligs.
De befchouwing van het zesde tijdperk (van 110 o F T en
v ON DEL tot op onze tijden) wordt geopend met de overweging van den invloed der Hervorming op de befchaving,
en dus ook op de taal dezer Landen. Een kort verflag van
den oorsprong en de uitkomst der Nederlandfche beroerten
was hier dus mede noodzakelijk, vooral ook, om het geweldig onderfcheid in den voortgang van kunften, wetenfchappen en taalvorming tusfchen de Vereenigde en Spaan
fche, of naderhand Oostenrijkfche Nederlanden in 't licht
te -(lellen. Ook wordt, als ter inleiding, de herleving der
letteren bij andere volken aangellipt, waarbij het ons echsex
Ff2
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ter verwondert, onder dezelven, bijna in éctnen adem met
TASSO, van den Franfchen Dichter PIERRE RONSARP,
en vooral van B A R T A S gewaagd te vinden, daar be&.ier
gefchriften reeds lang = als vol wanfinaak, verworpen zijn.
MAROT, AMYOT, en vooral DIONTAIGNE, hadden

dan beter melding verdiend. Bij Engeland wordt van D o N^
N E en o v E I: s U R r, en niet geen woord van S Ii ARE S-

P E ARE noch BEN
N J o 11 NS 0 N gewaagd. Deze feilen,
echter , doen minder af tot liet hoofdonderwerp dezes boeks.
Met verdiende, regtmatige geestdrift roemt onze Schrijver den eigenlijken Vader der Nederlanafche Letterkunde
PIETER KORNELISZOON HOOPT. (Hij meldt in de
geschiedenis zijner vorming, dat hij zich onder de Italianen
I\1 A I:1 N o tot voorbeeld gekozen hebbe , wiens heldendicht
Adone nogtans alles behalve voortreffelijk, maar integendeel vol onnatuurlijke geestigheid en valfchen fmaak is. Zoo
H O 0 F T dezen Dichter tot modèl nam , hebbe Wien daaraan
de íporen van al te weelderig vernuft te danken, die in zij
Minfiezangen en Brieven hier en daar voorkomen.)-ne
Schoon en krachtig is de hier voorkomende vergelijking
tusfchen S P I E GEL en HO 0 F T. Bij de vermelding van
H o o r T's onnavolgbare grootheid, waar de ftijl van onzen Schrijver zich blijkbaar verheft, en hij zijne bewoiide
ring door proeven ftaaft, worden echter ook de gebreken
niet vergeten.
Op HO OF T volgt natuurlijk cie tweede fchepper onzes
letterroems , JOOST VAN DEN VONDEL . Hij wordt
met eerstgemelden, zeer oordeelkundig, vergeleken,, en in
zijne taalkundige verdieniten, vooral ook als Prozafehrij'ver, waarin hij minder bekend is , gefchetst. V o N DEL 'S
prozallijl toch was meer voor het algemeen gefehikt, dan
die van den verhevenen Drosfaard van Muiden. Nog eet„
toon lager, en dus juist voor het volk uit de burgerklas.
fe, waren de gefehriften van CAT $ gefleurd, wielt hies
de verdiende lof geenszins onthouden wordt.
De Schrijver wendt vervolgens het oog, doch Hechts tot
een v1ug.ig 9vexzi t n r Vlaantldren en orabaild. FIier
was,
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was, na den dood van den beroemden Boekdrukker r L A Nden voortrefelijken Taalkenner K I L I A N, en den
naauwl:eurigen Gefchiedfchrijver VAN ME T E RE N, het
Ylaamfche dialekt geheelenal aan die verbastering onder
waartoe de Rederijkers den grond gelegd hadden,-worpen,
en die daarna onder de Spaanfche regering, door de affclzeiding van de Vereenigde Gewesten en het vertrek der
letterlievend{Ie familiën, voltooid werd. Wonderlijke flaaltjes der I/laanzfche wartaal na de zestiende Eeuw worden er
gegeven, aan welke allen L E r L A T'S ellendige getraves.
teerde E7zeïs (*) de kroon heeft opgezet. Dit alles geeft
te meer ulof tot dankzegging aan de ijsbrekers voor liet tegenwoorC ige zuivere Nederlandsch, S P IE GE L en II 0 OF T,
naar wien zich zijne vrienden, doch nog in langen tijd liet
gros der natie niet, vormden. Onder de genoemde vrienden van H 00 F T worden opgenoemd E. E AAL, C o SP IJ N,

TFR, VAN BAARLE, DE HUBERT, HEINSIUS,

s, en de min bekende Kerkleeraars MART Iwaarvan de laatfle in de Neder
liet rijm zeer afkeurde, en eene rijmelooze-duitfchePoëzj
voetmaat ten flerkíle aanprees; van welk gevoelen, gelijk
de Schrijver in eene noot aanmerkt, ook H U Y GE NS was.
„ Maar alle hunne pogingen , gelijk die van latere Dich„ tors , zijn tot heden toe, 't geen niet te verwonderen is,
„ vruchteloos geweest. Alleen verwondert het mij , dat
men ter verbetering van de tooneelpoëzij het onrijm nog
,, niet heeft getracht in te voeren, In de tooneelfpraak is
toch, naar het mij voorkomt, liet rum even onnatuurlijk, als in de fpraak des genieenen levens. De aard der
„ zake vordert in dezelve flechts eene krachtige taal, zoo
„ als die van poëtisch onrijm." (bl. 492.)
Na it 0 0 F T'S overlijden werd de taalbeoefening minder
gelukkig gedreven , daar gelijktijdig die der oude letteren
verji U Y GE N

NIu

s en

GOD DA E U S,

(*) Men zie de Recenfie van dit fluit, 41g. I'd. Letteroe ,
(?Or 1203. No. VIII
i•
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verflaauwde, waaraan de Voetiaanfche en Coccejaanfcht
kerkgefchillen veel deel hadden. Meestal waren het Dichters, die naauwgezet voor de taal zorgden, zoo als o u.
DAAN, BROEIHUIZEN, FRANCIUS, ANTONIDES, DE DECIOER, BRANDT, vooral VOLLENHO-

en DZ 00 N E N. Doch bij den dood van den laatften
was taal en poëzij reeds zoo vervallen, dat rijmelaars, zoo
als P AR s, die , in zijne Cipresfen bij it o o NE N 'S graf
aan deszelfs weduwe, onder andere de volgende aandoenlijke regels (lelde :
VE

Mejuffrouw, tienmaal most nu in twe weken preken,
Als in does treurbriev moet met U Eerwaarde (preken.
hergeev , dat niet fo 't boord, maar fo ik nu maar kan,
Te kort bcfchreye U voortrefelijken man.

dat dezen Dichters heetten! —
Men moet in het werk zelve - de hooge gedachten lezen,
die deze knoeijers nob van hunne brabbeltaal hadden. Dezelve werd , zoomin als voorheen door de Rederijkers,
verbeterd door de dertig Genootfchappen, van 1679tot 1718
opgerigt. — Het gefchetfe verval der Nederlandfche taal
en letterkunde bij den grooten hoop der Schrijveren, en op
den kanfel, wordt verder met proeven gef'aafd. Men raadde
N deed dit) van den Akademifchen
der jeugd (zelfs B U R MAN
leerfloel de beoefening der moedertaal af. Groote Geleerden konden volftrekt geen Nedrlandsch (lellen. Jammerlijk
zag het er ook uit bij de Vriezen; doch dezen kunnen omtrent het midden der zeventiende Eeuw, gelijk de Hollanders op HOOFT , roem dragen op hunnen G IJ S BE R T
JA P I x, wiens zuivere en fierlijke taal echter thans door
vele Friezen zelfs niet meer verflaan wordt, daar het Landvriesch allengs meer en meer van het Hollandsch heeft aan
-genom.
De geleerde Schrijver gaat nu over tot de befchouwing
der theoretifche Schrijvers over de Nederlandfche fpraakkunst; eene wetenfchap, eerst íèdert i600 als zoodanig beoefend. Onder vele anderen worden daarbij 1 E v r A T u
en
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to H U Y D E C 0 PL R niet vergeten , den laatifen echter in
kieschheid van oordeel en fijnen fmaak de voorrang toegekend, hoe zeer ook T E N KATE grooten lof ontvangt.
Een nieuw tijdvak opende zich, volgens den Schrijver,
voor de taal en de letteren in 't algemeen, met den jare
1750. Wij kunnen echter den herlevenden bloei der wetenfchappen, zoo min als dien der tale, van dat tijdperk
dagteekenen. Voor de eerffen was reeds veel vroeger, door
HEMSTERHUIS, A. SCHULTENS, BOERHAVECn

anderen, een geheel nieuw licht opgegaan, 't welk hunne
waardige volgers wel voor verdooving behoed, maar nogtans niet ontftoken hebben. De taal en Nederlandfche poëzij, daarentegen, is nog lang na 1750, in we@rwil van de
pogingen der v A N H A REN s, welke immers door de be,krompene -4ri/larchen der Kunstgenootfchappen verketterd
werden, wel vrij naauwkeurig, maar kracht- en geesteloos
gebleven. Wij doen, met den Schrijver, hulde aan eenige nog beftaande Maatfchappijen, op eenen meer liberalen
grondtag dan de ouden gefficht, en niet zonder verdien
maar zonder B I L D E RD IJ K en F E I T H ZOU, vree--lIen;
zen wij, de ziellooze rijmelarij, die men poézij verkoos te
noemen, nog wel in Nederland de overhand hebben. En
boe groot een K L UI T en meer andere, ten deele nog levende, mannen ook voor de taalbeoefening geweest zijn,
en nog zijn, °- TEN KATE en H U Y D E C O P E R hadden
toch reeds in het vorige tijdvak (voor 1750) gebloeid. Wij
zien dus voor deze tijdsbepaling, in het midden der achttiende Eeuwe , geenen grond. Nevens de VAN H A RE N S
roemt onze Schrijver ook ERNST WILLEM H IOT ten
hoogfle als Dichter, en als Taalkenner boven genen; voorts
SIMON STIJL , uit Harlingen, (zoodat nu de nieuwe
verlevendiging der Nederlandfche Letterkunde in Vriesland
fccheen op te dagen.) Deze en meer andere voorbeelden
Madden invloed op het algemeen; en, in we@rwil van het
misbruik der vertalingen (wier goede zijde toch ook wordt
aangetoond) en der feniinaentéle Epoque, is toch-, door de
le eenigde pogingen der taalbeminnaren en van het-Befluur,
111
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an do laatfle jaren onze taal door een algemeen omiclirijvend
woordenboek, Gene spraakkunst en eenc eenparige fpelling
Leila ,ld CL gevestigd geworden , en de Poëzij tot Bene on'
ge\vone hoogte opgevoerd; iets, 't welk ook den rijkdom
der tal moet bevorderen.
!'.ier eindigen wij ons om[tandig verflag van dit werk, een
d ;c gewigtigfen voor onze Letterkunde, 't welk in langen
4ijd in het licht verfchenen is, gelijk onze Lezers, ook
,goudel onze aanprijzing, uit den rijkdom en de behandeling
-der aangeftipte zaken reeds kunnen opmaken. De weinige
aanmerkingen, die wij bij de lezing meenden te moeten maIten, zijn door ons ter behoorlijke plaatfe door liet verslag
,zelve verfpreid. Hartelijk wenfchen wij, dat deze door`Wroclite arbeid meer en meer de zucht ter beoefening en
volmaking onzer voortreffelijke Moedertale aankweeke en
bevordere!
,

.t 1

L 1 C H T r N S T E 1 N, Reizen in het zuidelijk gedeelt..
-van Afrika, in de jaren 1803 tot i8o6. Uit hei
floe;dcstsc.h vertaald, door „v. C or D I._. Met Platen.
.I le Dee!. 2'e Dordrecht, bij A. Blusfé en Zoon.
18t3. 1+: gr. 8vo. XVI en 480 Bl. f 4 -to-:

.
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de bezetting des zuidelijken uithoeks van iIfrika
Sdooredert
eene Hollandfche

Volkplanting , is dezelve door zoo
vele Reizigers befchreven, dut elke nieuwe poging tot dat
einde in den eerden opslag overtollig fchijnt. De berigten

Van KOLBE, SPARMANN, THUNBERG, LA CAILLL, LE VAILLANT, MARROW, ALL'LR'I I, oni van

vele anderen te zwijgen, hebben ons de om(Ireken der Kaap
rle Goede Hoop, naar men zeggen zou , beter

en in metr

bijzonderheden, dan menig gedeelte zelfs van liet befchaafd
.Europa, voorgefteld. IIoe veel echter valt, bij een naauwr
keuriger onderzoek, van deze gewaande volledigheid ouzel
kennis af, en hoe welkom moet Ons niet een alles oruvatr^
telli
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tend en vooral onpartijdig verflag zijn van eene Volkpian,
ting, die ons als Hollanders, als ílam- en taalgenooten van
hare bewoners, zoo dierbaar moet wezen ! Immers ic o Ln E deelt met meer oude Reizigers in het gebrek der ligtgeloovigheid, en het gemis van een' wijsgeerigen, wel fchiftenden geest. S P A R M A N N en TH U N B E P G, hoe ach
tingwaardig ook, - bepalen zich meest alleen tot hun vak,
de Natuurlijke Historie. LE V A I L L A N T is zekerlijk
ten uiterfe bevallig in de voordragt, maar wordt, juist
doordien hij naar deze volkomenheid als hoofdvereischte
fireeft, wel eens verdacht van de waarheid daaraan te hebben opgeofferd. AL BE R T I's berigten , wier eenvoudig
ƒtempel der waarheid vertoont, bepalen zich bij uit --heidn
Sluiting tot de Ka jfers. In B AR z o w, den kundigen en
bereisden Brit, meende men eindelijk den man gevonden te
hebben, wiens uitvoerige befchrijving der Kaaplanden aI
het ontbrekende, vervullen zou. Dan, hij was, als En,
gelschman, een vijand der Natie, uit wier boezem de Volkplanters gefproten zijn, welker zeden hij fchilderde, en zij
dragen maar al te vele fporen van deze omílan--nebrigt
digheid, welke bij hem de Kapenaars, vooral de geheel.
niet Engelschgezinde Kaapfche boeren, in een onvoordeelig
licht moes plaatfen. Ook heeft de vermaardheid, van dezen.
Reiziger., (welke in meer clan één opzigt zeer gegrond is.
in Europa, en zelfs bij velen in ons Vaderland, een voor..
oordeel tegen de Zuid -.dfrikaanfche Kolonisten doen op.
vatten, 't welk de ongelukkige vooriugenomenheid tegen,
ons Volkskarakter, in ons Werelddeel maar al te zeer gekoesterd, moest verfterken. — De getuigenis van een' Hol-.
lander ten tegendeele zou misfehien ook als eenzijdig gewraakt worden; en het is dus een geluk, dat een Duit
wiens onopgefmukt verhaal, ook zonder zijne pleg--fcher,
tige betuiging in de Voorrede , voor zijne waarheidsliefde
pleii, den Hollandfchen Volkplanter in Zuid - flfrika in
zeer vele opzigten volkomen regtvaardigt van de befchuldigingen van wreedheid, woestheid, diepe onbefchaafdheic
enz., hein door_ BAR Iz o w zoo ruimfchoots tegengeworFf5
pen,
,
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pen, en aan den anderen kant ons (in zoo verre wij uit.
bet voorhandene oordeelen kunnen) een tafereel van dit gebede land belooft, uitgebreider en vollediger, dan eenig
Reiziger vóór hem heeft kunnen doen, daar hem de naauwe betrekking tot 's Lands Hooge Magten aldaar, en eene
reis naar den voorheen onbekenden ílam der Beetjuanen,
meer, en naauwkeuriger, hebben doen zien, dan anderen,
zelfs dan B A R R OW.
Het is de Heer L t C H T E N s T EI N, die, na den Vrede
van ilmiens, als gids en leermeester van den Zoon des
Heeren JANS S E N s, dien Heer, benevens den Commisfaris - Generaal van het Staatsbewind, D E M I S T, naar de
Kaap verzelde, alwaar zij die Volkplanting van de Engel
moesten overnemen. Het aldaar, in drie grootere en-fchen
twee kleinere binnenlandfche reizen, opgemerkte wilde de
Heer L I C H TE N S TE I N eerst in den vorm eener doorloopende befchrijving van Zuid -flfrika mededeelen, doch
werd naderhand te rade, het reisverhaal van het refultaat
zijner opmerkingen, of de volledige befchrijving der Volkplanting, af te zonderen, en wel het eer!±e te laten vooraf
Te meer waarde zal men aan 's mans berigten toe--gan.
kennen, wanneer men weet, dat daarin tevens de aanteekeringen over de Kolonie, van den Heere D E M I S T, die zijn
handfchrift aan den Schrijver heeft medegedeeld, gevonden
worden, welke de Heer L I C H T E N S T E I N echter in zijn
reisverhaal en befchrijving verlinolten heeft. De vriend.
fchap, aan onzen Auteur door mannen als DE rvr r s T en
JANS SEN S bewezen, en de gemeenzame omgang met dezelve, vooral in de grootere binnenlandfche reizen, waarvan dit Deel zoo vele bewijzen oplevert, moeten het werk
gewis zeer tot aanbeveling firekken. De inhoud en orde — -Doch laten wij den Schrijver zelven hooren , waar hij in de
Voorrede zijn plan volledig ontwikkelt.
„ Na het verhaal mijner eerfie reis, welke in dit Deel
„ begonnen is en in het tweede Deel zal worden voortgezet,
„ zal de fchets volgen eener botanifche of kruidkundige reis
naar Z7 +•ellendam en de omliggende landitreek. Daarop
» za_
9
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,, zal ik de grootífe reis naar den nieuw ontdekten flam der
„ Beetjuanen verhalen ; van welk volk g zoowel als van de
„ Boschjesmannen en. andere !lammen van wilde Hotten„ totten, uitvoerige berigten zullen worden medegedeeld.
„ Dan zal er een verhaal worden gegeven van eene eenza„ me reis naar de grensbewoners in het Roggeveld, en ei,, delijk een dergelijk van eene reis naar het Boschjesveld
„ en Tulbagh, alsmede van de kleine Ilroopreisjes, geduren„ de den veldtogt tegen de Engelfchen, tot aan de terug,, reis naar Europa.
„ Na dit alles zal men nu, in eene fystematifche orde,
„ de befchrijving zien daargefteld van Zuid eifrika , van
de Kaap Agulhas af tot aan den Keerkring van den
„ Steenbok. Hier zullen al die aanmerkingen hare plaats
„ vinden, door welker plaatfing, indien ik het voorbeeld
,, van mijne voorgangers had willen volgen, ik het verhaal
„ mijner reizen zelve te vaak zou hebben moeten afbreken.
„ Bovendien heeft men, vóór mij, wat de belangrijkfle
„ onderwerpen betreft, zoo veel, of geheel verkeerd voor.
„ geheld, of te eenemaal voorbij gezien, dat hier met kor„ te verbeterende aanmerkingen en aanvullingen niets was
„ uit te regten. Ik meende daarom het best te zullen doen,
„ wanneer ik, naar mijn eigen bijzonder plan, een geheel
nieuw gebouw oprigt en aan dit befchrijvend gedeelte al„ le mogelijke volledigheid bijzet, opdat de waarheid aan
„ het licht kome.
„ Eerst zal men dus daar, in eene inleiding, eene op„ fomming van al de werken vinden, die er over Zuid„ ifrika gefchreven zijn, benevens daarbij gevoegde aan„ merkingen over derzelver waarde. Dan zal er over de
natuur van Zuid-Afrika, de oorfpronkelijke voortbreng„ fels en eerfle bewoners van dat land, in het algemeen,
„ worden gehandeld. Het klimaat, de vorming en ge„ daante des lands, de daaruit ontfpruitende eigen- en bij,, zotiderl:eden der groeijende natuur, of het rijk der plan„ ten, gewaslèn en delffloífen, het karakter der dierlijke
,, wereld aldaar, en eindelijk het leven der daar geborene
„ ras-
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, rasfee van menfchen , buiten verband roet de derwaarts
„ heen getrokkene Europeërs en derzelver nakomelingen,
„ zullen de onderwerpen dier befchouwing uitmaken. Hier„ na zal de gefchiedenis van Zuid- flfrika , zoo wel vóór
als federt de vestiging der voikplanting aldaar, geleverd
„ worden. Men zal de oudfte narigten opgefpoord en er
„ gebruik van gemaakt vinden, de latere berigten tot op
den jotlgflen tijd voortgezet zien. Voorts zal men eea
9
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het tegenwoordig geflacht ontmoeten, waarmede zich dr
politiscli^geographifche befchrijving der Kolonie, benevens eene fchets van derzelver gefteldheid en regerings„ vorm, paren zal. Eindelijk zal men zich ook bezig,
houden reet liet befchrijven van den ílaat der openlijke
, inrigtingen tot volksbefchaving, van kun{Ien en \vetenfehappen , koophandel en akkerbouw; terwijl men ook
nog eenige aanmerkingen over de krijgskundige ligging en
„ gelleldheid van de Paap de Goed Hoop in het midden
brengen zal."
In dit eerfee Deel vindt men dus eene befclvijving der
reize des Schrijvers naar de binnenlanden, in gezelfchap
van den Heere DE MIS T , die , als Commisfaris- Generaal
van het Staatsbewind, zich met eigene oogen van den toeítand, ook der meer afgelegene gedeelten der Volkplantin.go, wilde overtuigen. Onder het bijna veertig perfonen
fterke reisgezelfchap trok de Dochter van den CommisfariaGeneraal onze aandacht, een meisje van 19 jaren, die, uit
loutere kinderlie de, haren Vader over zee gevolgd, hein
thans ook, ten fpijt van alle vermoeijenisfen, in de woestij3ien van Afrika verzellen wilde, en met Bene Vriendin, de
jonge Jufvrouw V E R Sv E L n, al de moeijelijkheden eener
reize te paard van zes maanden filet voorbeeldige, bijna o.lgeloofelijke flandvastigheid droeg,
Belangrijlc is het verflag der noodwendig omfiagtige toebereidfelen tot deze reine. Dezelve liep eerst door de westelijke en noordelijke fireken der Volkplantinge, (de oostetelijke waren reeds vroeger door den Gouverneur JAN SSEN-,
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s EN s bezocht) en dus vooreerst naar de Saldanhabaai, --;
op den togt waarheen ons belangrijke berigten wegens de
zoogeuaamde uitfpanplaatJén worden medegedeeld en wij
met den Schrijver een bezoek bij den bekenden Reiziger JA.
it o B VA N RE ENEN, een aanzienlijk en kundig landbouwer, afleggen. Wegens genoemde baai ontmoet men hier
uitvoerige berigten, en ziet onder andere, dat dezelve ten
onregte dien naam draagt , welke eigenlijk aan de Tafelbaai
toekomt, die door de Portugezen in 1503 dus genoemd
werd, gelijk onze Landgenoot s r r L B E R G E N in 16oi
de tegenwoordige Saida,ihabaai bij vergisfing dus benoemd
de. Het gebrek dier baai aan zoet water en brandhout
maakt haar, fchoon veiliger en gemakkelijker dan de Tafels
baat, min gefchikt voor het aanleggen eener volkplantinge
aan hare boorden. BA it R ow 's voorlagen, om in dit gebrek te voorzien, worden hier ten toets gebragt, en onaan^
namelijk bevonden; terwijl de ongeradenheid, vooral tegen
Kaap/larl reeds bef'aat, uit een flaat- en-wordig,nue
krijgskundig oogpunt wordt aangetoond. Een bezoek bij den
rijken Kolonist JA K 0 B L A U B S C HERR geeft aanleiding tot
het vermelden van oenige merkwaardige bijzonderheden wegens de patriarchale huishouding der aanzienlijke Volkplantors daar te lande, welke tegen BAR i: o w's betichting van
luiheid vrijgepleit worden. Nu gaat dc reis langs de groote
Bergrivier (welke tot een uithapje naar St..Helenabaai
aanleiding geeft) tot de Piketbergen, welker fchilderachtige
zandtteenzuilen de aandacht tot zich trekken; de weg werd
thans meer door hoogten afgewisfeld, en men bereikte het
vruchtbare dillrikt der Vier-en -twintig Rivieren, waar men
eenigen tijd op de plaats van zekeren Duitfcher, L E 1 S TE 9
vertoefde, welke lommer in overvloed, besten wijn, fijne
vruchten, ja rijst en indigo opleverde. Van daar vertrek
werd de weg veel eentooniger, en leidde naar de-kend,
Pikenierskloof, ons hier in eene afbeelding vertoond. Bij
gelegenheid van den moeijelijken overtogt, wordt de befchuldiging van wreedheid omtrent het vee, den Kaap/dien
Volkplauteren door D u i i o w aangewreven, onderzocht
CE
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en wederlegd. Men trekt nu de Bergvallei door, wordt
bij den Veldkornet R o s s o u w van de nabijheid eener
kraal onvermengde Hottentotten onderrigt, en bereikt de
Olifantsrivier, aan wier overzijde men den Heilen berg
Nardouw overtrekt. — Eene verkeerde opgave van den weg
bragt hier het reisgezelfchap in groote verlegenheid, deed
hetzelve in de onoverzienbare wildernisfen verdwalen, en
zonder voedfel of dekfel den kouden nacht in het open
veld doorbrengen niet alleen, maar ook den volgenden
dag, door de verkeerde onderrigting van een' flaaf, een
pad beklimmen, welks fteilte ons in de befchrijving reeds
doet huiveren, en den naam van moed verloren, aan hetzelve door de Kolonisten gegeven, ten volle waardig is.
„ Op de paarden te blijven zitten," zegt de Schrijver,
„ daaraan was niet te denken; ja de weg was dikwerf zoo
„ fleil, dat men, om er bij op te klauteren, zijne beide
„ handen gebruiken moest, het paard moest loslaten, en
„ hetzelve tegen de vaak tot drie voet hoog uitfpringende
„ banken opdrijven. Dan ging het weder een tijdlang langs
„ het front van den berg op een fmal uitflekfel van den
„ muur voort, terwijl wij regts eenen fteilen rotsachti„ gen muur, die dreigend voor ons over hing, en links
eenen íleilen afgrond hadden." Zelfs inwoners van die
plaats verzekerden, dit halsbrekend pad flechts eenmaal in
hun leven te hebben durven beklimmen, doch toen ook
voor de tweede reis voor altijd te zijn afgefchrikt. En nu
verbeelde men zich den toeftand van twee jonge Dames,
in gemak opgevoed, die, na een' ellendigen nacht en een'
dag vastens, zulk eenen togt moesten mededoen! Schijnt
het riet, of zij daaronder hadden moeten bezwijken? Integendeel, men hoorde haar niet éénmaal klagen, maar
wel vrolijk fchertfen.

(Een tweede verflag hierna.)

Kort
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Kort herhaal van eene aanmerkelijke Luchtreis en nieuwe
Planeetontdekking. Uit het Rusfisch vertaald. Te Groningen, bij W. Wouters. 1813. In gr. 31'0. 83 Bl. f : 15 -:
-

.LDe kunst, om met aëroítatifche bollen door de lucht te vliegen, is nog in hare kindschheid, en van weinig gebruik, dan tot
den krijg; en daar er finds hare uitvinding nog altijd zoo veel
te vechten viel te water en te land, is het niet vreemd, dat
men tot nog toe den tijd niet had, om dezelve te volmaken,
zelfs niet tot luchtgevechten. Dit laatfle is nu juist geen groot
verlies. Maar wij fnakken te meer naar den lieven vrede,
(want inter arma fluent Mufae, en wat niet al!) omdat alsdan
de natuuronderzoeker en wijsgeer tijd en geld en lust en het
verdere noodige hebben zal, om deze uitvinding te volmaken;
en wij kittelen ons bij voorraad reeds met de belangrijktle
luchtfprongen en ontdekkingen: want, na den luchtfprong, dien
de reiziger, wiens verhaal voor ons ligt, par hafard gedaan
heeft, hebben wij hoop, dat deze of gene fchrandere waaghals
wel eens geheel buiten onzen aardfchen dampkring, tot in den
ring of eene der manen van Saturnus, fpringen zal.
Scherts of ernst? vraagt gij, lezer! en deze vraag zullen wij
dan beantwoorden, wanneer gij ons gezegd hebt, of gij dit
boekje voor fcherts of ernst houden wilt; en, zoo het dan
fcherts wezen moet, nemen wij op ons, te bewijzen, dat onze
fcherts voor het minst even geestig, fijn en grappig is, als
die van dezen luchtreiziger; ten zij misfchien door den fchrik
van het ongehoorde van zijnen luchtfprong ons herfengeílel zoo
is in de war gebragt, dat wij onvatbaar zijn voor het fijne van
's mans fatyre, en tot het nafporen van zoo diep verborgene
wijsheid. Wij hopen, echter, dat het geene fatyre wezen mag,
maar dat dergelijke togten verder zullen worden voortgezet;
dan echter — dit houde ons deze reiziger ten goede — met
meer omzigtigheid en overleg, meerdere gefchiktheid tot nafporing — in één woord, met meerder brein. Verbeeld u,
lezer! de man was niet eens voorzien van vuurdag en tonderdoos, om zich in de boven- of beneden - aardfche gewesten te
verwarmen; zijn eenige barometer was gebroken; en, bij den
;genoegzamen voorraad ter bereiding van ontvlambare lucht,
ont.
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ontbraken hem echter de middelen, om Bene proef te renmen.
of hij ook een vuurtje floken kon. Wij hebben wel geent
gtoote verwachting, uit hoofde van al dat gemis, van de na
dere waarnemingen, die deze man ons nog, uit zijn geheugen,
beloof.; doch dit flaat onze hoop niet ter -reder; even weinig
als 's fchrijvers betuiging, dat hij tot herhaling van zoodanig
togtje noch lust, noch krachten heeft; want wij f'teunen, met
rem, op de meerdere infpanni„„gskr•ac,'rt des verftands van en^
dere natuurkundigen.
Intusfc.hen hebben wij aan dezen reiziger de kennis te dan
liet eanavezen van zekere hemelbollen , of bolletjes, tus--kenva
fchen onze aarde en de maan, en der mogelijke aanlanding op
dezelve; — kennis, bij hoogstwaarfchijnlijke gisting voor het
minst, waar bet paradijs van Adam en Eva gebleven is, — en
volkomene zekerheid , wat er van zekeren Scyth , die voor
omtrent derdehalf duizend jaar op een pijl door de lucht vloog,
eindelijk geworden zij.
Maar onze lezer verlangt een doorloopend verflag van di::
merkwaardig verhaal.
De roltatifche vliegkunst is bij ver of na nog niet tot ba re volkomenheid; men kan er in het vervolg, ter nadere kennis van do hemeliclie ligchatnen, nog veel partij van trekken;
en, kan men dan al niet komen tot de maan, men kan toch
komen tot zoodanige bollen, als tusfchen de maan en deze
aarde zweven, welker aanzijn de reiziger lang heeft vermoed,
en nu ontdekt. En waarom zou men liet geloof, dat men t, o5
LU C1 B U S , bij de ontdekking zijner nieuwe wereld, niet weiger.
dc, onzen reiziger ontzeggen? De eerde brag, ja, wei reis
uit het vreemde laid mede, en-genotvrbfls
kwam ook met zijnen naam, en den tijd zijner re»c, voor
den dag, Meer had hij dit eens niet gedaan, ware dan zijne
ontdekking minder waarachtig geweest? Onze reiziger heeft
,vel niets van dit alles; zijnen naam, ea tijd en plaats zijner
afreize, verzwijgt hij ; zijne machine, en wat hij medebragt, is
verongelukt; maar, is hij daarom een leugenaar? hij is desal.
fliettemin op Selenion geweest; dit verhaalt hij in ernst e u
zonder oenigen opfchïk; en „ potest, vain est,” is zijn alles
afdoend antwoord op iedere bedenking.
De ontdekking van Uranus, Ceres, en Pallas, brag; de theotie vats tills planeetaelfel reeds in de war: wie weet, wat mei]
,
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liog ontdekken zal; en waarom kon onze reiziger ook niet een

van deze ontdekkers zin? Sinds lag warei hein de fleenregens
onverklaarbaar; -eerst meende hij, dat die fleenen uit de maan
vielen, doch dit had zijne moeijelijkheid; hij kwam dan op
het denkbeeld van ondermanen, te klein, en te nabij onzen
aardbol, om bij nacht verlicht te zijn, en die bij dag ons ge
moeten ontglippen, hoe Clerk ons oog ook gewapend zij.-zigt
(Met zekeren bril, wel te verftaan. De vertaler had zijne aan
„ wie zoekt ook bij dag niet het gewapend oog naar-merking:
planeten ?" wel mogen te huis houden; hij is maar onkundig,
hoe zoodanig een bril moet gefepen zijn.) Bij de ontdekking
dezer tusfchenbollen verwachtte onze man ook den íleutel tot
eene betere theorie der kometen, en oplosfing van de fchijnbare ongeregeldheid van ebbe en vloed. Hij deed, in de morgen• en avondfchemeringen vooral, zijne waarnemingen, lette
ook naauwkeurig op de zonnefchijf; maar ontdekte niets van
belang. Het viel hem niet in, om het per luchtbol te beproeven; dan, geheel parbricol echter, werd op die wijze zijn
vermoeden tot zekerheid.
Hij was eens in Perzië, en meende met eene karavaan over
Bagdad naar Europa terug te reizen; (hij verhaalt liet een en
ander van de Perzen, dat ons nu te ver van de hoofdzaak zou
afleiden ;) hij fpeelde daar zoo wat voor genees'zeer; en men
meent bij de Perzen, dat leder geneesheer de natuurkunde ver
wat tooveren kan. Bij gerucht wist men daar-ita,enzo
iets van de Franfche vliegtuigen, zoo als men die daar noem
maakte er zich allerlei vreemde denkbeelden van. Bij-de,n
de onmogelijkheid, om die menfchen dáár eenig denkbeeld te
geven van hetgeen wij zwaarte en ligtheid noemen, liet hij
zich° onvoorzigtig verluiden,, dat hij zelf wel zoodanig vlieg
zou kunnen vervaardigen, en er mede opvliegen. Nu was-tuig
hij, zoo als men zegt, aan het touwtje vast; en hoe hoog hij
de kosten ook opgaf, en welke zwarigheden hij zocht, men
ruimde die allen op. Zijne aërotlatifche machine raakte gereed;
de Emir der plaats deed, bij plegtige afkondiging; al de vrouwen in zijn ganfche regtsgebied, gedurende en tot na den geheden afloop dier luchtreize, zorgvuldig opfIuiten; (en, daar
het berigt van zijn wedervaren welligt nimmer dat hoekje der
wereld zal bereiken, is onze fchrijver met reden beducht, dat
de lieve fchoonen voor altijd van her fcheppen van een luchtje
sE00RD. I813. NO. Io.
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zullen verfloken zijn;) en ook zijne Iaatfte uitviugt, dat et
iemand tot zijne hulp met hein mede vliegen moest, hielp
niet; zekere Jou s SO U F flapte met hein in het fchuitje, en —
zoo ging de bol dan op. Doch, zoodra het reisje begon,
(prong Jou s s 0 U F van fchrik en angst buiten boord ; onze
reiziger hoorde nog zijn God dank! — nu werd de vracht voor
liet minst 250 ponden ligter, waarom dan ook de bol pijlfnel
naar boven fchoot; hoe hoog, kan de reiziger niet zeggen,
omdat door den fprong van j o u s s o u r de barometer braks
ook begon de reiziger bloed te fpuwen, en raakte gevoelloos,
wie weet hoe lang!
Toen hij bij zichzelven kwam, lag hij op den grond, en de
bol, tamelijk gehavend, nevens hem. Het land was hem vreemd„,
en niet zeer aanlokkende; er was geen drinkbaar water, en ook
niets, dat hem voeden kon; eindelijk, echter, vond hij onder
den grond eerre hem onbekende foort van aardvrucht, die eetbaar was. Gelukkig, dat men zich ook aan brak en zwavelachtig water gewennen kan; daarenboven was het in den aard
der lucht aldaar, dat men niet zeer door den dorst gekweld
werd, Onze reiziger zag de zon even boven den gezigteinder, en ook de maan juist in zijn zenith, maar deze ontzaggelijk groot. Hij trok liet land eens in, zag fporen van uitgebrande volkanen, heuvels, weinig geboomte, maar heesters,
er; vogels, aan onze eendvogels niet zeer ongelijk; ook zekere vreemde ftruisvogels , en geheel vreemde visfchen. Intusfchen werd het geen avond; de zon veranderde niet merkelijk
van !tand, en de ontzaggelijk groote maan hield ook nagenoeg
hare plaats, Het veranderen van de vlekken der maan, die
echter zich geheel anders vertoonden, clan hij die ooit te voren zag, bewees, dat zij omwentelde. De korde hinderde
niet merkelijk; dus begreep onze vriend, dat hij niet buitel;
den poolcirkel was; naar, wat hem het meeste verwonderde,
was, dat zon en maan niet alleen boven den horizon bleven,
maar zelfs geenen merkbaren loopkring befchreven. De reiziger verlangde eens eindelijk nacht te zien; hij ging dan regtlijnig van de zon af, de maan in zijn zenith houdende; hij
wilde zoo ver gaan, dat hij de zon onder den horizon kreeg.
Hij merkte, dat zon en maan zich naderden; het licht der laatf.c nam af, en verloor zich eindelijk in dat der zon; deze
kwam in het •zenith, en kort daarop de maan aan de Andere
zij
..
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tijde voor den dag. Nu had onze held in éénen dag de maan
afgaande en vernieuwd gezien; maar de horens, die eerst naar
zijne linkerkrand gekeerd hadden gefraan, fl onden nu naar zijne
regterhand. Thans ging de zon hem vooruit, en hij befoot
a
daar ter plaatfe den nacht af te wa c h ten, die hij nu zag dat
zeker komen zou. Hij kwam ook; maar de maan, die al voller werd, gaf een heerlijk licit; twee planeten, Mars en Venus , werden zigtbaar; de geftarnten waren, evenwel maar flaauw,
te zien; en de hemel bewoog zich geheel , doch Hechts lang
deze beweging was echter niet om de pool- of noord.-zam;
nar; het verfchil was ongeveer van ao°. — Eens, daar onze
reiziger de groote maan zeer opmerkzaam befchouwde, zag hij
iets als een klein flipje, dat tusfchen hem en de maan doorging; liet had wel iets van cane maansverduistering; dit bragt
hem weder op zijn denkbeeld van tusfchcnmanen; en ziedaar!
daar kwam eindelijk ook onze maan, maar zeer klein, te voor
bleek het, dat, herbeen hij voor volle eraan had-fchin,eu
aangezien, volle aarde was , CO dat hij zich op een der finds
lang door hem vermoede tusfchenbollen bevond. Deze heeft
eenen loop als de maan om de aarde; hij bevindt zich tusfchen de aarde en de maan, en volbrengt zijnen Ioop om de
aarde in iets langer dan de maan. — De reiziger heeft de moei,
te genomen, ons de verfchillende flanden van dit bolletje door
eene afteekening op te helderen. Dit bolletje noemde hij Selenion; het kleinere, dat hij gezien 'had, Se/cold/on en de
grootere en hoogere, die er zeker ook wel wezen zal, Selenaea. Er zullen er wie weet hoe vele zijn van iedere foort;
hij doet het voorlel, om dezelve in eene dezer klasoen te rangfehikken, en met i , 2, 3, enz. te onderfcheiden. — Nu moest
hij de andere zijde van zijnen bol onderzoeken: wie weet,
dacht hij, of ik daar liet paradijs niet vinden zal; want hij
herinnerde zich liet gevoelen van fommige geleerde Joden, dat
dit bij den zondvloed van de aarde weggeraakt, en op zekere
hoogte in de lucht gevestigd was. Dan, hij vond het hier
niet; en jammer, dat hij het niet op Selenaea prima, fecunda of
tertia zoeken kon! — Hij vond toch iets van wanbelang: langs
eene foort van gebaand pad kwam hij op eene foort van hoen
waar hij door eerie menigte kalkoenen woedend aan -dersvf,
bijna dood gebeten werd. Geweldig bloedende,-gevaln
redde hij zich echter nob door de vlugt. Van verre zag hij
Gg 2
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-
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Benig koorn te veld ulaan; dan hij had geen lust, om dit plek w
je gronds, daar het van kalkoenen krielde, (wier onnetifcha
bej2geni:ng hem proefondervindelijk bewezen had, dat hij al.
vast zich niet in het paradijs bevond,) van naderbij te on.
de zoeken. Hij zag ook rook, en vermoedde menfchen; doch
dit was mis; de rook kwam uit eenen moerasogen grond.
Meet dit een en a der was nu veel ti`ds verloopen, en het
werd hier nacht, en wel in eerre plaats, die niet naar de aarde
gekeerd was; dus werd het donker. Nu keerde de reiziger
om, naar het daglicht; echter ging hij langs den rand der fche.
wering, zoo veel mogelijk. Hier vond hij ook vle@rmuizen.
Eens ontwaakte hij, door geweldig bijten; wederom een kal.
koen; maar eenen enkelen kon hij aan; hij fpoorde het vlug,
tende beest na, en begreep, dat hij nu aan de andere zijde
an het kalkoenenland was. Zijne reis vervorderende, vond
hij duidelijke fporen van het werk van menfchenhanden; een;
fluk metaal, dat de gedaante had van het blad van eene bijl;
ook vond hij iets, dat veel had van eene oude ruïne. Hij zag
ook twee of drie bij uitfiek fchrale hoenders, welke op iets
wits pikten, dat hem wel waardig fcheen, het nader te onderzoeken; het was de knokkel van een menfchenbeen, half vergaan, en als verkalkt; bij verdere nafporing vond hij nagenoeg
het geheele geraamte, en daarbij een metalen plaatje, dat nog
kenmerkea van letters had; ook zag hij op eenige booroen in
de nabijheid daar duidelijke blijken van. Het waren Griekfche
letters van eerie zeer oude form, en ook Griekfche woorden;
en, hoewel zijne moeijelijke poging, om het fchrift te lezen,
slechts ten decle gelukte, bleek echter daaruit duidelijk, dat
A IS A R I S , de beroemde Scyth , hier gearriveerd was, en dat
hier zijn geraamte en zijne bijl zoo vele eeuwen waren blijven
liggen; waarfc iínliik had hij ook kippen en kalkoenen en koorn,
dat nu nog daar in het wild groeit, voor hem medegebragt; en .
wie weet, wat niet al nog onder die ruïne verborgen ligti Door
gemelde opfchriften, inde Griekfche en Scythifche taal, wilde
hij der wereld berigt geven, door den eeruien den besten reiziger, die hier mokt aanlanden, waar hij gefloven of gevlogen
was -r- Wij kunnen den reiziger in zijne geleerde aanmerkingei over deze oude infcriptiën niet volgen, maar moeten deq
picuywsgierigen. tot het verhaal zelve verwijzen; waarbij hij dap
tak ov€rtuig4, zal worden, dat melt x z x o n o TV s en andere
,
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oude Grieken wat ni te ligt van leugentaal beschuldigt, terwijl wie weet welke ontdekkingen in de toekomst een aantal
hunner verhalen, waarmede men nu nog don fpot drijft, wel
zullen bevestigen,
De reiziger vond het nu toch op den duur wat al te eenzaam
op zijn bolletje, de Selenifehe lucht maar in 't geheel niet ;,unflig voor zijn denkvermogen, (eerie opmerkelijke getuigenis!)
en begon dus met ernst aan zijne terugreize te denken. Hij
vond gelukkig zijne machine nog, en lapte die zoo wat op;
ook had hij nog geroegzamen voorraad, om ontvlambare lucht
te bereiden. Daar hij hier gekomen was, begreep hij, dat hij
col; terug kon. Door den fprong van den 250 pond zwaren
jo les s 00F was de bol p:jlfnel opgefchoten, en was liet punt
des even^vigts tusfchen de twee aantrekkingen van de aarde en
Selenion (waar hij anders natuurlijm moest ttilftaan) gelukkig
doorgevlogen; zoo iets moest hij nu ook vewerkI cllïgen hij
vond daar middel toe, en maakte den toeflel onbegrijpelrsk
ligt. Iiij vloog weer pijlfnel op. Op deze terugreis kwamen
dezelfde toevallen; alleen wekte een arend hein nog' in de bovenlucht uit zijne gevoelloosheid, hem door eenige felle beten
lienfchelijk verwittigende, dat hij reeds in don dampkring der
aarde was. Met de bijl van A u A R IS hakte hij daarop, uit erkentenis, een gat in den hals van den gevleugelden bode, ver
luchtbol, daalde fueller en fneller, en kwam in-volgensid
den g ooten oceaan ter neer, waar gelukkig een Rusfisch (chip
in den omtrek was, dat hem opvischte; dus werd hij gered;
maar luchtbol, en A BAR is bijl, en wat hij verder n:erkwaardigs had medegebragt , is in de diepte der golven verzonken.
Daar wij den reiziger gelukkig op Seieszios lieten aan!and;n,
zon het onedelmoedig zijn, hem den terugtogt te betwisten;
trouwens hij is werkelijk hier, en zijn „ potes, nara cst,"
doet zeker in dit geval alles af. Wij wenfchen hem welkom
ter aarde, dat zegt zoo veel als welkom te huis, en ontgaan
hem, zoo als boven gezegd is, voortaan van dergelijke togtjes.
Maar, toen hij nu toch op Sc/onion was, fpijt liet ons, dat hij
niet wat meer heeft rondgezien, vooral bij de overblijffelen van
ABARrs en die oude infcriptiën. Wij twijfelen toch niet, of
deze geleerde man, die nog wat meer dan vliegen kon, heeft
ook wel eenirae aanwiízing willen geven, wao men zijne mar,ucriYten vinden kon. Wie weet, welk eee:e goudmijn in delf= g 3
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zelve te vinden

ware voor den liefhebber van proeven en onder.

zoek! Het is toch bekend, dat deze A B A RI S volken en landen
hunne lotgevallen voorzeggen kon. Eene belangrijke gave, voor.
waar! Ook had hij het, beddegen wij ons niet, zeer ver gebragt in de nuttige kunst, om zonder eten te leven; en, bij
zoo veel aanleiding, heeft hij dezelve gewis op Sele,^ioo tot
volkomenheid gebragt. Eene ontdekking, van welke men zich
te eeni en tijde met vrucht zou kunnen bedienen. Dan, „ it
Sae faut desesperer cie rie71!" en wie weet, of onze AEA RI s
DE TWEEDE niet ook nog eens par ho/nrd dezelfde ontdek
doet.
-king
Wij verflaan het rus iscss niet; doch uit deze overzetting
fchijnt het ons toe, dat die taal niet de Heogduitfche vrij wat
gelijkfoortigs heeft.

M!moires de FItEDERIQUE SOPHIE WILHELMINE DE
P R U S S E, Margrave de Bareith, S oeur de FREDERIC L
GRAND. Ecrits de fa main. Troifihme Edition. Tome I1.
à Paris, chez F. Buisfora &c. Svo. pp. 35=.
et dit deel, dat van 1732 tot 1742 loopt, zijn wij alzo®
M
tien jaar gevorderd. Daar de Prinfesfe nu gehuwd, en tevens
aan een veel kleiner hof verplaatst is, houdt ook het belang,
dat deze D7émoires voor de eigenlijke gefchiedenis zouden
kunnen hebben, grootendeels op. Alleen het tooneel, en de
voorname fpelers der Duitfche gefchiedenis van dien tijd, worden ons tamelijk bekend. En dit nioge nog al wetenswaardig
zijn, zeer behagelijk, zeer zielverheffende is liet geewisfelijk niet.
Integendeel, uit dit oogpunt befchouwd, is het ganfche verhaal eerre aaneenfchakeling van jammerlijkheden; en zou het,
derhalve, niet geheel te onregt eerre fchandkronijk der meeste
Duitfche hoven mogen heeten. Wij gelooven ook gaarne, dat
de vorlielijke kringen, in welken allerlei menfchelijke hartstogt
en arglistigheid fleeds een geliefd element aantreffen, te dier
tijd en plaatre vooral tot vele billijke berisping grond gaven;
doch, van den anderen kant, is ook de Schrijflier, dikwijls
mishandeld, meestal ziekelijk, en (even als haar doorluchtige
broeder), althans zoo het ons voorkomt, tegen Duitfehe zeden,
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befchaving en verlichting ingenomen, welligt degene niet, die
het een en ander in het dragelijkst licht zou plaatfen. Het boek
laat zich, intusfchen, zeer wel lezen. De ftijl is los en gemakkelijk, fchoon misfchien niet altijd zoo befchaafd, als men
van eene vorflelijke pen zou meenen te moeten verwachten.
Tamelijk gemeene uitdrukkingen , menigte van dagelijkfche
fpreekwoorden, ook wel dezulken, die, naar ons gevoel, oor
zijnde, in het Fransch min bevallig luiden;-fpronkelijDutsch
ziedaar, wat van het gezegde eenig bewijs mag geven! Intusfchen dient hiervoor ter verfchooning, dat de Markgravin llechts
tot eigen genoegen en verligting fchreef, en althans geen bepaald
denkbeeld had, dat het geftelde immer zou in liet licht ver
-fchijne.
Met een woord willen wij onze lezers nog iets nader tot
het overzigt van het hier geleverde voeren. De heldin wordt
moeder van Bene dochter ; zij wordt, doch dit veel later, regerende Markgravin. Zoo min zij zich aan het Pruisfitche hof
in zeer aangename omflandigheden bevond, zoo min vindt zij
reden, over hare ontvangst en haren roeiland te Baireuth te vrede te zijn. Bekrompenheid, onvriendelijkheid, kwaadwillig
gevolge hiervan droefgeestigheid en ziekte, blij--heid,nt
ven haar, als voorheen, vervolgen. Mt hare moeder, en veelal met hare zusters, is zij op eenen vrij kwaden voet; met
haren vader doorgaans wel beter, doch verre van volmaakt;
met haren broeder wederom eene poos zeer gewenscht, doch
ook al zonder duur; met haren fchoonvader mede niet al te
breed; doch met haren man, althans tot kort vóór het einde
dezes deels, boven alwat van zulken gekoppelden, vorf'elijken
echt te verwachten was. Bovendien heeft zij ten minfle ééne
ware vriendin, en meer aangename gezellinnen rondom zich;
doch daarentegen beflaat de groote hoop, aan haar ergen en
verfcheiden vreemde hoven ontmoet, veelal uit onbeduidende,
flijve en lompe, of ook wel volslagen zotte en, hetge :n nog
erger is, geheel zedelooze wezens. Gaven wij niet reeds ce
kennen, dat de leer der menfchelijke dwaasheid en des men•
fchelijken bederfs, gelijk der ijdelheid van al het ondermaan
hier overvloedige bevestiging vindt? Wij willen dan ook-fche,
in geene verdere bijzonderheden konten, maar een flaal overbrengen van de onaangenaamheden, met welke onze vortlin te
worftelen had; en welks uitvoerigheid te eerder zal verfchoond
Gg4
wor-
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worden, omdat het zoo wel het gezegde over het eerfle, als
dat over dit deel, eenigzins zal kunnen ophelderen en beves-

tigen.
Vooraf vete men, dat zij zich thans te Berlijn bevond, om
het huwelijk van haren broeder FR 1, DER SIC met de Prinfes van
Brunswijk te vieren; en dat dit huwelijk almede geweldig tegen den zin der Koninginne was.
„ Des volgenden dags kwam de Hertogin van Brunswiik bi.y
mij haar eerí1 e bezoek afleggen , mij vele verontfehuldigingen
makende van het niet eer gedaan te hebben. Wij gingen alle te
zamen bij de Koningin. Deze vorIiin zeide ons, dat zij dien
dag fleclus eenmaal eten wilde ; dat wij ons alle bij tijds moesten ter rust begeven, om in (laat te zijn van des volgenden
dags gereed te wezen tot de intrede der koninklijke Prinfes.
Zij deed violen voor ons komen, en men danfte den geheelen
namiddag, tot tien ure des avonds. Ik vleide mij, maar
vruchteloos, dat de Erfprins (haar echtgenoot) ons zou komen verrasten; maar de Koning had hem daartoe geen verlof
willen geven. IIij was te Berlijn gebleven zich te vervelen;
en fchoon hij de gewoonte had van te foupéren, had cie Ko •
nin, de oplettendheid niet gehad, het minfte voor hem te laten
gereed maken, en men had hem zelfs tot bote'• en kaas gewet.
gerd. Ons bal was dus niet zeer levendig; ik was toekiíkiter„
kunnende niet danfen, uit hoofde van mijne verregaande zwakheid. De Koningin zond alle de vorftelijke perfonen ten negen
ure weg, en ging in hare flaapkamer. Zij vroeg ons, mijne
zuster en mil, of wij wilden foupéren. Ik antwoordde haar,
dat ik geenen honger had, en, dat ik mij zou te bed begeven, zoo
zij het vergunde. Zij zag mij van ter zijde aan, zonder een
woord te fpreken. Wij hadden last, des morgens ten drie ure
gereed te zijn, om bij de groote revue tegenwoordig te wezen;
wij moesten alle op ons best opgefchikt zijn, en er bleef ons
niet veel tijd om te flapen. Ik verzocht Mevr. VAN K n M K E?
mij mijn nffclheid te bezorgen, zijnde af van vermoeidheid;
maar zij ried naij te blijven, wijl de Koninginne wilde foupé.
ren, ik bleef dan, en wij gingen met ons vier aan tafel. Dc
Koningin deed niet dan uitvallen tegen het geheele huis van
Brunswick en tegen mij' er waren geene hatelijkheden, welke
zij tegen de koninklijke Prinfes en derzeiver moeder niet uit
mijne zuster was hare echo. en fpaarde zelfs Prins sn.-fchot;
REL
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(haar eigen aanflaanden) niet. Deze fchoone maaltijd duura
de tot twaalf ure; het eind kroonde het werk. „ Wij zijn alle
„onbezonnene!"riep de Koningin eenslia,s nit, de oogen op mij
werpende; „ wij fpreken hier al te vrij bij verdachte lieden,
en de geheele kliek zal reeds morgen onderrigt zijn van ons
gefprek. Ik ken de fpions, die rondom mij zijn, en die
mijnen vijanden vriendfchap bewijzen; maar Ik zal ze tot
„ hunnen pligt weten te doen wederkeeren. Goeden nacht,
Mevrouw," voer zij voort, het woord tot mij rigtende;
mis niet, ten drie ure vaardig te zijn, want ik heb geen zin
om naar u te wachten." Ik ging heen, zonder een woord
te fpreken. Ik was verbitterd over al wat ik gehoord had, en
begreep zeer wel, dat die verdachte lieden en die fpions niemand anders waren dan mijn per{oontje.
„ Ik begaf mij naar mijne kamer, waar ik mijne goede Gouvernante vond, die begon te herbellen, met hare nicht MARWITZ. Ik deelde haar den aangenamen avond mede, dien ik
had doorgebragt. Ik fchreide heete tranen; ik wilde mij ziek
houden en op mijne kamer blijven; maar zij vonden middel
om mij tot rust te brengen en mij daarvan terug te honden.
Het was zoo laat, dat ik fechts den tijd had om mij aan te
kleeden, en ik verfcheen vóór drie ure geheel uitgedost aan her
vertrek der Koningin. Men kan begrijpen, dat ik hier vrijen
toegang had; hij werd mij, echter, ditmaal geweigerd. RAMEN, met haar voorkomen van zelfgenoegzaamheid, hield mij
op aan de kamerdeur. „ He! min God ! Mevrouw, zeide zij ,
„ zijt gij het? hoe! reeds geheel klaar? de Koningin wordt
„ pas wakker, en heeft mij bevolen, geen mensch te laten bin„ nenkomen; ik zal u waarfchuwen, wanneer het tijd zal zijn
van te komen." Ik ging onderwijlen met mijne dames wandelen in de galerij. De twee Hertoginnen kwamen daar, een
oogenblik er na. Die van Bevern, mij teederlijk aanziende,
zeide: „ Gij hebt hartzeer; gij hebt zekerlijk gefchreid." —
„ Dat is waar, zeide ik, en Ik hoop dat men welhaast te vre„ de zal zijn, en de dood mij van mijne finarten zal verlosfen,
„ want ik kan mij haast niet meer voortflepen, en mijne krach,, ten verminderen dagelijks. Gij hebt invloed op SECEEN„ DORFF (den Minister) en op den Koning; om Gods wil!
„ help mij van hier, en maak dat men mij te Baireuth in vrede
,, laat herven." — „ Ik zal doen wat mij mogelijk is om u
,, getaEL
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„ genoegen te geven, Mevrouw, antwoordde mij mijne goede
„ Hertogin; fchoon gij uw hart niet voor mij opendet, ik weet
alwat gister - avond voorgevallen is, en ik wil u mijn zegsman wel noemen; het is de Prinfes CHARLOTTE." Ik
fond verbaasd over hetgeen zij mij zeide. „ Gij verwon„ dert u, voer zij voort; ik niet; ik zal eene fehoondochter
„ hebben, die ons vrij wat te doen zal geven; mijn zoon
„ kent ze zoo wel als ik, maar hij zal ze wel weten te regt te
„ zetten." De Koningin floorde ons; zij trad in de kamer,
vergezeld van mijne zuster en de koninklijke Prinfes, aan wie
zij hare deur niet had laten ontzeggen, gelijk mij. Na de Hertoginnen gegroet te hebben, zeide zij mij, mij van het hoofd
tot den voet befchouwende: „ Gij hebt lang geflapen, Me„ vrouw; mij dunkt, dat gij wel kunt opslaan als ik het doe:'
— „ Ik ben federt drie ure hier, zeide ik; RAMEN weet het,
„ en heeft mij niet willen laten binnengaan." — „ Zij heeft
„zeer wel gedaan, zeide zij; gij zijt beter op uwe plaats met
de Hertoginnen dan met mij." Ter zelver tijd begaf zij zich
met de koninklijke Prinfes in eerre foort van kleine triumfkar.
ik trad, met mijne zuster, in eene itaatfiekoets; de twee Hertoginnen in eene andere, en al de Prinfen en heeren van het
hof liegen te paard.
„ Wij waren een goed uur op weg, om op de bellemde
plaats aan te komen. Het was geweldig heet. Men had een
dozijn tenten van eenvoudig linnen gefpannen, die elk vijf perfonen konde bevatten. Deze tenten waren beflemd voor de
Koningin, de Prinfesfen, en al de dames van de flad en het
hof. Meer dan tachtig koetfen vol dames volgden ons. Al de
equipages waren prachtig, en ieder had zich geriuneerd om
dien dag te fchitteren. Wij trokken alle in deze orde voorbij
de troepen, ten getale van 22000 man, die in slagorde gefchaard
stonden. De Koning was aan den ingang der tent, voor de
Koningin beftemd. Hij flopte ons alle daarin, op eene wijze,
dat er altijd vier van ons Honden, gedurende dat de andere op
den grond lagen of zaten. De zon flak ons door liet dunne
linnen heen, en wij bezweken ouder het gewigt onzer kleede-.
ren. Voeg hierbij , dat er ; eerre do minute ververiching aanwezig was. Ik leide mij achter in de tent op den grond; de anre dames, die alle voor mij waren, befchutteden mij een weinig tegen de zon. Ik bleef in deze houding van vijf ure des
mor-
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,norgens tot drie ure des namiddags, toen wij ons wederom iz
het rijtuig begaven. Wij reden flap voor flap, in voege dat
wij niet voor vijf ure des avonds aan het Qot aanlandden, zonder een droppel waters te hebben kunnen gebruiken."
Welk een vermaak! En echter, wie weet, hoe vele aan
grootheid benijdden !
-fchouwersdivtljk

De Emeritus, eene wedergade tot het Leven van een aalt
Dorpspredikant. Pan AUGUT L A F O N T A I N E. Met Platen. Te di;ifferdanz, bij R, J. Berntrop. 1812. In gr. 8vo>
227 Bl. f 2
-:-:

et punctum achter Dorpspredikant is zeker eene drukfout;
H
want de Schrijver bedoelt zeker niet, en kon ook onmogelijk
hopen, dat eenig lezer dit gefchrift voor liet werk van LAo N T A I n E houden zal. Dat liet eene wedergade tot het Leven
van een arm Dorpspredikant van dien bekenden romandichter
wezen moet, zouden wij ook niet geweten hebben, zonder het
onvoorzigtig berigt op den titel: onvoorzigtig, zeggen wij;
want, hoewel het werkje reeds op en voor zichzelve luttel
waarde heeft, verzinkt het bij de mufte vergelijking geheel
zijne nietigheid. Hoe klein het ook zij, behoort er-enali
voor iemand, aan L A F 0 N T Al n E's gefchriften van deze foort
gewoon, vrij wat geduld toe, om de lezing tot de laatíle blad
vol te houden. De Emeritus Predikant is ook geenszins-zijde
de hoofdperfoon ; veeleer Carolina, zijne dochter, of liever
zeker ander weleerwaardig Heer, wiens volílagene eerloosheid,
hoe men die ook door een oorfpronkelijk goed karakter en zijn
galgenberouw (de lezer vergeve aan onze verontwaardiging deze uitdrukking!) wil vergoelijken, bij ieder getrouw en deu gdzaam hart niets dan affchuw wekt. En waarlijk, het hindert
ons, dat deze zoo fpoedig bekeerde deugniet het doel en loon
van zijn bedrog gerust geniet, ofïchoon do door hem Ledrogene waarlijk ook gelukkig is. Deze roman is, vertrouwen
wij zeker, geen oorfpronkelijk Hollandsch produkt , offchoon
de titel dien niet als vertaling opgeeft; zij draagt geheel het
kenmerk van Duitfchen eorfprong; en, gelijk cie platen ook
riet bijzonder keurig zijn, hebben wij bij de v lugtige lezing;
F
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een aantal proeven van llordige onnaauwkeurigheid aangeflipt: b.
v. Carolina overdekte den grijsaard met bus/ens, bl. a6. (om
hem te fmorep?) denkelijk moet het kusten, zoenen here kenen, — tegegenovergeffelde, bl. 38. — belang inboezenia fchepfel, bl, 41. — dat u gij reet haar, bl. 42. enz. Maar reeds

genoegt

Petit A. B. C. pour les Enfans qui Bommencent.
Dat is
Klein B. B. boek voor Kinderen, dle eerst beginnen. Door
P. s A ZE i: A c. Te AmJlerdam, bij J. R. Poster. 1812. Ia 8vo.
x6 Bl. f:-x-8
e geringe prijs is wel het beste, dat dit boekje aanbeveelt,
P
hetwelk zich overigens boven andere A. B. boekjes niet zeer
onderfcheidt. De eerfle les, over de prononciatie van het
Fra ^sch, 1s, dunkt ons, vrij onbeftemd; de zeven volgende
zijn in den tinaak der leerboekjes van de Maatfchappij Tol
Nut van 't Algemeen en het Fransch Manuel de Lecture,
en behelzen goede fpreuken of lesfen, waarin ons echter behoorii ke opklimming fchijnt te ontbreken. Dit is over 't geheel hier het geval; en wij vreezen, dat een kind, hetwelk
nog noodig heeft met de eer-Ie les te beginnen, niet zeer fpoedig genoegzaam vorderen zal, om de 5, 6 en 7de les met vrucht
te lezen. De versjes zijn overgenomen uit La Morale de
1'Er fance, par MOREL, in onze taal door a A RB AZ overgo
Wij verachten liet hoekje niet; maar meenen, dat het,-bragt.

?bij den reeds voorhanden zijnde voorraad, geene behoefte was,,
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BEOORDEEL ING,
Brieven over de 1/anbidding van onzen Heere j E z v s
CHRISTUS, uitgegeven door ASSUERUS DOIJER5
A L. M. Phil. Doctor, en Leeraar der Dogpsgrezinde Gemeente te Zwolle. Te Zwolle, bij J. de Vri en
II. Tijl. 1811. In gr. 8vo. io2 N. f . 18 -:
-

D

eze kleene verzameling van brieven tusfelien Leerarcit
van onderfcheidene Gezindheid behandelt een zoo belangTijk onderwerp, en is over het geheel met zoo veel openhartige vrijmoedigheid en verdraagzaamheid jegens elkander
gefchreven, dat wij onze Lezers, wat uitvoeriger dan anders wel onze gewoonte is, willen bekend maken met den
inhoud en den loop der hriefwisfeling; eensdeels, om de
standacht op het onderwerp meer te vestigen , of wij op die
wijze ook andere mannen van kunde en godsvrucht mogteri
uitlokken ; anderdeels ook tot eene proeve , hoe men in
den geest der liefde van elkander grootelijks verfehillen,
en, zoo dat de liefde blijve, de waarheid met elkander zoet
ken kan:
Het onderwerp is het al of niet geuvrlóof de der aanbid=
ding van ,?ezus Christus. Het bevreemdde, namelijk; den
Leeraar A., dat hij in het Genootfchap der voormalige publieke Kerk gebeden en dankzegging fomtijds regtffreeks
hoorde opzenden tot hein, dien ook hij voor den Christus, den Zoon des levenden Gods, houdt; daar hij intus=
fchen dit nooit alzoo gedaan, noch van zijne niedebroede=
ren ooit had gehoord. Aan zijnen vriend B., die deze zijne
huivering voor onchristelijk hield, geeft hij daaromtrent
nu zijne bedenkingen op, die hier op neder komen : i. Et'
is daartoe in geheel liet N. V. geen gebod; integendeel"zegt
Jezus : den Heer uwen God zilt gij aanbia'den, en Hem
aliccn dienzen, Matt. IV: Jo. — 2. Iet gegeven vooríchrjff
luidi
II h
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luidt ook: onze t'ader. -- 3. Jo. XVI: 23. In dien dag
zult gij mij niets vragen, houdt hij voor een ílellig ver
4. Bij de verkiezing van eenen Apostel voor Ju--bod.—
das, daar anders die aanbidding van Jezus vooral zou gevoegd hebben, bad men: Gij Heere, Gij kenner der har.
ten, enz. Hand. I: 24. — 5, 6, 7 en 3. beroept hij zich
op Kolosf. I1I: i7. Filipp. II: 9 —i1. Efez. III: r4. Hebr.
IV: iq. —i6, in welke plaatfen alle eene aanwijzing is, om
met onze aanbidding regtftreeks tot den Vader te gaan. Eindelijk, 9. haalt hij de woorden aan van n o n n R z n G E, die
evenwel alleen het nalaten, om in het gebed van den Vader
gewag te maken , fchijnt af te keuren; en van S. C LA Rn E , die duidelijk in zijne afkeuring verder gaat.
De Fleer B. merkt hier tegen aan: dat Jezus het hoofd
der gemeente, de almagtige regeerder en onze over(Ie leidsman is ; hij zegt, dat deze betrekkingen rusten op zijn goddelijk Zoonfchap, zoodat hij dezelve zonder het laatlle niet
zou kunnen bezitten; en daar de leer van dit Zoonfchap in
naauw verband flaat met die van den éénen waarachtiger
God, meent hij, dat wij, Jezus als den Zoon aanbiddende,
den Fleer onzen God wel degelijk aanbidden, en Hem alleen dienen; en zegt, dat deze aanbidding pligt is, omdat
wij allen den Zoon eeren moeten , gelijk wij den Vader
teren, enz. Jo. V: 23. De voortdurende betrekkingen van
den Zaligmaker vooronderilellen in hem de hooglIe wijs
goedheid, alwetendheid en almagt. Wat kan dan de-heid,
aanbidding beletten? Het geloofsvertrouwen op Jezus (iets,
dat jegens iemand anders dan den waren God, zoo t vel als
de aanbidding, niet eene vervloeking wordt verboden) is de
Iioofdpligt in het Evangelie. Geene onzer werkzaamheden
omtrent den verhoogden Heer laten zich ook, meent hij,
zonder de aanbidding denken. De Apostelen bidden der Gemeenten alle genadegaven, zoo wel van J. C. als van den
Vader, toe. Voorts beroept hij zich op Jezus tegenwoordigheid bij de zijnen, Matt. XVIII: 2o; op het zeggen van
de Bruid in de Openbaring: „ kom, Heer jezus /" op Ste..
phanus, Hand. VII: s9; erkennende voorts, dat men op
loet
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het woord aanbidden g IIcbr. I: 6. en Luk. XXI\ : Sr ^
iiiet dringen kan. Dat het N. V. de aanbidding van der!
God en Vader van onzen Heer J: C. zoo aandringt, eii
wil, dat wij onze gebeden door hem aan den Vader zullen!
opzenden, is niet om de aanbidding van den éénen God iii
te fcherpen, (want dit was reeds de bekende joodfche leer,)
maar om ons te le eren, dat wij nu niet fleClits God als
Schepper, Heer, Wetgever en Regter, maar ahijd ei; iii
alle gevallen als onzen genadigen Vader in Christus moeten!
aanroepen. Jezus voorfchriften, bij zijne omwandeling op
aarde, waren zoodanige, omdat hij toen als menfcheli/k
leeraar en vriend niet de zijnen omging. Jo. XVI: a3 zegt
alleen, dat zij niet meer van mond tot mond zouden kunnen vragen: „ Heer, hoe moeten wij dit of dat begrijpen
of doen ?" Het gebed bij de verkiezing, Hand. Í, wordt
niet aan Jezus gerigt, omdat hij toen nog geene bewijzen
gegeven had van zijne verhooging en werkzame hcerfchap=
pij. Filipp. II: 9 —Ir. houdt B. voor bewijs van zijn gevoelen, zich voorts beroepende op Opeub. I: 5, 6. en V.J
12, in welke plaats hij eene praktifche verklaring van Jo. Vi
s3 vindt
Door dit een en ander werd de 1-teer A. echter niet over»
tuigd; hij zendt de beide brieven aan zijnen vriend C. , met
bijvoeging, dat hem, ja, wel het aanroepen van Jezus niet
onredelijk zou voorkomen, daar dezen toch alle magi gegeven is, Matt. XXVIII: i8; dan dat hem het verbod, Jo.
XVI: 23, nob altijd daarin hindert. Zijn gevoelen over
dezen tekst dringt hij nader aan, en wil, dat bidden in ,?ezus saam daar zeggen wil, als discipelen van hem die ^
met hem naauw vereenigd, leden van dat ligchaam zijn
daar hij het hoofd van is. Op het voorbeeld van Stephanus ti
een Diaken, durft hij ook niet afgaan, maar houdt zich aart
jezus Apostelen. De door B. gegevene reden, waarom ment
Jezus niet aanriep bij de verkiezing van eenen Apostel ^
fchijnt niet voldoende; daar Jac. I: 5, wel degelijk na Jezni^
verheerlijking, nog leert, dat men de ontbrekende wijsheid
-van God begeeren snoet; en het is heiai zeer opmerkelijk i
(lat
11h -Q
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dat Openb, XIX: io. niet gezegd wordt, „ aanbid J. C."
maar, aanbid God! Hij merkt verder op, dat, blijkens alle de Formuliergebeden, de tegenwoordige Hervormden
hierin veel verder gaan dan in vroegeren tijd, en komt
voorts op de oudheid. Ten aanzien van den brief van E uAR E s T u s en PLINIUS merkt hij aan , dat aanbidden eene
eerbetooning beteekene, zonder dat men daarom behoeve te
denken aan hetgeen wij eigenlijke aanbidding noemen; en
gelijk de Discipelen, Matt. XIV, Jezus aanbaden, zegende: waarlijk, gij zijt Gods Zoon! aanbidt ook hij den
Verlosfer gaarne en van harte. Maar aanbidding, in den
krachtigfken zin, blijkt niet, dat de eerfte Christenen Jezus
ooit hebben toegebragt; hij haalt verfcheidene gebeden der
Kerkvaders ten bewijze aan. Wat latere tijden betreft,
nierkt A. nog op , dat alle de gebeden van P t c T E T aan
den eenigen waarachtigen God houden, één Hechts uitgezonderd, waar hij Genen misflag van den vertaler vermoedt;
beroept zich almede op den tegenwoordigen Groningfchen
Hoogleeraar Y P E Y, die de Hernhutters te dezen aanzien
berispt, (die inderdaad te ver gaan) dat zij doorgaans den
Zaligmaker aanroepen, zonder aan den Vader te denken;
en voegt er bij, dat, uit hoofde der vereeniging met Christus, wiens ligchaam wij zijn, aanbidding van Jezus naar
aanbidding van onszelven riekt, en 't redelijker is, dat het
3igchaam bidde door het hoofd, en het geheel zich neder
voor den Oneindigen, Efef. V: 30. Kolosf. I: 18,-buige
24. Efef. IV: 15. Wij zijn broeders van onzen Heer, en
snoeten in onze gebeden niet broeder, maar vader roepen ,
Gal. I: 6. Efef. II: 18. Zien wij, hoe zich Jezus gedroeg,
WVIatt. XIX: 17. en Jo. XI: 42, en herinneren wij ons Hebr.
XIII: 8, dan behoeven wij naauwelijks te vragen, wat Je
tegen zijne aanbidders ook nu zeggen zou.
-zus
Alle deze aanmerkingen houdt C. voor Bijbelsch en regt.
llreeks ; bij zoodanige analogifche redeneringen, als waarvan B. zich bedient, behoort veel voorzigtigheid. God is
aan het kruis gejtorven; is geboren; Maria, de moeder
Gods, en foortgelijke uitdrukkingen, keurt B., met alle
Her-
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Hervormden, immers zelf af. Maar hij doet de zaak in
eens af met het beroep op de Godheid van Christus, en
zoo aanbidden wij dan den eenigen waren God, als wij hein
aanbidden. De Apostelen fpreken intusfchen beflendig van
éénen God, den Vader, en éénen Heer, den Zoon, die
van God tot eenen Heer en Christus geíleld is; maar gronden op die hooge waarde van Jezus nergens de aanbidding.
De vraag komt hier op neêr: i) Moeten wij Christus ver
aanbidden als den hoogften God, en is 't hetzelf--ern
de, of wij in dien zin onze gebeden tot God of tot J. C.
opzenden? B. wijst hiervoor noch fchriftuurtekst noch
voorbeeld aan. Maar, 2) moeten wij Christus vercercn als
onzen Heer, als Hoofd der Gemeente? Dit geeft C. toe,
en vindt in het opzenden van onze gebeden tot hem, als
zoodanig, niets onwelilandigs , daar hij alle magt heeft, en
men den Vorst niet te na komt, door zich te wenden tot
zijnen gevolmagtigde. Zoo is dan de aanbidding van den
Zoon, in effecte, den Vader aanbidden in zijnen naam.
En C. ziet niet, dat eenig Christen zou behooren te twij.
felen, of hij hierin Stephanus volgen mogt. Maar, bidt
men Christus aan, als denzelfden met den Vader, als den
opperjien God, zoo meent hij, dat men handelt tegen de
duidelijke leer der Schrift en de klare praktijk der Apostelen.
De vorige brieven komen nu tot D. — Door het fIuk in
gefchil met de leer der Drieëenheid in verband te brengen,
kan , zegt deze, alleen worden afgeleid, dat de Zoon tevens met, en geenszins, dat hij in onderfcheiding van,
den Vader en den Geest moet aangebeden worden; en geldt
dus de vraag alleen de aanbidding van Jezus, als den verhoogden Zaligmaker. Men erkent intusfchen, Jezus is een
'waarachtig mensch; maar mag men een waarachtig mensch
als God, of als eene natuur of zelfflandigheid, die door
vereeniging met de goddelijke en door verhooging nu mede
tot het goddelijk wezen is behoorende , aanbidden ? Welk
voorílander der Triniteit durft zeggen, dat de verhoogde
mensch nu mede tot het goddelijk wezen behoort? Het
godH lI ,
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goddelijk wezen moet intusfchen zekerlijk alleen als God
aangebeden worden. Van den kant der Drieëenlieid ontvangt dus de vraag: „ of _ 'ezus nag aangebeden horden ?"
in het geheel geen licht: De leer en het voorbeeld der Apostelen moeten het befisfen. Wat Jo. V: a3 betreft, xzaw; is
Biet ©v:co;, aequaliter of eodem modo, in dezelfde mate, of
op dezelfde wijze, maar ficut, gelijk als, zoo wel als. De
verklaring van Jezus , en ook vs. 3©, geeft het bepalend
onderfcheid in de vereering duidelijk te kennen; de Vader,
namelijk:, als Vader en zender, de Zoon als Zoon en gezondene. Zijne aanbidding verbiedt Jezus, Jo. XVI: Q3,
eergel. ook Jo. V: 3o; en Paulus, leerende, dat hem alles
onderworpen is , zondert Hem uit, die hem alles onder gt'orpen heeft, Uit hoofde van de aan Jezus gegevene magt,
fchrijve men hem veilig toe alle magt over zijne Kerk en
Xoningrijk; maar Jezus zelf trekt er dit gevolg niet uit:
bidt mij aan als den llmagtigen ; maar: predikt he
Evangelie. Waar blijkt, dat Jezus zich hier almagtige
heerfchappij over alle dingen, of vmlfrekte almayt en ahvetendlieid; toekent? Beroept men zich op de Drieëenheid,
is het antwoord, dat, in zoo ver hij tot het goddelijk we
zen behoort, hem niets kan gegeven zijn. Hier wordt gefproi :n van de magt, gegeven aan Gods knecht, den regtvaardigen, enz. Ten aanzien van Jezus beloofde tegenwoordigheid , Matt. XVIII: ao , is ook vrij wat uit te zonderen; het (laat ook daar toch duidelijk, dat men van den
Vader het begeerde ontvangen zal; de bijgevoegde belofte
zegt toch niet: „ bidt mij aan, als den almagtigen gever
van alles goeds," en kan ook zeggen: „als mijne Discipelen, als zoodanige, op eene Christelijke wijze bidden , dan
hen ik zoo veel als in hun midden," niet als een God,
om aangebeden te worden, maar als een bidder, die met
en voor lien bidt. Jo nncs verlangen aan het flot zijner
0 enbaring, en het xups 'i^o'ov, (dat ook Heer van 7e
zus rou hunnen beteeï:eoct.) doet ook niets af, en heeft
Ook zonder eigenlijke godseienílige aanbidding ecnen goe,
in zin, Hand. I: 1i. bad Saultis tot den God van Isia
,
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raël; en vs. 14 zegt, den naam des Heeren aanroepen,
denzelven belijden. Hebr. I: 6. verheft Jezus boven alle
andere Godsgezanten. wordt zoo wel nopens menfchen als nopens God gebruikt, even als ons woord bidden. cipw en o-ePourt, als ook Axrpevw, wordt nergens in het
N. V. omtrent den Christus gebezigd. Als men dan Christus, als zeker middelwezen, aanbidt, loopt inderdaad de
zoo duidelijk door hem bevolene aanbidding van den Vader aan alle plaat/en, en om alle dingen, gevaar.
(liet vervolg hierna.)

De plegtige Bezitneming der beide herjlelde Kerken, aan
de allerzaligfle Moedermaagd Maria toegewijd, de
gene te Kampen en de andere te Z1voll....., vereeuwigd.
In twee Leerreden uitgefpi oken door D AR T HO LOM RUS
D 00 REN WEE RD, R. P. te Kampen. Te Deventer,
bij J. W. Robijns. In gr. 8vo. 46 Bl. f : - 6-:
eeuwigheid heeft verfchillende beteekenis,
en het kan dus ook wel zijn, dat de vereeuwiging, waarvan
hier de titel gewaagt, geen zeer ruim tijdsbeflek beteekenen
moet ; niet omdat deze Leerredenen bij uitflekendheid Plecht
zijn , maar omdat dezelve toch ook wel niet door uit(lekende fchoonheid en waarde uitmunten. Zij voldoen intusfchen
aan het oogmerk, en, oorfpronkelijk niet voor den druk
belle md, zien zij alleen op dringend verzoek van eenige
vrienden het licht: taal en ílijl willen wij daarom ook niet
berispen; dit vereischte inderdaad ook meerdere ruimte, dan
thans ons beftek gedoogt. De eeríle zal de noodzakelijkheid van den openbaren Godsdienst, en het nut der plegtigheden bij denzelven, bewijzen. De wegvoering der Joden
naar Babel, en hun hertel, geeft de inleiding: het verlaten
der Roomsch-catholijke gemeente door velen bij de Reformatie; de veranderde toefland der Kerken dier gezindte hier
te lande; de gebeurtenisfen van 1672, toen dezelve te KamIIh 4
peu
.L let woord
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pen onder andere twee Kerken voor eenen korten tijd we
der terug ontving; en eindelijk de tegenwoordige teruggave
en inrigting van het gebouw, waarin de Leeraar nu fpr^k,
worden hiermede gelijk gefteld. Naar den tekst, Jo. 1V:
—'3, 24, wordt dan eerst betoogd de noodzakelijkheid van
den openbaren Godsdienst. Het trok onze aandacht, dat
het aanbidden van God in den geest den inwendigen. en in
waarheid den uitwendigen Godsdienst beteekenen moet ;
en dat de allerheili ile offerande der Misfe alleen die nieuwe en zuivere offerande zijn kan , waarop M ALA C H IA S
oogde in zijne Godfpraken, en die van den opgang tot den
ondergang der zonne den name des Heeren zou opgedragen
worden ; waarvan de Eerw. Redenaar het bewijs echter
fchuldig blijft. Het fmart ons, dat in het tweede deel, 't
Welk het nut der uitwendige plegtigheden, waarmede de
Catholijke Kerk gewoon is den openbaren Godsdienst te
verrigten, zal betoogcn, de tijd niet duldde, het nuttige van
alle die Kerkple tigheden te toonen; omdat wij wel iets weten van derzelver doel, en niet onder de genen behooren,
„die lasteren hetgeen zij niet kennen," en alles zoo maar met
eerre magtfpreuk „ een redeloos en belagchelijk poppenfpel"
noemen, (waarom wij ons ook de harde woorden, tot de
zoodanigen gefproken, geenszins aantrekken,) maar evene l , zonder nadere voorlichting, hier en daar het nuttige
over het hoofd blijven zien. De Leeraar blijft bij het alge
dat God zoo veel praal bij den Godsdienst aan den-znecu:
Jood beval, en dat een Godsdienst zonder alle uitwendige
plegtigheid fpoedig naar de Maan verharizen moet. Verder
bepaalt hij zich bij den invloed van liet zinnelijke, om de
anenfehen voor het aardfehe en zondige te betooveren, en
v>raa.:t : waarom zou dan een fraai Tempelgebouw, brans
dentJe wa,l;aarfen, prachtig en fierlijk Priestergewaad , netles gewerkte Kerkferaden, f'ichtelijke gezangen, en alles
,s-at onder den raam van Gf'dsdienst- en Tempelpracht en
le tipheld bekeijd is, de Liefde jegens God niet kunnen
/2^ken ? enz. Voorts noodigt hij zijne hoorders in een''
Prentwinkel, of Prentenkraam; gegt, hoe men daar zijne
ziet
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ziel bezoedelen kan; fpreekt dan van een Christusbeeld
in zijne Kerken, enz. ; en hiermede is het fink voldongen.
Hetgeen ons in deze Leerrede boven al het overige be.
valt, is de bevattelijkheid voor allen, de hartelijke, wel
onderhouden wending tot het hart zijner toehoorders, en
meer dan eene gepaste en nuttige les.
Minder beviel ons te dezen aanzien de tweede Leerrede,
waartoe zich de Pastor liet overhalen, opdat hij als Zwollenaar, en in die had gedoopt, onderwezen, tot de communie toegelaten , en het eerst den predikdoel, in de fpiegelfeeg, beklommen hebbende , voor alle Zwollenaars de zoo
heugelijke gebeurtenis van den dag moot vereeuwigen. De
tekst is uit het Boek der Wijsh. VII: 7—TI. Salomo's gebed
om wijsheid, de moeder van alle goed, deed Salomo ook alle
goederen toevloeijen. De Christelijke leer is eene ware wijsheid, enz. Geheel Europa is liet licht des Christendoms
aan de Roomfche Pausfen verfchuldigd; GREGORIUS
zond den Monnik A U G U s T I N US naar Engeland; van
daar kwam w I L LE B R 0 R D hier te lande : daar nu WIL.
L E 13 R OR D geen houten of fleenen werktuig was, maar
aan den Goddelijken roep tot het Apostelambt had kunnen
wederfiaan , zijn wij hem groote dankbaarheid verfchuldigd;
waarom hij dan ook hoogelijk geroe^:Id, en de volzalige
wi L LE B R o R D, de Apostel dezer Landen , een Kloos.
terling, een Benedictijner Monnik, (letterlijk en heilig?) aan
wordt: „ Dank zij TT, WILLIBRORD! voor-gebdn
de prediking der Christelijke leere ! 1/c;—werf ons dc genade,, zoo volgens deze leer te leven, dat gij U niet behoc„ vet te fchamen, onze Apostel te zijn geweest." Op zijtic
voorfpraak hoopt de Leeraar gebragt te worden tot liet aan
heerlijkheid. --De Redevoering wijst de-fchouwenvaGds
voorregten aan, ons door de prediking van dien heiligen
man geworden; want door liet Christendom is afgoderij en
menfchenoffer, vogclwi,chelarij en waarzegging, uit deze
landen geweken; ook de zanienlevin (want liet zwerven
hield op) verbeterd, alsmede ons voedíel, onze kleeding,
onze woningen, de aanlcg en opbouw onzer lieden, onze
H li 5
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veeteelt, onze akkerbouw, onze fcheepvaart, en eindelijk
onze geheele maatfchappij; en wij, met zoo veel regt te voren door de Romeinen Barbaren genoemd, bragten het finds
in alle kunílen en wetenfchappen tot eene verbazende
hoogte.
Wij miskennen den weldadigen invloed des dierbaren Ctiristendoms voorzeker i►iet; maar, ons den befchaafden Raat
der oude Grieken en Romeinen herinnerende, meenen wij,
dat er op die overgroote verdienflen en godsdienflige ver
WILLE B R O R D vrij wat korting valt.-eringvaPt
Wat waarzeggerij en bijgeloof betreft, hierin hebben wij
inderdaad door het Evangelie zeer veel boven de ouden
vooruit; maar waarlijk, wij hebben tot dusverre niet geweten, dat daarvoor aan dien heiligen man zoo veel eere
toekomt. En mogt onder 's mans vereerders vooral ook het
volgende, in eenen zoo deftigen kanfelí}ijl, niet meer noodig zijn ! „ Ik weet wel, dat er nog onder degene, die den
]Vaam van Christenen dragen, gevonden worden, die naar
oude wijven loopen, om zich uit het ko$ajdik, uit de kaar
of uit de handen toekomende dingen te laten voor -ten,
om zich verborgene, het zij verlorene, het zij-zegn;of
goederen
te laten aanwijzen. enz. Het is er ook
geftolene
tivigchelaars
en waarzegjlers in eer en aanwel ver af, dat
onderhouden worLands-vege
's
zien zouden zijn, of van
Lieden
veracht
zijn, niet dur
den; dat in tegendeel die
in
gangjes
en fteeg--ven
voor den dag komen, en doorgaans
jcs wonen." enz.
o Weldadig Christendom! dit zeggen wij dezen Redenaar gaarne na; welke dien/len hebt gij ons in onze Voor
bewezen! Waarom rigten wij toch ons leven niet-ouders
bvtcr naar uwe voorfchriften ?

on
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Onderwijs in den Godsdienst, voorgejield in Vragen en
4ntwoorden. Te Leeuwarden, bij P. Wiarda. In 8vo.
69Bá.

f:-s-:

Handleiding bij het Onderwijs in den Godsdienst. Te
Leeuwarden, bij P. Wiarda. In 8vo. 365 BI. f t - 8-;

D

it leerboek voor de voormalige publieke Kerk hier te
lande mogen wij met ruimte eenen goeden aftrek wenfchen, Hoezeer der gevoelens van zijn Kerkgenootfchap
getrouw, is de Schrijver verre van den kettermakenden
geest; hij geeft zijne leerlingen eene genoegzame en ge
handleiding, bepaalt zich niet enkel tot het be--inakelj
fchouwende, maar zijn onderwijs is praktisch; hij dringt
niet enkel tot van buiten leeren eener meer of min uitvoerige les, maar doet wel degelijk nadenken, laat daartoe genoegzame ruimte, en geeft overvloedige wenken; en het
is er ver van daan, dat hij de Bijbelleer in redeneringen
der wijsgeerte veranderen zou, daar veeleer geheel de voor
Echter durven wij dien goeden aftrek-dragtBijbelsch.
niet ftellig beloven; het komt ons toch voor, dat zoodanig
leerboek voor den feller zelven wel het meest bruikbaar is,
en dat men moeijelijk zoodanig een vervaardigen kan, van
hetwelk een aantal Leeraren in verfchillende gemeenten zich
met hetzelfde genoegen en dezelfde vrucht zullen bedienen. Ieder verftandig man, die het onderwijs, dat hij
geeft, regt behartigt, vormt zich bij hetzelve cone eigene
handelwijze; in het begin verandert die van tijd tot tijd,
en zoo krijgt hij eindelijk zekere vastheid. Het komt ons
mede voor, dat vele in dit vak regt geoefende mannen, hoe
meer zij catechiferen, al meer omtrent het leerboek en in
de keuze van hetzelve onverfchillig worden, niet hetzelfde
nut en gemak onderfcheideiae gebruiken, en hunne, nu op
dege , dan op gene wijze ontwikkelde en aangedrongene,
maar telkens weder terugkeerende , denkbeelden bij iedere
endleiding vaardig weten voor te dragen.
De
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De leerling behoeft zeker altijd eene handleiding, en
zoo iets behoeft ook de eerstbeginnende meester; maar de
man van verfland en ondervinding loopt niet gaarne, of
lang, aan een leiband: de hoogst eenvoudige waarheden
treft hij in ieder leerboek aan; maar ieder heeft zijn eigen
oog, en alzoo vindt hij nergens bij eenen anderen zooda
kweekelingen, waarin hij niet-ruigondewjsvz
nog wel iets, en dikwijls veel, veranderen of verplaatfen
zou.

Dat intusfchen de eerstbeginnende Leeraar zich met oor
een onderwijsboek kieze, en zich een geruimen tijd-del
daaraan boude, zoo echter, dat hij telkens uit vele, die
hem voorkomen, het bruikbare aanl}ippe, vooral, dat hij
met eigene ondervinding raadplege, en zorge, dat geene
dier ondervindingen voor hem verloren ga, en daarnaar zijn
onderwijs telkens verbetere en wijzige , verdient allen lof;
zoo komt, na een aantal jaren, daaruit werkelijk iets, dat
Sneu drukken kan , en dat regt nuttig is ; het meest echter
wel alleen voor den vervaardiger zelven, en nog wel allerbijzonderst voor die gemeente, in welke het vervaardigd
werd; daar de verflandige, naar den verfchillenden aard en
de verfchillende behoeften, in verfchillende gemeenten zijn
onderrigt natuurlijk zal wijzigen. Een leerboek , op die wij
vervaardigd, kan, mits het kort zij en vol eenvoudige-ze
wenken, (die de eerstbeginnende catecheet vooral behoeft)
voor velen bruikbaar en nuttig zijn.
Aan dat eerde vereischte , kortheid, voldoet het werk,
dat thans voor ons ligt, juist niet al te zeer; hoewel
de waardige Schrijver op de door ons opgegevene wijze te
werk ging , en alzoo bij ondervinding weet, hoe moeijelijk men zich in het, anders geheel voortreffelijk, werk van
ecnen anderen volkomen vinden kan. Beide deze boekjes,
waarnaar de kundige opfteller, 11. WE s SE L 1 US , Predikant
t, Ilrlizum, zijn onderwijs ribt, en buiten twijfel zeer kun
ledematen aankweekt, prijzen wij overigens, ter lezing-^
eni herlezing , nogmaals aan. De Liar?dleidisag was eerst
ccn bijzonder, en van tijd tot tijd veranderd en verbeterd,
op-
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opbel voor 's mans leerlingen, bij hetwelk hij, gelijk hij
dankbaar vermeldt, uit andere foortgelijke leerboeken het
zijne nam. Het geeft de beantwoorde vragen van het Onderwijs in korte ffellingen , welke dan meer of min uitvoerig ontwikkeld, uitgebreid, beredeneerd, en fchriftuurlijk
bewezen worden. Alles geeft bewijs van 's mans oordeel,
gematigdheid en Christelijk gevoel; alles is vatbaar voor nadere uitbreiding en opheldering bij het mondeling onderrigt;
terwijl nog het vraagboekje zelve voor tweederlei foort van
leerlingen is ingerigt, zijnde er Too vragen in ao on ier
-fcheidnls
voor eerstbeginnenden aangewezen.
Wij hebben op dit vraagboekje voornamelijk twee aanmerkingen: i) De hoofdflukken, en over 't geheel de antwoorden, zijn in ons oog zeer veel te lang; en wij houden
het -onnoodig, en voor de meeste leerlingen ook onuitvoerlijk, het woordelijk geheugen zoo veel te vergen. 2) Wordt
de , ter opheldering en ten betoog ook van leer en pligt zoo
bruikbare, Bijbelfiche gefchiedenis te veel voorbijgezien. Wij
bepalen ons daarbij ook wel geheel alleen, als wij met zeer
eenvoudigen, wren het lezen moeijelijk valt, te doen heb
dit gaat doorgaans waarlijk goed; het bevordert-ben,
ook bij meer vatbaren en kundigen de Bijbelkennis en Bijbeloefening zeer, en doet ook bij hen zeer veel af, hoewel
wij bij dezen ook op andere fehriftuurtekften aandringen.
Men moge dit bij het mondeling onderwijs aanvullen.
De Handleiding trekt tevens ten bewijze, dat de
Leeraar WE S SE L i us niet alleen regt knappe, maar ook
regt regtzinnige ledenlaten voor zijn Genootfchap kan
aankweeken.

I y-
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,Bijdragen tot theuretifche en praktifche Geneeskunde
uitgegeven door het Genoot/chap, onder de zinj]renk:
Arti falutiferae , te 4mmJlerdam. Ilden Deels ede en ;de
Stuk. Te Amf erdam , bij L. van Es. In gr. 8vo.
147 en 153 Bi. Te zamen f g - ii-:

T

ot zoo verre waren wij met onze beoordeeling dezer
in vele opzigten belangrijke, Stukken gevorderd; wij wil
ons nu haasten met onzen Lezeren dezelve verder te-len

doen kennen.
In het tweede Stuk van dit Deel trefren wij vooreerst aan
liet vervolg cener Verhandeling van L 0 B EN S T u IN L o 1. BE t,, over de werking en aanwending van den Phosphorus. Na de weldadige werking van dit middel in liet vorige ftuk proefondervindelijk te hebben aangetoond, bepaalt
zich de Schrijver in dit (want het vervolg en hot dezer Verhandelinge verfchijnt eerst in het derde Deel) tot eene befpiegeling aangaande den aard dier werking, en tot de
naauwkeurige bepaling der verfchijnfelen en toevallen , wei:ke de werkzaamheid of onwerkzaamheid dezer fof, in gegevene gevallen, aan den dag leggen. 1 Jij brengt den Pliosphorus tot de water- koolflofiniddelen. Om welke reden ,
weten wij niet: Het kan ten minf}e niet om Bene fcicikuudige zijn, daar geene proeven hoegenaamd deze Plof onder
die klasfe doen rangfchikken. Doch het fchijnt, dat de
Phosphorus zich dezen dwang moet laten welgevallen, om
in het vernuftig fystema van S T n F FE N S en der;gelijke
hooge geesten te pasten, die in de werking van alle geneesmiddelen niet dan van flik[lof, koolf<of, watcrf'cof en zln rfof hooren willen. Vat de teekenen aangaat, waaraan men
zien kan, dat de P .osphorus werkt of niet, dezelve verfchillen weinig van die op het ingeven van allerlei flerke
middelen, in het Iaatfle tijdperk eener hevige ziekte, vo1^senP
Opmerkelijk is Let ecl.:er, dat, volp;cns i, ot, B n t, ^s waarnetningen, da Phosphorus C:e i 1Is werking eerst laat uitoe
ft 1+ t ,,
-

-
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Pent, en dat het weder en de fland der maan daarop granten invloed hebben.
De tweede Verhandeling, in dit Stukje bevat, is van
den beroemden, en vooral bij de Schrijvers van dit werk
hooggefchatten , Berlijnfchen Hoogleeraar H E c RE R. Dezelve heeft ten onderwerp Bene nieuwe voos jlelling van de
leere der ziektefcheidingen en Jlofverplaatjingen, veeral
met betrekking tot de hedendaagfche gevoelens over dit
onderwerp. Wij hebben daarin HE C RE R herkend. Het is
weir, in fchijn, eene oorfpronkelijke befchouwing van dit
fink; doch inderdaad niets dan een praatje, waarin lang
en breed gekeuveld wordt, zonder dat men iets wezenlijks
zegt. Want de verdeeling der erffes, in crifes van de reproductie, van de prikkelbaarheid en van de gevoeligheid
is geen groot nieuws, en althans geen groot gewin voor de
wetenfchap. Ook weten wij reeds lang, dat in de erffes
niet alleen de affcheidingen en uitlozingen, maar het en
femble, alle de verfchijnfelen te zamen genomen, de fcheiding der ziekte, het heilzame en noodlottige uitmaken. IIet
ganfche gefchrift fchijnt te moeten dienen, om de Verhandeling van HEN KR over dit onderwerp in een onguni lig
licht te flcllen. Heeft deze de zaak te eenzijdig befchouwd,
door fchier alles van de leve.,skracht te doen afhangen, hij
heeft ten minfte iets bepaalds beweerd en eene gedeeltelijke
verklaring gegeven; terwijl wij twijfelen , of in H E c K E R's
infchuiven van nieuwe polariteiten en werktuigen, waarop
zijne leer t'huis komt, wel eenige gezonde zin ligt. Alleenlijk zien wij in zijne voorflelling, als in een' duisteren
fpiegel, de gevoelens van D AR w I N, RE I L, BRAN DI
en H U F ELAN D, aangaande de verfèhillende betrekkingen
van de deelcn des levenden ligchaams in den flat van
ziekte.
De bedriegelijkheid der teekenen eens naderenden doods,
welke ons Dr. K IR C H NE R, Uit twee waarnemingen, in
een volgend ftuk doet kennen, moge de Artfen opwekken,
om zelfs in de laattle oogenblikken meer dan toezieners te
In het laatfle geval vooral, door Dr. s i E r ER T
waar-
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waargenomen, zien wij, wat in de tiiterfle oogenblikken
liet verflandig en a gemeten gebruik der prikkels vermoge.
Hierop volgt de vertaling eener Verhandeling van Prof.
C L AR U S, over het ontllaan en de genezing van de vlek
hoornvlies, Hij tracht den aard dezer ziekte-kenvaht
uit natuur - wijsgeerige beginfelen op te delven, waardoor
liet hem gelukt is , eene groote duisterheid over dit onder
te verfpreiden; want het is voorzeker geene geringe-werp
moeite, om aan dien vreemden toeflel van flelligen en ontkennenden factor, van oxydatie, als neiging tot het vaste,
lhydrogenifatie, als neiging tot de vloeibaarheid, Benig bepaald en duidelijk begrip te hechten. Ten aanzien der geneeswijze blijft hij bij een' geringeren graad van leucorna
ftaan, en is hier even overdreven empirisch, als hij in de
verklaring der kwaal diepzinnig is
De waarneming eener ontwrichte en na 27 dagen nog
lierftelde diie zal men met genoegen lezen. De eenvoudige,
bij andere ontwrichtingen zoo zeer voldoende, manier van
den Hoogl. BON N werd ook hier met voordeel gevolgd.
Niet minder belangrijk vinden wij de Verhandeling van
Prof. ii o r. N, waarin hij het re[ultaat zijner menigvuldige
waarnemingen over de kraansoogen mededeelt. Wij leeren
daaruit niet alleen derzelver weldadige werking in velerlei
ziekten, als een der krachtigfte Narcotica, kennen; maar
tevens hetgene dezelve bijzonder eigen is en van elk ander
verdoovend middel onderfcheidt. Dit is, volgens n OR N,
de onaangename indruk, dien zij in liet gewaarwordingswerktuig te weeg brengen, en de trillingen en krampen
der ledematen, niet behoud van het bewustzijn: Volgens
Ii O RN, is de beste manier, om dezelve toe te dienen, liet
poeder of de tinctuur, waarvan hij een voorfchrift opgeeft. — Ondertusfchen bezitten niet alleen de kraansoogen,
snaar de meeste andere verdoovende middelen, iets eigen
waarvan het bilrenitruid, de fchcerling, het rooi-ardigs;
vingerhoedskruid, enz. voorbeel d en aan de hand geven.
Het derde Stuk van dit Deel wordt geopend met eenli
Verhandeling van irn c cE It , over de plaa%svena/lgead
;
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geneesrniddrlen in het algemeen, en over die van den
koortsbast in but bijzonder. Na ecnige , biet ongegronde, aanmerkingen over de lijst der ontbeerlijke en onontbeerlijke uitheémfche geneesmiddelen, voor eenigen tijd
door díe Geneeskundige Faculteit te LJ'eene;z gemeen gemaakt, deelt H E c n r_ R zijne gedachten mede, over de mogelijkheid van zoodanige middelen, welke in het genezen
der ziekten de plaats van andere vervangen kunnen, en
toont ten duidelijkfce aan , dat zulks alleen ten aanzien valt
die gelden kan, welke Benige al emeene werking, hetzij
van vertierking of verkapping, van opwekking, of verdoovinb, van verhitting of verkoeling en bedaring, te wege
brengen, geenszins van de zoo enoemde J ecifica, zoo als de
kina tegen í'ommige foorten van tusfcllenpoozende koortfcn.
Vervolgens bepaalt hij zich vooral tot de cascarillrz , als eelt
voortrefFelijk ftirrogaat van de kina. Doch in de loffpraak
van dit middel verliest hij alle geloofwaardigheid, door deszelfs krachten al te zeer te verheffen. De cascari! moge
een zeer goed fpecerijachtig bitter zijn, en uit dien hoofde
weldadig voor maag en ingewanden; maar of het in dcii
hevig(ten graad van rot- en zenuw-koortien, in bloed of
flijmvloeijin en uit zwakheid, in allerlei caehectifche kwalen
zoo bij nit(lck werkzaam zij, twijfelen wij zeer. Wij
tvenschten ten miri(te wel, dat ii n c in E r. wat 11erker bewijsgronden, dan de bloote optelling der kivalen, had bij.
gebragt. — Van de overige plaatsvervangende middelen
prijst hij voornamelijk het zwavel -arfeniccim aan.
Het flat der fclieikrrndige ontleain an het beverfeil,
door den te vroeg geflorven Dr. BONN ," befaat de tweede
plaats in dit Stukje. In dit gedeelte wordt de werking van
den alkohol op beverpeil, alsmede deszelfs ontleding op den
droogen weg, behandeld. Uit dit onderzoek blijkt, dzt
zelfs het beste Moskovifclle bevergeil nog onzuiverlieden
bevat ; waaraan het moet worden toegefchreven , dat n os N
geheel andere uitkomften bij zijn onderzoek verkreeg, dan
zijne voorgangers.
.Hierop volgt erne vergelijking tnsfchen de opium en ii^^
1.EOOS{D. ISIS. NO. II.

l1
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osciamus, door Dr. K A I-I I. E Y S S, met bijvoeging eener
belangrijke waarneming van den geleerden Dr. D E L EM ON.
Uit deze vergelijking blijkt, dat opium beter voegt in heete
ziekten en hevige pijnen; hyosciamtis, daarentegen, in de
langdurige, flompe pijnen, welke de lijders aan pepende
ziekten folteren , alsmede in krampachtige toevallen. Zelfs
in eenen hardnekkigen buikloop betoonde het laatd:e zich
heilzaam. Dergelijke vergelijkingen verdienen voortgezet te
worden; doch het zoude te voorbarig zijn, vooralsnog er
eenig befluit uit op te maken. Uit de waarneming van Dr.
DE L E M 0 N kan - men zien , dat ook de Iiyosciamus falen
kan, waar dezelve zeer aangewezen fchijnt te zijn.
Wij vinden in dit Stukje ook het Ilot van de beknopte
letterkundige opgave; aangaande het ítelfel van B EO w N,
door den ítraks genoemden Geneesheer D E L E i\I ON. De
Schrijver geeft hier een kort verflag van de lotgevallen van dat
Itelfel na de verfchijniug der Verhandeling van LATE 0 B E,
van de bewerking van het Brownianisme in Duitschiand, van
het oordeel van den grooten H U FE LAND over hetzelve ,
en van deszelfs vlugtig verblijf te Parijs. Het is jammer,
dat dit fluitje niet meer volledig is, en niet ook datgene be
vat, wat in ons Vaderland betreffende het Browniaanfche
(elfel verfcheen, waartoe men Benige Akademifche Verhandelingen zoude kunnen brengen, en vooral die van VAN
D E R x 0 R S T over de zwakte. Naauwkeurigheid en volledigheid maken toch voornamelijk de waarde van zoodanig
verflag uit.
Tot befluit van dit Deel levert ons de werkzame en geleerde VAN DER B R E r, G E N de gefchiedenis van de bchandeling der flagaderbreuken, naar het Hoogduitsch van
t. S P RE N GE L, wiens meesterlijke hand wij in dit opflel
gemakkelijk herkennen. Wij zien uit dat leerzaam verhaal,
hoe de heelkunst langzamerhand tot die .zekere eenvoudigheld gekomen is, welke haar thans kenmerkt. VAN DER
B R E G GEN fchijnt voornemens te zijn , meer dergelijke
llukkc u van dien verdienftelijken Schrijver te vertalen, waar.
me-
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mede hij voorzeker de Vaderlandiche Heelkuntlenaars eenen
uitftekenden dienst zal bewijzen.

GA LE NI 41dhortitio ad Artes. Cum fua annotatione , et
verfione D. ERASIII edidit ABRAIIADlUS WILLET.
Lu-d. Batay. apud S. et .7. Luchtmails. 1812. Pagg.
153. f I-IO-:

D

e uitgave van dit boekje door den Heer w t L L E T
is wederom een blijk, dat uit het kwade dikwijls het goede
wordt geboren. De magere editie, voor eenige jaren door
ïC O E H L E R, een Predikant hi Duitschland, bezorgd, was
door den beroemden WY T TE N B A C H jammerlijk, maar
naar verdieníle, gehavend, in de Biblioth. Grit. T. II. P.
VI. p. 98. De wensch naar Gene betere uitgave, op de aangehaalde plaats door den Iloogleeraar geuit, fpoorde den Heer
WIL LE T aan, om eens zijne krachten te beproeven. En
inderdaad, de leerling vanPARADIjS en WYTTENBAC it
kon aan de Maatfchappij op geene gefchiktere wijze reken
zijne akademifche ftudie geven, dan door dezen-fchapvn
arbeid, aan dit boekje van den beroemden Geneesheer en
Letterkundige,, G A L E N U S', te koste gelegd. In Bene opdragt aan zijnen vader, waarvan de inhoud zoo wel den
dankbaren zoon, als de flijl den kweekeling van wYTT E N B AC H waardig is , Ontvouwt W IL L E T Zijne kinderlijke gevoelens met zoo veel warmte, dat wij geen oogenblik twijfelen, of de Amllerdatnfche Geneesheer zal nu ten
volle in(Iemmen met de fpreuk van 1A URE T us: Sordida
planegue mi/era hominum vita fit, fi fludia nostra necesfitate tantum non etiafn commoditate et ornatu dirigantur. Na deze opdragt volgt eene fraai gefchrevene prcefatie , waarin w I L LE T zijne hulpbronnen opgeeft. De
inhoud van GAL E N us gefchrift is aan ieder, die in het
rijk der letteren niet geheel vreemdeling is, genoeg bekend.
I Iet oogmerk Is, uamelijl;, om de voortreffelijkheid der
Ii z
kun-
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kunflen en wetenfchappen boven ligchaamsoef^ningen aait
te toonen , en de jonge lieden, met terzijdeflelling van de
laatften, tot de beoefening der eerf{en aan te fporen. Men
ziet in den inhoud van dit boekje Bene duidelijke bevestiging
van het bekende: Navita de ventis; dewijl onder de kun
altijd de Geneeskunde bij GALE N U S-flenwtchap
op den voorgrond Plaat. Voornamelijk heeft de Geneesheer het op de tiro! f elaars geladen, waarover de aanmerking van den Uitgever waardig is gelezen te worden, pag.
105. In het algemeen toonen deze aanmerkingen ,. dat
ïv I L LET volkomen voor zijne taak is berekend. De meni vuldige navolgingen en aanhalingen der ouden, vooral
van EURIPIDES, PLATO enz. ; gaven rijke ftof tot aan
ophelderingen; en niet alleen in deze, maar-teknig
ook in de oudheidkundige en eigenlijk philologifche aanmerkingen, heeft w I L L E T zich meesterlijk van zijnen pligt
gekweten. Somtijds , het is waar, vindt aren hier eene zekere profufie, die den jeugdigen geleerde kenmerkt, en
waarvoor de Veteraan zich hoeden zal; maar het zij verre
van ons, zulks den voortreifelijken jongeling ten kwade te
duiden. Veeleer vcrontfehuldi en wij hem met liet gezegde
ICE De Ora!ore , Lib. 1I. Cap. 21.. ✓ulo fe
van CICERO,
eferat in adolescente foeciinditas. — Ulo e je in adolescente, nnde alrgr.id anaputem. De aanlncrl:iugen dragen
den Rempel der oude Hollandfche mm^^icr van klasfieke
Schrijvers uit te geven, en f}eken voordeelig ;If tegen de
fchralc methode van t ele Duitfchers , als F I S C II ER, Z E IN E, S C I-I N EI DE It en meer anderen. Ons beflek duldt
het niet; anders namen wij hier tot eene proef de eeriie
de beste aanteekening over nopens den myos rpcfiopik en
ev&d'EZGS, pag. 6o, waarbij wij ons echter verwonderen
dat de geleerde w IL LE T Beene melding heeft gemaakt.
van P H XL 0 J U D _r u s, die over deze verdeeling van den
)eyc; zoo dikwijls fprcekt. — Ook is de netheid, zuiverheid
en ecuuvoudigheid van den Latijnfchen flijl een aangenaam
verfchijnfel, in cenen tijd vooral, waarin deze fludie door
de meeste jonge lieden zoo jammerlijk wordt verwaarloosd.

De
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T fchijnt zich ook in dit opzigt zijnen
geëerbiedigden leermeester ten modél te hebben gekozen;
en inderdaad, hij heeft zijn voorbeeld op vele plaatfen uit
getroffen. Wij kunnen echter niet nalaten, .hier-munted
kleine aanmerking te maken. Schoon W VT--omtren
'F E N B A C H dikwijls in zijne gefchriften heeft getoond,
dat hij in den geest der ouden volmaakt weet te fchrijven,
wanneer hij het opzettelijk daarop toelegt, is het toch zeker, dat men in hem meer den origi; elen man, dan den
getnauwen navolger , zoo als b. V. ar uit it T U S was , zal
ontdekken. Het eigendommelijk, wijsgeerig gerit des veri iaarden l loogleeraars gèeft ook aan zijnen flijl eene eigen
kleur, die ons in hem en in hein alleen be--domelijk
haagt, maar welke een ander niet te flerk moet navolgen ,
ten zij hij in allen opzigte een tweede w Y T T E N B A C H
zij. Wij zouden deze aanmerking niet maken, zoo w i t.LE T zich invita Minerva op de letteren moest toeleg
Maar dit is zin geval niet. Eerie verkeering van-gen.
eenige jaren heeft ons den Uitgever van GA L r, N u s boekje
als een jongman van oordeel en genie ]oeren kennen , diG
zeer wel in flaat is zijnen eigenen weg te bewvandelQn. Nu,
IV! L LE T ontvange onzen hartelijken dank voor dit uitmuntend lettergefchenk, dat wij met zoo veel -raag e en deelneming hebben gelezen ! En hoezeer wij hem eene geluk
praktijk niet al ons hart toewenfchen, hopen wij-kige
toch, dat leskulaap jegens de MuJen zoó discreet zal
zijn, als maar mogelijk is, en den voortreffelijken kwee.
keling der Leydfchc fchool gelegenheid zal fchenken, om
bij voortduring het fpoor' der ni EN A G i u S SE N en der
M U S GR A V E S te bewandelen, dat hij met zoo veel lof
is ingetreden.

be Heer WILLE
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G. EICHHORN

Gefchichte der Litteratur von ihrem Anfang bi, auf die
neuesten Zeiten. Von J. G. E IC H H o RN. , ' ter and,
ate Abtheilung. (Schrine Redekunlie der Holliinder,
f. 1255-1448.) Gottingen , bey I/andenhoeck and
Ruprecht. 8vo.
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it fluk, welligt aan dezelfde pen toe te fchriven, als
dat in een vorig deel des opgenoemden werks ingelascht en
ook onlangs door ons aangekondigd is (*), loopt af in den
volgenden vorm, welke ons, uit vergelijking met andere
flukken , andere volken betreffende , blijkt grootendeels
voorgefchreven te zijn geweest.
Voorop gaat eerre korte inleiding, welke de verdiende der
Hollanders in het vak der letteren, en nader in dat der
fchoone letterkunde, krachtig en keurig maalt, en ons tevens op het einde doet zien, dat deze gefchiedenis door
onzen landgenoot zelven in de Hoogduitfche tale is opgelleld.
Dan volgt Bene tabél der voornaamile flukken, tot dit
opfiel gebezigd, bij wier ontoereikendheid, echter, nog
veel van hier en daar moest bijeengezocht worden.
Thans ter zake tredende, is het eerde algemeene op,
fchrift . Paézij.
Betrekkelijk dezelve vinden wij wederom eerst eenen om,
trek (algemeene fchets) van derzelver lotgevallen , verdeeld
in tijdperken, tot i5eo, I. tot IGoo, II. tot 1679, III.
tot 1738, IV, tot 1780, V. tot op onze tijden; zinde
flcchts het eerfce. gedeelte, eigenlijk niet onder de tijdperken onzer dichtkunst geteld, maar enkel als voortijd befchouwd, van een paar noten betrekkelijk n7 n r R LA N T
Cl] MELIS STOKE voorzien.
J)it als eene foort van bijzondere inleiding zijnde vooraf( `) Zie No IX. hl. 405e
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afgegaan , volgt eene reeks van opgaven der afzonderlijke
fborten van gedichten, als I. Fabel. Poëtifche Vertelling.
IL Allegorisch dichtwerk. 1I1. Herderdicht. IV. Epigram,
Sonnet. V. Leerdicht. VI. Satyre. VII. Pcëtilche Brief.
VIII. Elegie. Heldinnenbrief. IX. Leerdicht. X. Heldendicht.
Ten aanzien van iedere dezer foorten wordt vermeld, wat
de Hollanders geleverd hebben, liet zij in vroeger of later
tijd, hoc zij diarin zijn voortgegaan of blijven ílilflaan, en
vaak daarna ook wederom den ouden loop hebben hervat;
terwijl onder iedere afdeeling, dikwijls ook nog meermalen,
bij de fnippering eener hoofdfoort in verfcheidene ondergefchil.ten, met ecne kleinere letter de nadere opgave is gedrukt der aangehaalde fchrijvers en werken ; wordende de
eerhen, wanneer zij nos niet zijn voorgekomen, veelal ten
aanzien van leeftijd, woonplaats, beroep enz. cenigzins
naauwkeuriger gefchetst.
IIet tweede algemeene opfchrift is: Dramatifche Poëzij.
Ook hier bevat het eerfile onderdeel de Gefchiedenis van
het Tooneel, insgelijk in eenige (4) perioden opgelost, en
langs dezelven van de allervroe;íle tijden af tot op onze
dagen voortgezet.
Hierop volgen afzonderlijk, Plet Blijfpel, en liet Treur
op dezelfde wijze, als bovengenoemde dicl:tfoorten,-fpel;
behandeld.
Het derde en laatfle algemeene opfchrift is : Proza; heb.
bende wederom als onderdeelen, fchets van derzelver lot
gevallen, in de volbende periodes verdeeld, van I569 173I—Ig38—iiio8; Dogr-aatifche Schrijvers; Prozaifche
2amenfpraak; Welfpre1endheid; Gefchifdenis; Levens.
befch ijving ; Brieven ; Romans ; Poëtica ; Rhetorica;
welke allen wederom op even dezelfde wijze, als de bovengenoemde deden, worden befchotzwd en in het licht
gefield.
Deze manier der behandeling, deze flelfelmatige verdeeling inzonderheid der onderfcheidene foorten van gefchrijf,
heeft hare eigen, in liet oog loopende, voor- en nadeelen.
Zij voert, natuurlijk, tot meerdere volledigheid en naauwIi 4
keu,
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keurigheid, dan elk meer algemeen en los overzigt. Doch,
ligt vervalt ook deze uitvoerigheid tot herhaling, deze
naauwkeurigheid tot fhjfheid en onbeduidendheid. Immers,
de oorfpronkelijke Dichter bemoeit zich met al die kunst
niet , en zijne nitmuntende voortbrengfels pasfen-vaken
meermalen in geen derzelven ; terwijl datgene , wat hierof daarin past, en ook daarom alleen wordt aangevoerd,
uit hoofde zijner onbeduidendheid , Ibms niemand, en zelfs
den fclu•ijver niet eens refit bekend is.
Voor het overige is zeker de groote vraag, of de verhandeling op volledigheid ten aanzien der opgave, en juistheid
met betrekking tot de beoordeeling der Hollandfche voortbrengers en voortbrengfels, in het vak der fchoone lette
inderdaad kan roemen. Wanneer wij deze vraag, its-ren,
tot de poëzij bepalen, dan is de opgegeven
bijzonder,
filet
taak, naar ons oordeel, niet meer zoo mocijelijk, als zij
ten opzigte der wetenfchappelij;:c Schrijvers voormaals werd
erkend te zijn ; zijnde vooral in do laatíie jaren door de
ileeren DE VRIES, SCHELT111A, SIEGENBEET
(var wiens onuitgegeven voorlezingen de Schrijver mede
het gebruik had) en anderen, tot volmaking van dit vak
der historie , veel gedaan. liet is waar, uitgeput is de ƒtof,
in he oog dezer kenneren zelven, zekerlijk niet; en men
verlangt dus van ieder nieuw gcfclurift, al is het dan ook
met dit oogmerk niet eigenlijk vervaardigd, nieuwe bijdragen, of althans, om den naam van naI lirijvcr flechts te
ontgaan, andere oordeelvelliil.gen; en het is dit nieuwe , dit
veranderde, dat, meent men, de aandacht eens recenfents
bijzonderlijk moet trekken. Doch, vooreerst hebben wij
liet ongeluk, van, fchoon wij ook allerlei zaken zoo tamelijk wel weten te onthouden, en ons inzonderheid een dichtfink, dat indruk maakt, niet zoo ligt weer ontgaat, geen
plaatf lijk geheugen genoeg te bezitten, om ons bepaaldelijk
te herinneren , wat die en die en die er al van gezegd hebben.
Ten andere is. liet niet de volledigheid, in het behandelde
opzigt, zoo wat zonderling geíleld. Zal men al wat maar
Vers is, en vers gemaakt heeft, in zijree verdameling opnemen
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meien, dan moge er nog al een einde aan het fchrijven zijn,
er is voor den lezer zonder geeuwen althans, zeker geen
einde te bereiken. Het hangt derhalve van het oordeel af,
wat al en wat niet behoort geplaatst te worden. En dit
oordeel, eindelijk, zal altijd verfchillend blijven. Ten gevolge hiervan verfchillen wij dan ook wel eens van den
Schrijver, en kunnen het hem, onder andere, bezwaarlijk
vergeven , dat , om Hechts fJnen te noemen , S PAND A W
,onder onze hedendaa fche Dichters in het geheel nie` ge noemd wordt; tei\vijl wij tevens, des IIeeren TOL LENS
eigen oordeel over zijne 1\iufe (te vinden op het laatfte zijns
tweeden bundels) van geheeler harte beamende, gewis zijnen zegezang op den flan bij Nieuwpoort als geen final en
puikdicht zouden hebben uitgeltozen. Wij erkennen , dat de
Schrijver, bij deze fehets der nog levende Dichters, of .lie
^icr negentiende eeuw, een geheel nieuw veld te bebouwen
had, en dat dit veld, eeuwige lof zij den mildens. ,Alo !
vruchtbaar genoeg is, om den ijverigiten werkman handen
vol arbeids te verfchafen. Maar, hier is liet da n ook voor
waar wij gef{reng moeten zijn, en ;vaar inzonderheid-al,
geese verdieufie van haar billijk loon mad; verícoken blijven.
Ten aanzien van het Tooncel, is des mans oordeel over
de navolging der Franfchen misfchien te nelireng; fchoon
wij zien , dat T o L LE N s (in zijnen dichterlijkcn brief aan
;

-

L a o T S) nog verder gaat. Wij zouden liefst niet E I L-

D E i D K befluiten, dat do nieuwe F ranfche vorm, eer
dan de oude Griekfche, door ons bij liet Treurfpel diende
gevolgd te worden; fchoon wij tevens niet fechts zijne ver
vertrouwden van g anfclaer harte goedkeuren,-banigder
maar ook tneenen, dat mei; noch ceA c IN E als het 2lon
p?ri.r oltraa in de tragiCelhe kunst behoort te befchouwen,
noch het voortreffelïjke van andere natuin, bijzonder var;
den oenigen s i1 A it E S P it A R E , als wenk en hulpmiddel
heeft te verwaarloozen. %Vij vreezen echter giet grond, dat
deze tak der poëzij, dien wij zoo hoog vereeren, nooit cle
kroon der onze zal werden. Niet de apnicg, maar de uit
prikcel daartoe ontbreekt. Een Treurij,el is-4okcing,de
Ii5
daar,
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daar, om gefpeeld te worden ; en is nog weel één van n i LD r R DIJK'S en zijner gade onlangs vervaardigde, of ook
maar vertaalde, fokken ten tooneele gevoerd? Die weet,
hoe veel meer de Tooneelpoëzij den Parijzenaren ter harte gaat, zal zich niet ligt verwonderen, dat wij geene
cORNLiLLLs en geene MOL ILRES hebben voortgebragt.
\Vat eindelijk aangaat het prozaïsch gedeelte onzer fchoone litteratuur; het voornaantíle daarvan wordt, naar ons
oordeel, aangevoerd en doorgaans wél beoordeeld. En dit,
dunkt ons, is alles, wat men hier mag verlangen. Over
enkele Prikken, dit is natuurlijk, oordeelen wij eenigzins
anders. Opdat bet ook hier aan geen voorbeeld ontbreke:
de Sufanna Bronkhorst van L o o s j n S (een man , wiens
vruchtbaren geest wij huldigen, doch wiens voortbrengfels
door den Schrijver wel eens meer te hoog fchiinen aangeflagen) verdiende, in ons oog, geen zoo fchoonen lof. Het
boek Nebbe, ja, vele verdienften; zij Bene tamelijk wel ge
navolging van R I C H AR n s o N's meesteríluk ; over--ílatdie
treffe het zelfs in een enkel karakter; het heeft althans deszelfs, nu niet meer zoo vergeeflijke, fout van verbazende
nitgerektheid, in eerre vrij verhoogde mate; en wij zien
het, inderdaad, niet gaarne de zoo geheel oorfpronkelijke,
of visf lende, geestige Sara l3iirgerhtrt, als van gelijke
waarde, op zijde geplaatst.
Na deze enkele aanmerkingen, welke mogen doen zien,
dat wij liet Iluk met aandacht gelezen hebben , zij onze lof
dan ook te minder verdacht en te nadrukkelijker. De Schrij.
ver toont niet flcchts met de letterkunde , maar niet de gehecle gefebiedenis onzes Vaderlands zeer wel bekend te
zijn ; zijne aanmerkingen , nit de laatere , tot opheldering
der eerf're, ontleend , zijn dikwijls zoo belangrijk als hel der, gelid: liet gehulde over den invloed der uitgeweken
Franfche Hugenoten on onze letterkunde daarvan mag ten
voorbeeld f'rekketi. Doorgaans fehijnt ons zijn overzigt
Liar, zijn oordeel bondig, zijn fliil fiksch en krachtig,. Het
ons ve.ïwo.zdereai, zoo de Duiïichers, na ziíu fink ge ^le,,
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lezen te hebben, nog onze'verdienflen bij de fchoone lette
konden mi ;l ennen. Dank hebbe dus de kundige man!-ren
dank hebbe de beroemde uitgever over zijne verdienflelijke
keuze! dankbaar worde ook door ons de Duitfche weetgierigheid gehuldigd, die niet geene verdienfle, met geene
bron wil onbekend blijven , welke tot lafenis der befchaafde
nienschheid ergens vloeit!
Ten aanzien der mishellingen fchijnt ons dit deel niet z6
ongelukkig uitgevallen als het ander. ZVij meenen althans
fommige heríield te zien. Men leest nu ten minfte H 00 F T,
en beklaagt zich niet meer, de poging, om dezen naam ook
elders onfierfelijk te maken, zoo jammerlijk te zien mis
vonden wij al nieuwe ergernis bij POLL
POLLENS,-lukt.En,
de noot gaf ons TOL L EN s weder. Zonderlinger luidt liet,
dat $ I L DE R D IJ K om zijne poétifche gronddellingen liet
land moest ruimen. Zeker bedoelde men politifche; en, na
dezen dommen fireek , dien enen van geenen E I C H HOK N
kan wachten, vreezen wij bijkans, dat wij ook te voren eer
aan onachtzaamh±i±i dan wel aan onkunde hadden moeten
denken, Doch, wat is beter?
L IC H T E N S T E I N, Reizen in het zuidelijk gedeelte 'van Afrika. Ifae Deel.

H.

(Tweede Verflag.)
ld Een komt nu in het Onder - bokkeveld, (wegens deszelfs afliand van de Kaapflad zoo genoemd, fchoon anders
hooger dan deze) welks rijkdom aan fchapen, doch armoe de aan voedfel uit liet plantenrijk, vermeld wordt. Voorts
bereist men den Hantamsberg, eene fchoone weide voor de
paarden, doch welks om(ireken groot gebrek aan regen heb ben, waarom dierlijk voedfel hieromfirceks bijna liet eenige
is, — komt in liet Onder - roggeveld, waar de inwoners
zich veelal van de jags buiten de noordelijke grenzen der
Volklantiilg, alsmede van de veeteelt, generen; doch in
ruim
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ruim een' menfchen leeftijd is liet klimaat aldaar zoo veranderd, dat erne geweldige droogte, waar voorheen overdrloed van water was , de fchapen tot op de helft vermin.
Berd heeft. Overal ontbreekt houtgewas, en liet weinige
koorn van het Under- roggeveld wordt in het Midden-roggeveld door een bijna vollagen gebrek vervangen, 't welk
mede eerst federt Benige jaren plaats heeft. De ingezetenen
trekken des winters (van Mei tot October) ter veeweide
naar de lager gelegene, woeste Karroo, doch keeren in
den zomer (onzen winter) naar het gebergte terug; uit wel
hoofde de gebouwen hier klein en armoedig zijn. Met-ken
vermaak leest men eene befchrijving daarvan te dezer plaatfe. Verder kwam neen aan het hooglle punt der reize, 5300
voet boven de oppervlakte der zee , en daalde , over den
Domberg, neder in het kleine Roggeveld, alwaar men twee>
Boschjesrnannera aantreft, van welaken eenige berigten worden medegedeeld, tevens dienende, oni de Kolonisten vat,
de blaam van wreedheid tegen deze menfchen, op wel
zij, volgens BARROW, opzettelijk jagt zouden ma--ken
ken, te zuiveren, en de Boschjes;mmnlne;a daarentegen als
wezens , op den laagf'en trap der brrfcliavin, f'aande, te
doen voorkomen, wier roofzucht en trouweloosheid den
volkplanter, ook bij den besten wil, nimmer rust vergunren, en hem daardoor Wi eens, zoo als natuurlijk is vuur
op dc roovers doet beven, die van hunnen kant foms geheele
familiën uitmoorden. Eindelijk kwam men in de Karroo,
of woeste vlakte tusfchen de Roe'g?c- en koude Bolle-velden, duizend vierkante mijlen groot, welke, volgens de
belangrijke befcln•ijvin;, hier bladz 239-246 voorkomen
niet weinig overeenkomst met de Llanos in Zuid-de,
heeft, door 1HU at B o L L T in zijne Aatiiurtafe--4meriï:a
9 eelcn zoo meesterlijk gefchctst. Beide befchrijvingen verdienen met elkander vergeleken te worden. De Llano; en
de Karroo hebben ten minfle dit gemeen, dat zich in bei
hoogten verhelfen; dat de grond in den zomer vollirekt-den
onvruchtbaar is, doch des winters door den regen eensklaps
roet een groen veldtapijt bedekt wordt, 't welk aan allerlei
ge.
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gedierte tot eene voortreffelijke weide flrekt. Doch de Karroo dient, boven de Llanos , in dat faizoen ten gebruike
van den mensch, die daarin zijn vee drijft, veilig voor
de belaging van roofdieren, welke hier geene sluiphoeken
vinden, zoowel als voor ziekten, die het heerlijk planten
verdrijft.
-voedfl
Het koude Bokkcveld, fchoon aan zijn' naam beantwoordetide, is veel vruchtbaarder dan de Roggevelden, naardien
er meer water is. Koorn , ooft, fijne en peulvruchten,
Europisch houtgewas, gevogelte, vee (uitgezonderd fchapen) komen er zeer wel voort. Men zet de reis nu voort
over den zonderling gevormden Schurfdenberg, (fchurft
genoemd in den zin van ruse, onefen) ontmoet den padmaker s C x o L z, eene echte natuurlijke en zedelijke vergade van den .Honaerifchen 1'o r. Y r x r m u s , en bereikt
over den nog hoogenen IFitfernberg het fchoone diftrikt van
het Roode Zand, welks welgel eldheid en befchaving , maar
ook overdrevene, fombere godsdienstijver der bewoners
vermeld worden. Bij dit laatfie vielen ons vele dorpsgemeenten in ons Vaderland in. -- Men bezag voorts een
grootfchen, fchilderachtigen waterval, en reisde over Gou^linie, het bad in de Brandvallei, en de Baviaanskloof,,
(waar het nuttige, menschlievende, en vooral verllandig
en metischkundig be(luurde Zendelings - Infl itut der Moravifche Broeders met den hoog(Ien lof vermeld wordt)
naar Zwellendam, Bene hoofdplaats en het verblijf van een'
Landdrost, alwaar, en in de nabijheid, zich fprekende
blijken van welvaren bij 'den Volkplanter opdoen, 't well:
in de noordelijke diftrikten zoo geene plaats heeft; ook
wordt er de Farizeefche godsdienfligheid van het Roode
Zand door een' milderen, meer Christelijken geest vervangen. -- Eene aanmerkelijke optifche begoocheling vermeldt de Schrijver iets verder; aan de Falsrivier zal men
de zee voor zich, doch flechts eenige honderde voeten
boven hare oppervlakte ,• op een' afíland van zes mijlen
en bij eene nevelaclitige lucht, zijnde dus niet de zee zelve, die hier in 't oog viel, maar haar wc@rfchijn in de
lucht;
-
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lucht; iets, daar te lande, volgens het verhaal der weg•
wijzers, niet zeer ongewoon. Vele merkwaardige bedenIringen komen hierover in het midden. — Verderop zag
men treurige fporen van de verwoestingen der Koffers,
naderde de kust, en kwam eerlang aan de Mosfelbaai,
waar de Regering een magazijn van koorn en timmerhout.
heeft begonnen aan te leggen ; -- voorts bezigtigde men
het merkwaardige Schulpegat, reeds uit B A R R ow bekend,
wiens vermoeden echter, dat de menigte fchulpen, hier opeengeflapeld, het werk der vogels zouden wezen, onwaarechijnlijk gekeurd, en door de gisfing vervangen wordt, dat
de Hottentotten die fchelpdieren derwaarts gelleept zullen
hebben. Vele fchulpvisfchen levert over 't algemeen de
baai op. Iets verder vond men een' winkel, door eenen
.Engelschman, MURRAY genaamd, opgezet, die de waren met eene kleine brik van de Kaap haalt, en er hout
voor terug brengt. Deszelfs nering was vrij goed. Over
de groote brakke Rivier bereikte men het Outeniqualand, welks vruchtbaarheid vermeld, en de reden daarvan
aangetoond wordt. Houtgewas, zelfs zware bosfchen,
tiert hier welig, en geeft een' tak van beflaan; doch de
weilanden zijn mager. — De geweldige Kaaimanskloof,
door welke de rivier van dien naam, ter diepte van duizend
voeten, over de rotfen bruist, moest worden doorgetrokken; en hierbij grijpt bewondering ons aan over 'smenfchen
taai geduld en vernuft, die zich door zulk eenen afgrond,.
en over fleilten , die 40 tot 45 graad naar voren overhellen, .een' weg heeft weten te banen. Vele iivieren trok
men nu over , eer men den vloed en het meer der Neisna
bereikte, waar weder treurige fporen van de woede der
Kaffers gevonden werden. Hier wordt de poort, door
welke de zee zich eene opening naar het Neisna- meer gebaand heeft, befchreven , en daarbij weder s A KRO W 'sgisfing nopens het ontf}aan dier breede fleuf wederlegd;
terwijl de mogelijkheid, om met de vereischte kosten deze
poort tot eene invaart en haven te maken, waarfchijnlijk gekeurd wordt. De Plettenbergsbaai , waartoe men thans nader-
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derde, heeft veel overeenkomst met de Mosfelbaai. De
gedaante der oostwaarts afhellende kust vindt hier eene befchrijving. Om de zware, ondoordringbare bosfchen , moest
men het flrand nu verlaten, en noordwaarts optrekken,
waarbij men hooge bergen te beklimmen had. Het bekoor.
lijke Diana'sbad, dus door het reisgezelfchap genoemd,
Steekt door overvloed van romanesk gefchakeerde bosch- en
water - partijen bij de kale rotten, vroeger doorgetrokken,
treffend af. Een bezoek bij zekeren KOENRAAD n u I s
boeit onze aandacht, wegens de zonderlinge lotgevallen
van deze man, die de kolosfale grootte van omtrent zeven voet had. Op de plaats ,?agersbosch zag men voor
het eerst Kafers, zeer lastige naburen der Kolonist-en,
die, niettegenflaande den vrede, zeer onbefchaamd bede.
len, of, bij weigering, frelen. Na de lange Kloof en het
dal der kromme Rivier te zijn doorgetrokken, bereikte
men weder de nabijheid der zee, ter plaatfe, waar de keten
der zwarte Bergen zich in dezelve verliest, en trok daarna door een verrukkelijk landfchap naar de weder meer onvruchtbare kust der fllgoa - baai, aan welke het Fort Frederik in 1 door de Engelfchen is aangelegd, hetwelk
hier afgebeeld en befchreven wordt. Ten Potte van dit
Deel vinden wij eenige berigten wegens het Zendelings -Inflitut Bethelstlorp van onzen. landgenoot J. T. VAN D E a.
KEMP, 't welk in een zeer ongunflig licht verfchijnt,
vooral met de voortreffelijke inrigtingen der Broedergemeente aan de Baviaanskloof vergeleken. Zoo het toch , bij alle
verdienflen van geleerdheid, ijver en godsvrucht, onmenschkundig en fchadelijk zij, de Wilden flechts in de leer tot
Christenen, en niet tevens door nuttige werkzaamheid tot
befchaafde menfchen te maken; zoo vorderen de pogingen van een Inflitut nog zeer vele teregtwijzing en vcrbetering, waar men den Hottentotten flechts veel leert bidden en geheimzinnige uitdrukkingen bezigen , en huil voorts
vrijheid geeft, zoo lang zij maar willen, in hunne biezenhut
te liggen. De landbouw toch, de grondzuil aller befchaving en zedelijkheid, _dient aangemoedigd te worden; en
dat
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dat dit te Bethelsdorp vol/rekt niet gefchiedt, blijkt hier
overtuigend. Wij hopen, dat onze Zendelingsgenoot1chapi
pen van deze berigten des Schrijvers partij zullen trekken,
en dat de fommen , uit Europa ter onderileuning van een
zeer loffelijk werk afgezonden, niet ter voeding van fchandelijke luiheid mogen worden verkwist.
Wanfleer men nu alle berigten, door den Schrijver hier
wegens de zeden en het karakter der Hollandfche Volkplanters gegeven, bil cl'cander trekt, blijkt daaruit, dat dezelve
wel niet vele befchaving , of liever ontwikkeling van geestvermogens bezitten, (hetw;lk ook in den yeijoleerden en
bijna tiomadifchen toeland, waarin zich de meesten bevin.
den, noch te verwachten noch te vergen is) maar dat zip
aan den anderen kant ook vrij zijn van vele gebreken, aan
befchaafde landen eigen. Naar mate men toch eene ruimere landftreek voor zich ter bewoning vindt, wordt ook
het onderlinge verkeer minder, de taal armer en beeldrijker, gelijk het geval blijkbaar hier is; en juist deze armoe>
de der taal verbant die verachtelijke en niets afdoende vloeken en fcheldwoorden, welke bij den gemeenen man hier
te lande zoo fchandelijk algemeen zijn. De Kaapfche boer
is integendeel zeer bedaard in 't fl)reken , en draagt zijne
belangen, zelfs in het geval der heviglle twisten, befcheidenlijk en ordelijk aan zijnen meerderen voor, zonder zich
door woorden of gebaren aan ongeregeldheid fchuldig te
maken. Dan het is zonderling , dat desniettemin , bij zoo
vele ruimte van grondgebied , de twisten en pleitgedingen
over grenspalen zóó zeer algemeen zijn, (waarbij echter
de goede inwoners van het Hantams - dijlrikt vooral eene
vereerende onderfcheiding verdienen.) Ook zijn de ingezetenen matig in fterken drank, bedaard, en doorgaans opgeruimd van geest, en de vrouwen, die, niettcgentlaande hare
groote vruchtbaarheid, zeer gemakkelijk baren, bekomen
daardoor eene ongewone gezetheid; doch kan men dezelve
doorgaans zeer fchoon noemen. — Hoewel men dus het
gebrek aan vele ondeugden bij de Kolonisten wel ten deele
.aan ph fieke oorzaken mag toefchrijven, draagt toch ook
hun-

?EIZEN IN AFRIKA. 501

hunne groote godsdienfligheid gewis veel daartoe bij; een
kostbaar erfdeel onzer vrome Vaderen , 't welk zij lang
behouden mogen! Jammer, dat dezelve foms in fomberheid en dweeperij ontaardt: maar is deze niet nog beter
dan de knagende worm der ongodsdieniligheid?
De vertaling van dit fchoone werk, 't welk wij in veler
handen wenfchen, is ons zeer bevallen. Zij bezit de tegenwoordig zeldzame verdienfle, van doorgaans vrij te zijn van
Germanismen, en volílrekt als een .Hollandsch origineel te
lezen. Taalfouten hebben wij nogtans niet zeldzaam, en
op bl. 39I. eerie fluitende vergisfing gevonden. Er ftaat;

Dit meer is, door acne zich langs het Eirand uitjlrekkende
rij van roten, van het meer gefcheiden. Hier herkent
men een Hoogduitsch origineel. Het laatfle meer moet
blijkbaar de zee zijn. -- Wij hopen fpoedig het vervolg
te zien.

Reize naar Nieuw Mexico en de Binnenlanden van Loiiifiana, voorgegaan door Benen togt naar de bronnen
der Misfisfappi, gedaan op last van het Gouvernement
der Vereenigde Staten, in de jaren i8og, i8o6 en
-1807, door den Majoor Z. M. PIKE. Uit het Engelsch vertaald. Ijle Deel. Met Kaarten. Te .edmjierdanz , bij C. Timmer. In gr. Svo. VIII en 327
Bl. f 2-10 -.
bTinder onderhoudend zeker en aangenaam voor dei]
Lezer, dan wel belangrijk voor den Aardrijkskundigen, en
nuttig ook voor andere wetenfchappen, de kennis vooral
der natuur en volkeren, is deze Reize van den Amerikaan
Majoor P I K E, afgezonden van zijn Gouvernement-fchen
de
om Misfisfippi op te varen, den flandaardderVereenigde
Staten aan hare boorden te planten, derzelver bronnen op
te fporen, de wilde natiën der Sioux en Chipetivays, in gedurigen oorlob, moord en onrust levende, te bevredigen,
I,EOORD. 1813. 1V®. Ii.er
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en met dezelven Tractaten te fluiten en handelbetrekkingen aan te gaan.
Achter dezen eerlken togt van P I K E , met welken dit
Deel aanvangt, is van hem gevoegd een nader „ verflag
wegens den grond, oevers, wegen, gewasfen, eilan„ den, flortvloeden, zamenloopende rivieren, bergen, vel„ den, wilde volken en etablisfementen, welke ik, gedu„ rende mijne reize langs de Misfssfippi , van St. Loris tot
aan deszelfs (hare) bron, gezien hebbe." Vervolgens
ontmoeten wij nog 's mans „ waarnemingen betrekkelijk
den koophandel, de inzigten en de (laatkunde der Engel„ fche Compagnie van het Noordwesten."
Een tweede togt, dien wij ook in dit Deel geboekt vinden, werd van PIKE ondernomen ingevolge de bevelen
van het Departement van Oorlog, om de binnenlanden van
Louifiana te onderzoeken, en de grenzen tusfchen dat gewest en het naburige Nieuw Mexico, of wel tusfchen d
gedeelte der Amerikaanfche en naastgelegen Spaanfche bezittingen , te bepalen. Te dezer gelegenheid doorkruiste bij
het land der Ofages Panis en andere natiën, omtrent de rivier of hare bijtakken zich onthoudende; zwerft veelal langs
ongebaande en moeijelijke wegen, fomtijds over bergen en
rotfen, van de boorden der eene rivier naar die der andere,
tot dat hij ten laatfle, in -den waan van aan de roode Rivier
gelegerd te zijn, door een detachement. Spanjaarden ontdekt
wordt bij de Noordrivier, en, door hen overrompeld, op gezonden wordt naar Nieuw Mexico; niet welke gebeurtenis dit Deel en 's mans tweede togt eindigt.
Daar beide deze reizen
P I K E , de eerfte in 1805 en
in
18o6
en
1807
í8o6, de andere
gedaan zijn, treffen wij
hier de nieuwfile berig en wegens deze fchaars bezochte en
fchier te eenemaal onbekende wereldoorden aan; en, vermits elk derzelven bij invallenden winter en ílrenge vorst,
zoo goed mogelijk, wierd doorgezet, behoeft naauwelijks
gezegd te worden, met hoeveel ramps en gevaren van onderfc heiden aard de Majoor, en zijn niet talrijk reisgezeli liap, heeft moeten worílelen. Met goed regt daarom getuigt,

van
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tuigt, hem aangaande, de Vertaler in zijn voorberigt: „On„ ze reiziger was op dien (eerden) togt door geen officier,
,, of eenig ajnder voornaam konllenaar vergezeld, maar was
verpligt om in den letterlijken zin de werkzaamheden
van llarrekundige, landmeter, krijgsbevelhebber, fchrij.
„ ver, jager en zelfs van gids te verrigten, en van zijne
„ reis vermoeid, des avonds, in de open lucht bij een
„ groot vuur gezeten, zijne aanteekeningen af te fchrijven
„ en den weg voor den volgenden dag te bepalen."
Veel en onderfcheiden ftoffe levert gewis dit boekdeel,
waardig om aan onze Lezers ter proeve te worden medegedeeld. Vooral zouden de aanfpraken en onderhandelingen
van den Majoor met afgevaardigden of hoofden der wilde
natiën, hun rooken uit de vredepijp, benevens verhalen
van hunne zeden, gewoonten of fpelen, bij hen, vertrouwen wij, niet onwelkom zijn: anderen mogten wij vergasten
op aardrijkskundige waarnemingen, en bijzonderheden der
natuur , in die fchaars bezochte landen ontdekt: anderen
wederom zouden bij voorkeuze de trouw van het reisgezel
aan hun waardig Opperhoofd, hunne onderlinge ver -fchap
gevaren, en flandvastigen moed lezen in het.-knochteid
doorliaan van hongersnood en bangen kommer, te midden.
van woestenijen. Echter, omtrent deze en andere , deels
opmerkènswaardige, deels belangrijke bijzonderheden, ver
wij hen tot het werk zelve, eene proeve daaruit ho -wijzen
te geven, wanneer het tweede en laatIle Deel in druk,-pend
zal verfchenen zijn, benevens de aanhoorige Kaarten, die
wij wel gewenscht hadden dat bij dit Deel waren gevoegd
geworden. Haar gemis althans hebben wij tot ons leedwezen meer dan eens ondervodden, en velen voorzeker zullen
daardoor, even als wij, buiten Raat zijn , den Reiziger naar
hunnen wensch ou deze zijne togten in het dipe Noorden
van het vierde Werelddeel te vergezellen. In hope dus van
befpoediging der ui gave van het tweede I) cl, pr,izen wij
inmiddels den Lezer het gebruik aan der Landkaart vn il z
L'I S LE, welke Louafiana en den loop der Mtlisjisli Bpi
vertoont.
Kk2
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Overigens (hetgeen de Vertaler zelf gevoeld heeft) is er
„ eene fchraalheid in fommige, wij zeggen in vele, gedeel„ ten van het verhaal," die wel door het nuttige en belangrijke van 's mans waarnemingen bij den genen wordt opgewogen, die meer op zaken dan aangenaam onderhoud gefteld
is, maar die bij velen toch, vreezen wij, den leeslust eerder verdooven zal, dan aanwakkeren, of levendig houden.
Wij fchrijven zulks toe aan den vorm van een Dagverhaal, waarin ons r i K E liet verflag zijner togten mededeelt;
te meer, dewijl hij gedurig afdaalt tot kleene, fchoon voor
hem belangrijke , bijzonderheden, als het fchieten van buffels, elanden enz., of liet mislukken der jagt op dezen en
dien dag. Gaarne hadden wij hierom bij de vertaling het
werk bekort, en in bevalliger trant voorgedragen, ontvangen. Trouwens , dit was misfchien eene taak, waarvoor
zich onze Landgenoot niet berekend vond, en, zoo wij
ook bijkans zouden gelooven, niet berekend war. Immers,
wat fraaiheid of ook zuiverheid van ftijl aangaat, is r I KE
niet in zeer bekwame hand gevallen , als blijken moge uit dit
hot van het voorberigt: „ Niet twijfelende of deze reizen
„ zullen ook bij onze landgenooten een gunftig onthaal- genieten, heb ik daarvan deze overzetting vervaardigd,
„ welke ik niet twijfele of zal der leeslust gaanden houden,
„ en der natuur- volks- en aardrijkskundige welkom, aangenaam, en nuttig zijn." — Nu, wij hopen zulks me.
de van onzen kant, en vergenoegen ons, bij mangel van
eene betere, met vleze overzetting; verlangende naar het
tweede Deel, waarin men het meest aangelegene van dit
werk , de narigten wegens Nieuw Iliexico, te wachten
heeft.

I^e=-
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Reizen in den Stillen Oceaan, in de jaren i800 tot 1804;
door 1 o n N T U RN BULL. Uit liet Engelsch. Ilde Deel.
Te Dordrecht, bij A. Blusfa en Zoon. In gr. 8vo.
[1-4-:
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1 et is al eenigen tijd geleden, dat wij van het eerfle deel dezer Reizen, met oogmerken van handel ondernomen, hebben
verflag gedaan. Wij kunnen ook van dit deel zeggen, dat het met
gemakkelijkheid gefchreven en in liet geheel niet onbelangrijk
is. Voor hen, in liet bijzonder, die de Reizen van coo it gelezen hebben, kan liet niet dan aangenaam en der moeite dubbel
waardig zijn, hunne oude vrienden en kennisfen op de Societeit- en Sandwich- eilanden eens wederom te bezoeken, en daar
op te merken, hoe zij zich thans gedragen , welke verande--bij
ringen inzonderheid de omgang met Europeanen enz. op hunne
zedelijkheid, hunne befchaving, hun geluk en algelieelen toeƒland hebben te weeg gebragt. -- Over het geheel genomen
fchijnt men Iiu, al eenigen tijd, over de onbedorvenheid en
onfchuld der heele en halve wilden, minder gunítig gedacht te
hebben. TURN BULL is mede van dit gevoelen, en zijne ondervinding geeft hem daartoe, inderdaad, zeer vele aanleiding en
jr toch altijd
grond. Intusfchen meenen wij , dat men in dit opzij
behoedzaam moet zijn, om geene voorbarige befuitente trekken.
Immers, hetgeen, zoo wij meenen, F0 STER gezegd heeft,
om de algcmeene diefachtigheid der Zuidzee - eilanders te ver
klemmende. Wanneer men de onweerflaan--fchone,isgal
bare verzoeking in aanmerking neemt, om al die vreemde en
volheerli ke fchatten te bezitten, welke hun eensflags voor do
oogen kwamen, dan is het aan kinderen in liet verfrand waarlijk niet kbvalijk te nemen, dat zij alle hunne behendigheid in
het werk fielden, om een en anderen, die vaak inner zoo achteloos daarheen lag, van dezelven meester te worden. In het
algemeen moest zulk een eens(lags bekend worden met al de
befchaving en al het bederf van ons werelddeel terflond ongeregeldheid en verbastering ten gevolge hebben. En liet is daar
bezwaarlijk te zeggen, welke mate des kwaads-doralfpeig
in gene oorden wezenlijk gevonden, en welke door ons aangebragt of althans veroorzaakt is. Zoo veel zal wel waar zijn,
Kk3
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dat de mensch overal mensch is, overal tot het kwade neigt,
overal door de verzoekingen meer of min, en op onderfcheidene wijzen, beilookt, naar mate daarvan zijnen zedelijken koers
gewoon is te rigten. Iets, hetgeen de vernuftige wi E LAND,
in zijne Geheime gefchiedenis van het menfchelijk verjiand en
hart, juist in het voorbeeld van eenen, eerst eenzamen, doch
daarna enkel en dubbel verzelden Eilandbewoner, zoo aardig
heeft in het licht gefield.
Doch,, laten wij, van deze aanmerkingen afïtappende, eenig
berigt van het werk zelve geven. Hoe lang dit gedeelte der
reize hebbe geduurd, is niet naauwkeurig op te maken. Dat
dit echter nier zeer kort zij, blijkt uit de menigte eilanden,
die men bezoekt; het opzettelijk vertoeven van den Schrijver
op Otahiti, (welk eiland, naar zijne verzekering, even zoo
min als Europa berekend is voor de genen, die geen geld of
goed hebben,) terwijl het (chip een tusfchentogtje doet; het
wegblijven, ja verongelukken van dat fchip, zoodat het volk
maar te naauwer nood behouden bij hem weer aankomt, en, na
enig verblijf, ten laatfie nog met een vreemd fchip naar Port
Jackfon terug ítevent; het naauwkeurig kennen en uitvoerig befchrijven van zaken, perfonen en gebeurtenisfen, enz. enz. Deze optelling doet meteen zien, dat de inhoud van het dunne
boekdeeltje waarlijk niet arm is. Wij gaven reeds te kennen,
dat de algemeene inhoud een tamelijk zwart tafereel van het
zedelijke dezer natiën oplevert. Behalve dieverij, het zij door
list of geweld, en inzonderheid eene verfchrikkelijke hebzucht
en ware gierigheid der koninklijke familie op Otahiti, gaan de
oude misbruiken van kindermoord, onmatigheid enz. hier nog
veelal in zwang; en de brave en volijverige Zendelingen prediken meest voor doove ooren. (De plotfelinge dood van Koning P0 ri AR R F werd zelfs bij kans , gelijk van andere grooten ,
aan de gebeden en betooveringen dezer arme lieden geweten,
wier toeland, volgens 's Schrijvers eigene betuiging, „ men ligte1i'k kam bcfeffen, dat, bij zulke vooroordeelen, niet de benijdei• „-.-aardig(te is.") Zelfs ten opzigte der befchaving heb ben deze, veelal trage en weekelijke, kinderen eener al te miltie natuur geene uitltekende vorderingen gemaakt. De Sand.
with - eilanders, daarentegen, zijn hun hierin ontzaggelijk verre
vooruit. Helaas, dat van het voordeel, dat zij van hunne Enropifche bezoekers getrokken hebben, zoo veel misbruik wordt
ge-
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gemaakt! De Vorst, die daardoor eene zekere meerderheid op
zijne naburen verkregen heeft, brengt hen welhaast te onder,
en laat hun, noch op hunnen eigen aangeërfden grond, noch
ergens elders, rust. Niets is daarom, bij velen, meer gezocht ,
dan onze bekende moordtuigen; en niets maken zij liever het
hunne, dan de matrozen en foldaten zelven, die zij op allerlei wijze tot zich te lokken en aan zich te verbinden weten.
Treffend is, inderdaad, wat wij hier van den Sandwichfchen
ALEXANDER, van zijne veroveringen, van zijne toenemende
zeemagt, van zijne vorderingen in de noodzakelijkfte deelen
van befchaving en welvaart, lezen. En vooral niet minder
treffend, of liever roerend, is het beeld eens anderen Konings,
door hem welhaast uit zijnen laatoen fchuilhoek verjaagd, en
intusfchen door zijne innemende geaardheid, vooral kenbaar in
de ongeloofelijkfte verkleving des volks aan zijnen perfoon
en dienst, een geheel ander lot verdienende. Uit alles fchijnt
te blijken, dat deze Sandwich- eilanden, door den dood van
coo x zoo kwalijk berucht, (zij zelven betreuren nog algemeen het voorgevallene met dien voortreffelijken map) welhaast eene rolle onder de zeevarende en handeldrijvende Mogendheden zullen fpelen. De Schrijver meent dan ook, dat
Christelijke Zendelingen hier beter grond, dan bij de Tahitiërs
en andere Societeit - eilanders, zouden aantreffen. Zij zijn, wat
hun karakter aangaat, ja, minder zacht, maar in andere opzigten, met name ten aanzien van den kindermoord, boven hen
verre te prijzen, en door het voorval bij hunne eerfte ontdek
genoemd, te onregt in een algemeen minder gun--king,fras
ftig licht geplaatst.
Meer dan deze zeer algemeene trekken van deze Reize kun
wij niet geven, daar zij tot de eigenlijke Ontdekkingsrei--ne
zen niet behoort. Bij eenig voortgezet uittrekfel, hoe beknopt
ook, zou te groote uitvoerigheid, of eene allermoeijelijklle
keuze, ons belemmerd hebben. En, daar het geheele werk
beknopt is, twijfelen wij niet, of het zal vrij algemeen gele
worden. Men vergunne ons enkel deze aanhaling:
-zen
„ Gedurende ons verblijf onder deze (Societeits) eilanders,
hadden wij gelegenheid, twee menfchen te zien, die het walgelijkst voorkomen hadden. Het varen melaatfchen, die hunne wezenlijke huid geheel fchenen verloren te hebben, en het voorkomen hadden, alsof zij van het hoofd tot de voeten gefchroeid
Kk4
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waren. Deze ellendigen, in onze oogen niet minder voorwerpen van afgrijzen dan van medelijden, werden van deze arme
eilanders in hooge eere gehouden, daar zij priesters waren, en
beide voor menfchen van Beene gewone heiligheid aangezien
werden.
„ Het is ook een der zonderlinglic trekken van deze wilde
volken, dat hunne Godsdienst niet slechts doorweven is met,
maar zelfs geheel zamengef eld fchijnt te zijn uit zulke denk
daar de menfchelijke natuur den meesten affchrik van-beldn,
heeft. Het denkbeeld, dat zij zich van eene Godheid vormen,
(want zij erkennen allen eene Godheid, dat is te zeggen, eene
rnagt, die boven de natuur gaat) is niet dat van een weldadig
Wezen, Benen algemeenen Vader der natuur, Benen Schepper
en Weldoener der menfchen. Zoo is do God niet der Societeit- eilanden. In tegendeel, het Wezen, dat zij dienen, i-s een
Wezen, daar zij bang voor zijn; een Wezen, dat zij de ver
hunne kanoes toefchrijven, de gevaren, ziekten en-.nielgva
den dood van hunne Opperhoofden. De ongelleldheden van
deze, vooral die van hunne priesters, worden voor iets bui
aangezien, en als liet onmiddellijk uitwerkfel van-tengwos
de magt hunner Godheden. Deze twee melaatfchen konden
niet meer geëerd geweest zijn, al waren zij Profeten geweest.
„ Van dit algemeene kenmerk, dat hunne Godheid het kind
is hunner beangfle verbeelding, kan men tot het geheel van
hunne Godenleer en de eigenfchappen hunner Godheden heflui
Vanhier is het, dat (liet denkbeeld van verfchrikkelijk--ten.
33eid zich met dat van mismaaktheid te zamen parende) de
sfbeeldingen van deze Goden gewoonlijk, of geheel wanflaltig
zijn, of vrees aanjagend."
Zie hier nog een enkel haat van der Sandwich - eilanderen
bekwaamheid in het water.
„ Van YOUNG (een daar gevestigd Engelschmav) heb ik,
M e (bovengenoemde veroveraar) op Benen zeke.
dat T n nz n HAM
ren dag, in her begin van zijne loopbaan, van den Kapitein
een aanbeeld verzocht, daar hij zeer om verlegen was. Omn
eens eerie proef te hebben van het vernuft en de bedrevenheid
der inboorlingen, werd aan T r. 5 All AMAA. gezegd , dat hij er
een hebben zoude, onder voorwaarde, dat eenvoudig zijne duikers het, op tien vademen water, boven zouden brengen. Ilij
11emde hierin dadelijk toe, e: het aanbeeld werd in zee ge-
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worpen. Oogenblikkelijk zond T A WI A II A M A eenigen van zijn
volk hetzelve achter na, verwachtende dat zij liet gemakkelijk
boven zouden kunnen brengen; maar zij vonden het wat te
zwaar: ongenegen, echter, om zulk een fchat te laten varen,
gingen zij in hunne pogingen voort; en, na lange en herhaalde infpanningen, gelukte het hun, het aanbeeld, omtrent eene
halve mii.l ver, over den bodem der zee te wentelen, elkander hierin, bij beurte, verpoozerde, tot zij het firand bereik
waar zij van hunne landslieden met de luidruchtiglte toe--ten,
juiching ontvangen werden."

117atlailda, of Gedenkfclhriften uit de tijden der Kruistogten;
door Mevr. C o T T I N. Uit liet Fransch. Te Leyden, h
A. en J. Honkoop. Ilde Deel, 287; IIIde Deel, 238 BI.
In gr. 8vo. Te zamen f4-:-:

V an het eerlle Deel van dit , in meer dan één opzigt keurig,

gefchrift ,gaven wij reeds elders verflag. Wij betuigden ons
genoegen over liet Gefchiedkundig Tafereel der drie eerfle Kruis
hetwelk dit werk voorafgaat, en wij vermeldden met-togen,
een woord den loop van het romantisch verhaal. Wij lieten
MATHILDA, dè Prinfes van Engeland, in de magi van MALE K AD H EL, den waardigíien Sarraceen , haren vurigen minnaar; terwijl, door hare edelmoedige opoffering, de zwangere
Koningin, hare zuster, ontfnapt en in vrijheid was. Ook Hechts
met een woord willen wij den afloop berigten. Na vele en
zeer verfchillende gevaren, vele tooneelen van de grootmoedige deugd en de roerendfle teederheid, verlaten wij het lieve
dweepende meisje in het klooster op den Carmel, waar zij hare dagen zal doorleven bij het graf van haren edelen vrind,
(lie in zijn laatfte oogenblik nog den doop ontvangen had en
den titel van haren echtgenoot, tetwijl alle hare bloedverwanten eindelijk voor altijd van haar gefcheiden en naar Europa
zijn terug gekeerd. Deze roerende fchoone, het ulagtoffer van
den geest der tijden, van dweeperij , gemengd met zuivere zedelijke beginfelen, en van den teederften hartstogr, boezemt,
loo cvel als haar edele held, liet hartelijkst belang in, gedurende
geheel den loop des verhaals; en wij betreuren met gevoeligen
V. k 5
wee-
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weemoed de droevige verbijstering dier vroegere beroerde da.
gen, en, terwijl wij het edele en goede bij Christen en Muzelman opmerken, voelen wij al het verfoeijelijke van den
godsdienstháat, en zien met ijzing, wat al onheil het waarlijk
goede, wanneer het verkeerd gewijzigd wordt, der wereld en
ook den edelfie zielen berokkenen kan.
Doorgaans vinden wij ons juist terug geplaatst in die ongelukkige tijden, en in de zeden en den geest, die de onderfcheidene natiën en landen kenfehetst. De Vertaler heeft eene kleine aanwijzing hier en daar geplaatst, waar de uitmuntende
Schrijf(ler eenigzins fcheen af te wijken; ook heeft hij de fier
aanprijzing van het kloosterleven, en het overdrevene won--ke
derlijke, weI eens wat verzacht.
Van de vele fchoone aanmerkingen en lesfen, waarmede het
werk doorzaaid is, willen wij de volgende affchrijven:
„ Voor vurige, hartstogtelijke zielen is er geene opeenvolging van oogenblikken; flechts één flip in hun aanwezen
„ heeft belang voor hen; buiten dat is alles nacht, en donker,
„ en fchaduwen des doods. Om dat oogenblik wat vroeger te
genieten, zouden zij zich gaarne daarna in dat duister wer„ pen, hetwelk hen aan gene zijde aangrimt. 0 eeuwige wijs„ heil! welk een zegen voor ons, dat uwe vaderlijke hand
onzen levensloop regelt! Moesten wij dien befluren, voor
„ een oogenblik genot zouden wij jaren van zaligheid koopen"
(verkoopen,) „ want de hoop is ook zaligheid. Maar die zou„ den wij verachtelijk wegwerpen; de blinkende droomen on„ zer verbeelding zouden wij terltond tot wezenlijkheid zoeken te brengen; wij zouden, zonder uittel, genieten. Maar
„ neen! wij zouden flechts zwelgen; want er is geen waar en
„ duurzaam genot, dan 't geen door lange hoop voorbereid,
„ door moeite en arbeid gekocht is, en fpaarzaam gebruikt
„ wordt. Wij , daarentegen, zouden in eenige oogenblikke n van
„ den wensch tot de vervulling, van de vervulling tot verza„ diging, van verzadiging tot walging, en daarmede tot den
„ dood onzer zoette hartsgevoelens, tot verdriet in het leven,
„ overgaan. Dus zou één dag een ganfchen levenskring heb,, ben omfchreven, en nog zouden wij dien misfchien reeds te
lang gevonden hebben. Maar heil ons! de Vader in den He„ mel weigert of vertraagt onze wenfchen. Stond een tiran aan
„ het roer der wereld, hij zou die vervullen."

De

C. G. SALZMANN,
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De Gefchiedenis van Simon Blaauwkool. Naar het Hoogduitsck
van C. G. SALZMANN. Te 4mfterdam, bij J. van der Hey.
1813. In 8vo. 339 Bl, f 2 -8-:

aanttonds leest men op den titel, wat men hier te wachA iheeft,
en dat het iets in zijne foort voortreffelijks wezen

ten
zal; de Heer SALZMANN is toch door zijne foortgelijke gefchriften reeds overvloedig bekend. „ In deze werkjes," zegt
hij, (wij nemen dit over uit het Voorberigt) maakte ik den
Lezer opmerkzaam op zekere goederen, die iedereen zich ver
kan, welke dezelve ernilig wenscht te bezitten. — In-fchaen
KLUGE'S gefchiedenis, namelijk, wijs ik de grooce waardij
van den tijd aan; in HA VERVEL D, hoe men een vrij man en
heer van zijne begeerten kunne worden; en in ZWARTMANTEL de gewigtige waarheid: wat God doet, is wél gedaan,
benevens de hooge waarde van het vertrouwen op God." Het
verwondert ons, dat hij zijne uitmuntende gefchiedenis van
CONSTANT hier niet mede heeft aangeftipt. B L A A U W K O O L
wedijvert voorzeker niet alle de genoemden, en leert ons,
dat de man, die op God vertrouwt, en alles met overleg doet,
in tegenfpoed, zoo wel als in voorfpoed, gelukkig kan zijn.
Het is de gefchiedenis van eenen man, die als jongeling het
vaderlijk huis ontweek, en in Suriname Zijne fortuin maakte; Wien
daar het verlies van vrouw en kind trof; die als een rijk man
naar zijn vaderland terug keerde, het grootfle deel zijner bezitting onverwacht verloor, nogmaalslwm.'.e, en zijne fiadgenooten ten zegen was; en die gedu c .ae geheel zijn leven den
ílraks gezegden Heiregel voorb._e dig en flandvastig opvolgde.
Die met S A L Z M A N N'S naven fchrij ftrant bekend is, ver
ons zeker van• het geven van een dor geraamte des-fchont
ve.rhaals, hetwelk daardoor alles verliezen zou, en gelooft ook,
zonder onze verzekering, dat hier, behalve den hoofdregel,
menige heilzame les overal is ingeweven; terwijl iedere lof
verder overbodig wordt, daar de Schrijver genoegzaam-fprak
bekend is, en bekende goede wijn geenen krans behoeft. Wij
beklagen het verwrongen gevoel van de zoodanigen, wien de-.
ze foort van gefchrifteu geen aangenaam onderhoud verfchaft.
Wij erkennen alzoo volkomen de volle waarde van den nage.
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genoeg éénigen Man in dit vak; maar willen echter den Lezer„
en den zoodanigen vooral, die zich opgewekt mogt voelen,
hem in deze foort van volksboekjes na te volgen, opmerkzaam
maken op liet een en ander, dat men den meester, maar niet
lederen leerling, om liet menigvuldige goede, gaarne ver: èefr.
Hier en daar fehijnt ons de beirbeiding wat al te vlugtig, en
is het alsof deze en gene bijzonderheid den Schrijver zij ontfnapr, en hij zijn gefchrijf voor het minst niet behoorlijk hebbe
nagezien. Zoo is het b. v. hier duidelijk, dat.het'áanzienlijl€
kapitaal, in Suriname achtergelaten en op zijne verkochte.goederen gevestigd, om eerst in tien jaren af te losten, niet zoo
nanflonds na de tehuiskomst van den Heer O L A A u w K o o r,,
door het verongelukken der twee schepen, waarin hij zijne
overige bezitting geladen had, kon verloren gaan; hij bleef
dus nog een vrij gegoed man: dit fcliijnt den Schrijver: ont1ipr. En, om iets van eenen anderen aard aan te flippen, hoe
doelmatig ook de melding van den onkundigen Westindifchen•
geneesheer, die iedere ziekte door braakmiddelen genezen wilde,
wezen moge, is toch de toon, waarop hij B LA A UW it 00 L S
waardige vrouw alles, wat zij in de maag had, maar met dat
alles ook ,'are ziel, laat uitwerpen, en geheel die voordragt,
waarliilt te koddig, dan dat zij bij iets zoo ernfligs geduld kan
worden. -- Het vertrouwen op God, en het hartelijk gebed,
kan niet te flerk in deszelfs vrr,cl,tbare en altijd zalige gevolgen worden aangedrongen; en wij geven den Hecre s A Lz?5ANN gaarne toe, dat zoodanig gebed dikwijls zigtbaarverhoord
wordt; tsaar, dat op n L A A v w x o o L's vertrouwen op God,
als hij zich in ongelegenheid bevindt, altijd eene als 't ware
onmiddellijke en oogenblikkelijke hulp kont, is voor misduiding vatbaar; en het zou, dunkt ons, der volkomenheid van
dit volksboekje geenszins hinderen, ware dit (zoo :ils toch
dikwijls in het werkelijke leven het geval is) nu of dan niet
gebeurd, en echter ook in die gevallen de dierbaarheid van
het gebed, en liet goede en vruchtbare van het vertrouwen op,
God, den Lezer 'even duidelijk gebleken. S A 1, Z MA N N's ge
„Bevindt zich de zieke in eene goede gemoedsgelleld--zegd:
hei23, heeft hij kennis aan God, en heeft hij zich beijverd om
nis een regtgeaard kind 's Vaders wil te doen, dan heeft hij
geene toebereiding ter dood noodig; zijn geloof overwint de
doodsvrees. Of, heeft hij , zonder God, naar zijnen zinnelijken
'
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lust geleefd, dan zal hem de toebereiding ter dood ook wei
baten:" wordt door den bekwamen en oordeelkundigen-nig
Vertaler door de volgende vragen te regt gewezen: „ Maar
dan" (bij die goede gemo^dsgefteidlseid) „ ook geene vestiging
zijner zwervende gedachten? geene hulpbieding in het befliijden van zwarigheden, die de kranke lijder dikwijls nu niet ge.
noegzaam overwinnen kan? geene aanmoediging, geenen troost
voor zijn dikwijls onder liet ligchaamslijden nedergebogen hart?"
enz. En als de Schrijver volgen laat: „ Daarom vinden wij
ook, dat de Heiland Hechts éénen enkelen ter dood heeft voor
namelijk den moordenaar aan liet kruis. Had hij niet-berid,
in zijn hart kunnen lezen, en zich overtuigen van zijn opregt berouw, waarfchijnlijk zou ook deze voorbereiding ter
dood wel zijn achtergebleven :' wordt te regt gevraagd: „ Zou
evenwel de Iaatíle gefprekken van Jezus, voornamelijk met-den
vpzigt tot Judas , niet, met alle regt, als eerre voorbereiding
tot herven kunnen worden aangemerkt ?" enz. Inderdaad, eerre
magtfpreuk doet altijd weinig af, en verdient{, al komt zij ook
uit den motid van den achtiugwaardigen en nu reeds zaligelf
S A L Z MANN, wantrouwen en berisping.
De Lezer voelt intusfchen, vertrouwen wij, dat wij dit een
en ander geenszins hebben aangevoerd om de waarde van dit
lief en nuttig werkje te verkleinen; wij betuigen voor her minst
opregt, dat wij de vertaling van 's mans Levensgefchiedenis
van den Heer P A r r E L , Hechts weinige dagen vóór zijn overlijden voor de pers gereed gemaakt , met , groot verlangen
te gemoet zien, en dat het ons een zeer fmartelijk gevoel veroorzaakt, te weten, dat dit het laatfle van deze foort van gefchriften is , 't welk wij uit zijne iialatenfchap te wachten
hebben.

nfeugdige Dicktproeven van JOHANNA CONSTANTIA CLEVE,
oud elf jaren. In den Haag, bij J. Allan. 1813. In gr.
8vo. 70 BI. f 1-4-:

W ij vinden in deze ftultjes vernuft, veel aanleg voor r'e
kunst, en Bene groote gemakkelijkheid. Daarenboven heeft het
lieve meisje een nog onbedorven, kinderlijk, nederig hartje.
Het
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Het is alleen het aanzoek vals vrienden bij hare ouders, waardoor hare bloempjes nu mede op de bloemmarkt verkocht worden, en zij verontfchuldigt zich bij hare fpeelmakkertjes hierover, die zij niet hoopt dat haar daarom van trotschheid zullen verdenken. Tot eene proeve willen wij geene der eeríle
noch ook der laatfte Rukjes kiezen. Het volgende, DE WINTER getiteld, dagteekent zich 181 I.
„ De koude Wintertijd begint,
De lucht is bar en guur:
Werd Zomers 't land om ilrijd geliefd,
Nu kruipt men bij het vuur.
De wijsgeer, met de flaapmuts op,
Hangt bijna op den haard,
En brandt, van muizennesten vol,
Veelligt of muts of baard.
Sint Nikolaas, met al zijn pret,
Komt nu ook op 't tooneel;
Nu is 't: „ nu kinders leert toch braaf,
Dan krijgt gij ook uw deel!"
De koek- en fuikerbakker med ,
't Kraamt al wat lekkers uit;
Maar wie zou ook niet alles doen,
In hoop op goeden buit?
Sint Nikolaas is naauw voorbij,
Dan komt een nieuwe vreugd;
Nu fchaatfen aan, en fluks op 't ijs,
Is 't pretje van de jeugd.
De Winter geeft toch ook vermaak,
Al is 't geen Zomertijd,
Ja, fchoon hij bui op buijen wekt,
Toch maakt hij ons verblijd.
Zoo fchenkt de Hemel ons alom
Genoegen en genot;
't Zij 't Zomer, Herfst, of Winter zij,
Berusten we in ons lot."
Het aardig meisje kweeke haar talent verder aan; en, indien
zij onzen raad verkieze , zij dichte nog grootendeels op hare
bloempjes, hare kindervreugde en hare pop, en vervaardige
liefst
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liefst nog geene huwelijkszangen. Zij zij ook met hare versjes niet al te gul, beware die meerendeels voor haarzelve, en
voor het oog van een enkel in dit vak kundig en verftandig
vriend. Zij late zich niet ter nederflaan noch al te zeer uitlokken door te overvloedigen lof. Ter nederfaan? Wij kennen
een meisje, dat ook vrij gelukkig de kunst beoefende, toen
hare kameraadjes nog met de pop fpeelden; men prees het kind
al te zeer; een weinig ouder geworden, jaagde haar dit menigen blos aan; zij werd zulks moede, en was finds voor de
kunst verloren. Maar wij kenden ook nog eene andere; zij
werd ook te vroeg en te veel geprezen, en raakte daardoor
verloren, niet alleen voor de kunst, maar, hetgeen nog erger
is, ook voor iedere maatfchappelijke en huisfelijke betrekking
en genot. Het zou ons finarten , zoo een van beiden ook bij
dit lieve jonge dichteresje het geval werd. Het hart, van
een meisje vooral, is een zoo teeder bloempje. Die het opkweekt, gebruike de hoogstmogelijke voorzigtigheid. Onvergeeflijk toch is het, zoo men het beminnelijk plantje verderft
of kwetst.
Dit lieve kind wordt reeds zoo jong door een aantal vrienden geprezen en bewonderd; zij werd reeds herhaalde malen
door een Genootfchap van Dichters aangemoedigd en beloond;
een nog al aanmerkelijk bundeltje harer ftukjes wordt nu reeds
gedrukt, en bij inteekening aan een zeer talrijk publiek verkocht; bare beeldtenis verfiert den titel, en — de Heer T.
v n N LIMBURG zegt in het voorberigt zoo veel, hoewel met
weinige woorden. Een hard hoofdje inderdaad, en een wel
uitmuntend kinderhartje, dat dit alles dragen kan! En echter
kunnen wij van ons niet verkrijgen, om het lief en aardig kind
iets te zeggen, dat naar afkeuring of berisping zweemen zou.
Maar, wat den Uitgever betreft: wij herinnerden ons aan den
grooten P EI RE SC I us, die zijne denkbeelden zoo fchielijk had
weten te vermenigvuldigen, en zijne kundigheden tot zulk eene
verbazende hoogte doen Hijgen, dat op zijn zevende jaar zijn
vader de opvoeding van zijn' jonger' broeder, een kind van
vijf jaren, geheel aan hem overliet, met de beftiering van al
hetgeen hem betrof. — „ En was de vader eve„ ver fiandig
als de zoon ?" vroeg oom TO BIAS.
Dan, er is geen regel zonder uitzondering. Er zijn inderdaad
'Vroegrijpe vernuften. Wij lezen daar, op dezelfde bladzijde,
waar
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waar wij het zoo even aangehaalde ontleenden s dat de grootti
een werk voortbragt op den dag toen hij geboren
was! Men vatte onze woorden zoo niet op, alsof wij hier alles op rekening zetteden van des Heereu Li MB U R G's verbeterende hand. Neen; de versjes zijn van een kind ; dit is bij
verre de meesten duidelijk; en daarom ook behagen zij ons.
L IPSI U S

Leesboekje voor Kinderen. Naar het Hoogduitsch van C. G.
S A L Z M A N N, III Stukjes. tierde en verbeterde Druk. T.,
flr flerdam, bij J. van der Iley. 1812. In s vo. Te zasner,
194 Bl. f - Ia
:

-:

en werkje, door den naam des Schrijvers, en ook in onze
E
taal door de toenmalige Tijdfchriften, reeds met lof bekend,
en, ten bewijze van het menigvuldig gebruik, nu reeds voor
de vierde maal herdrukt. De verbeteringen bij deze uitgave kunnen wij niet aanwijzen, daar ons een exemplaar der vroegere
thans ontbreekt; maar dit zien wij, dat het voor de fcholen en
de lieve jeugd bij uitnemendheid gefchikt is. Alle de lesjes
zijn meest zeer lieve gefprekjes, juist in den kindertoon, en
naar de jeugdige Vatbaarheid zelfs van zeer kleine kinderen.
Onderfcheidene letteren wisfelen zich af bij het tweede en derde ítukje; niet alleen wordt het kind in het lezen, maar ook
in het nadenken geoefend; en door menige nuttige les wordt
zoo wel voor het hart als voor liet verftand gezorgd. Er is
Gene behoorlijke opklimming van het meer- tot het minder gemakkelijke. In één woord, het werkje beantwoordt volkomen
aanzijn oogmerk; en wij ondervonden, dat het voor een zes.
jarig meisje, dat zoo tamelijk goed begon te lezen, een aller•
liefst gefchenkje was.
-

BEO ORDE - LjING
Brieven over de .flanbidding van onzen Heere j z z u i
CHRISTUS, uitgegeven door ASSUERUS DOIJuR,
A L. M. Phil. Doet. &c.
(Tweede Verflag.)

D

oor het lezen der te voren ontlede brieven komt de
Heer L. tot nadenken, en erkentenis, dat hij tot nog toe tè
Ver was gegaan in de aanbidding van Jezus; hij gevoelt
eenen geest van afwijking, die de Christenen eerst aanfpoor=
de, om de aanbidding van den vader op den Zoon over te
brengen, al verderop Maria, en eindelijk — op den ezel
waarop de Heiland, in zijne eerfre kindschheid, naar Egypte gevoerd is. Dan, hij kiest nu eenes middelweg, en wil,
dat men vrijelijk Jezus in zijne Koninklijke betrekking kan
en mag aanroepen ; hij geeft een voorbeeld van zoodanig
gebed, regtílreeks door hem tot den Zaligmaker gerigt i
hetgeen hij meent dat een echt discipel van Jezus gaarne
bidden zal. Hij beroept zich op de praktijk der eerfte
Christenen, die ja wel in het algemeen God, den Vaders
aanbaden, maar , vindt ook voorbeelden van gebeden aan
den Zoon; Stephanus deed dit niet alleen , maar ook Paulus;
de Heer toch, dien hij naar 2 Kor. XII: 8, 9 driemaalgebeden had, zal wel geen ander dan Jezus zijn , eens zigtbaar
aan hem verfchenen , en van wien hij vele openbaringen
had ontvangen.
Deze middelweb behaagt aan D. intusfchen niet: hij
merkt aan, dat, daar Jezus Koningrijk niet van deze wereld is, vele dingen in hetzelve geheel anders zijn dan in
de rijken dezer wereld; en weet niet, waarom wij, die
daarom niet minder onderdanen van den Vader zijn, nu Je
om alle die dingen zouden verzoeken, die wij anders-zus
van God zouden affineeken; te minder, daar Jezus dit nooit
gezegd, noch de verhooring van zoodanige gebeden beIEOORD. 1813. NO. 12.
L 1loofd
;

-
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loofd heeft, maar alleen van die, welke men den Vader
doet in zijnen naam. Dit is ook liet voorbeeld en de leer
der Apostelen, die willen , dat wij onze begeerten in alles.,
d. i. zonder ecnige uitzondering, Gode zullen bekend maken. Wat de welvoegelijkheid betreft, om den Koning aan
te bidden, dit mogt gaan, ware God afgetreden, en helde
de Bijbel ons dezen Koning voor, niet als zittende aan Gods
regterhand, maar in de plaats van God. Is het voegzaam,
dat wij, ons wendende tot den troon, den genen, die onzen Heer nu aan zijne regterhand doet zitten, voorbijgaan?
Voorts merkt hij op , dat men waarlijk al om geene aangelegener dingen bidden kan, dan E. doet in zoodanig gebed
tot Jezus , als waarvan hij gewag maakt. Moet men om
deze dingen trvee;riaal, eerst aan den Vader, en dan aan
J. C. bidden ? Het voorbeeld van Stephanus gaat hij,
als reeds vroeger behandeld, voorbij; maar wat Paulus
betreft, zoo vordert hij bewijs , dat de Heer, wien de
Apostel zegt gebeden te hebben, niet God zelf, maar Jezus
was. Wat de gezigten en openbaringen, waarvan hier de
rede was, aanbelangt, fchijnt hem het verband te vorderen, dat dezulke bedoeld werden, niet die Paulus gehad,
maar die een ander (die tegen(lander, die engel des Satans)
had voorgewend. Zou ook het voorbeeld van éénen Apostel hier alles afdoen? In de praktijk waren deze mannen
wel niet onfeilbaar.
Nu fchrijft de Heer F. aan A., en wel op voorlichting
van een' der kundigfle Godgeleerden uit zijn Genootfchap.
Dezen is liet evident, dat de verdediging der éénheid van
God alleen in de verdediging der Godheid van Christus te
vinden is hij ílaat derhalve ook, ten betooge van het fluk
in qutestie, Benen anderen weg in. Hij betoogt, geheel met
de bekende plaatfen, waarop men zich hier doorgaans beroept, i Kor. X: 9. Hand VII: 30, 35, dat Isralls God,
aan de vaderen verfchenen , die door Mozes de wet gaf,
de Zoon Gods, de Christus is; en deze is natuurlijk de
waarachtige God, en één met den Vader. Israël had in
eters geen twee Heeren ? -- deze is dus de Schepper, enz.
niet
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niet als middel, werktuig , of gezant en profeet, (waar..
door God ook groote werken Gleed.) De Apostelen waren
zoo wel als de Profeten, flechts aankondigers der worderwerken, die God deed, Hand. I1I: i 2-16 ; eiaar 't zott
ongerijmd zijn, te zeggen, dat God zoo door Christus alles nebbe gefichapen, enz. Aan geen fel^epfel kan de f nepping en onderhouding worden toegekend, noch aloittegenwoordigheid; enz. Hetgeen van den verhoogden Zaligma.
ker wordt getuigd, kan, zonder Gods geest en kracht, in
hem niet begrepen worden: Als Jezus zegt: hetgeen ik
fpreke, (preek ik niet van mi7zeiven,• maar de Vader, dié
in mij is , doet de werken; beteekent dit: ik zeg dit niet als
uw medefchepfel, enz. Ware Jezus een gefchapen henielfche
geest die een menichelijk ii'chaatn had aangenomen da:i
eerden wij in het Christendom eenera niet vleescli bekleedert
engel, lijnregt tegen vele plaatfen; Kolosf. II: 8, t3. r
Kor. X: 2o, ni. i Tim. III: 14-16. IV: i. Hebr. I: n..
TI: g. Daar dan de Vader alle dingen gewerkt heeft en
werkt door den Zoon, blijkt, dat Hij en de Vader Jen
God is. Intusfchen leert de I Í. S., dat hij weder van den
Vader, en de 1I. Geest van beiden, onderfcheiden is; deze onderfcheiding kan niet firijden met de-eenheid, noch de
eenheid met die onderfcheiding, Het is eene groote verborgenheid maar heeft zoo weinig zwarigheid voor het Chr s.
telijk geloof , als het aanwezen van God en zijne Voorzie=
nigheid. „ Indien de leer der Voorzienigheid vair God ons
,, zwarigheid 'maakt, het ontl'taat er uit, dat wij de werp
„ king van God in de wereld roet onze iiieníche'iike wer4
;, kingen vergelijken; en indien de leer vat! de Verboi'gen^
, beid van den Vader en Christus ons zwarigheid maakt;
„ het ontilaat er uit, dat wij het wezen van deii onbegrijpelijkeri God niet onszelven en het fchep el gelijk flellen
, terwijl de regte rede het beide wraakt."
Dusverre F., die echter den Heer A. , eiijk uit ëejlèti
volgenden brief aan D. en C. blijkt, niet overtuigd heeft o
De ifelling van V. rust daarop: Jezus is de waarachtige
God; en het huofdUewijs daarvoor is ó hij is de Jehova' ; dL
teide<
t 1 <Q,
;

;
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Leidsman des Israëlitifchen volks. - A. merkt aan, dat, al
ware dit zoo, er nog ge ene reden wezen zou, van de gewoonte, om alleen den waarachtiger God aan te bidden,
af te gaan, zijnde dit in allen gevalle veilig; en wel het
voorzigtigst, om andersdenkenden niet te ergeren. Maar
het bewijs zelve fehijnt onvoldoende. i Kor. X. 9. (laat
niet, gelijk fommigen van hen HEM verzocht hebben; maar
men kan, in Rede van ii r, GOD of HEERS invullen.
G R o T I U S en G R IE SB A C H worden hier vergeleken.
Daar in het 0. V. een engel, in den naam van God, dikwijls fpreekt, alsof hij God zelf was, Gen. XXII: ii, i2.
XVIII: i— r4. XXXI: ii en 13, doet Stephanus redevoering
ook niets af. De engel, die aan Mozes in den braambosch.
verfcheen, was zeker Jehova zelf niet; Jehova, die den
Christus zenden zou, is van den gezondenen onderfcheiden,peut. XVIII: 15. Ezech. XXXIV: 15, 23; het was zijn
knecht, Jef. LII: I2. vergel. LXI met Luk. IV: 21. Paulus, Hebr. XIII: 2, heeft hiervan ook niets geweten; anders zou hij gezegd hebben: fommigen hebben onwetens 'ehova geherbergd. Die is, was en komen zal, d. i. Jehova,
wordt in de Openbaring, onder andere I: 4, 5, duidelijk
van onzen Heer J. C. onderfcheiden. Paulus boog zijne
kniën. tot den Vader van onzen Heer J. C. Efef. III: 14
niet voor, zoo als F. zegt, maar in den naalp van J. C.
Filipp II: 9—ii; en beroept zich A. verder op i Tim. II:
5. 1 Kor. VIII: 5, 6. Jo. XVII: 3, en geeft zijne naar
W E T S T E I N en G R I E S Ii A C H verbeterde lezing van
hand XX: 28. Rom. IX: 5. i Tim. I: 17. III: 15, i6.
Hebr. I: 8, 9. 1 Jo. V: 7, 8. Jud. 25. Eindelijk voegt
hij er nog een woord bij over jezus Koninklijke heerfchappii; vergelijkt hier vooral i Ror. XV: 24-28; en, niet
willende bepalen, welk deel aan zijne onbegrensde raagt en
wetenfchap God aan zijnen meestgeliefden en den Eerstgeborenen van alle fchepfelen kan fchenken, is het hem genoeg, te weten, dat hij volkomenlijk kan zaligwaken allen,
die door hem tot God gaan, enz.
De tiende brief van D. had kunnen wegblijven; hij be.
helst
v
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helst niets dan goedkeuring aan A. en een zet op de Theologifche Logica van F. Ook hadden wij aan den elfden, van
C. aan A., weinig verloren; hoezeer het daarin gezegde
waar zij, dat het met den Heer F. nu eene disputatie over
de Triniteit worden zou, en men, niet hem verder handelende, geheel dien locus zou moeten behandelen. Beide
deze brieven zijn echter gelukkig bij uitftek kort.
Tot dusverre het boekje; terwijl het voorberigt van den
Eerw. Uitgever de zaak geenszins als door deze brieven geheel voldongen doet voorkomen , maar integendeel, in naam
van alle de brieffchrijvers, van andere kundige en met denzelfden geest van waarheidsliefde bezielde mannen, nadere inlichting verlangt. Wat ons betreft, wij keuren deze
briefwisfeling overwaardig, om door den Godgeleerde, hoe
hij ook over de zaak denke, te worden ingezien, en roemen over het algemeen den ernfligen en tevens verdraagzamen geest, dien de optlellen ademen; wij meenen echter
over en weder bij de Bijbeluitlegging nog al het een en ander te kunnen uitzonderen , en voelen klaar, dat, hoezeer
men de Triniteitsleer wil, en in zeker opzigt ook behoore
hier ter zijde te tellen, de voorftander dezer leer toch altijd, ten aanzien van de aanbidding des Zaligmakers . minder huiverig wezen zal, dan zijne partij. Met dat al, wij
willen dit daarlaten;. en, hoezeer wij wel ver af zijn van
den Heiland als een middelwezen tusfchen God en mensch
te willen vereeren , uit hoofde dat wij zoo iets zouden behoeven, en ons de naam Broeder en God zeker fluit, zoo
willen wij toch opmerken, dat het aanroepen van den Broeder en Heer niets flootends heeft voor ons gevoel , en wij
niet zien, dat men altijd en in alle gevallen daardoor de eer
des hoogen Gods zou te na komen. Het voorbeeld der
Apostelen moge flellig zijn noch beflisfende; maar zij, God
zelf door hen, boezemen ons zoo verhevene denkbeelden
nopens jezus in, dat wij, door het diepzinnig uitpluizen
van zijne betrekking tot de Godheid, ook toch wel gevaar
kunnen loopen van minder aan hem toe te fchrijven,
dan hij werkelijk bezit. Zekerlijk heeft het toch iets voer
LI het
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het hart, den verhoogden broeder, die ons leven, brood,
licht en vreugde en alles is, ons zeer nabij te denken, en
ons van zijn oog op ons te verzekeren, Wij voelen , dat
het meisje te ver gaat, hetwelk eerie vrouw, (moeder Maria) om • haar hart uit te ílorten , behoeft; maar, laat het
dan uit hoofde van ons zwak zijn , fomtijds toch gaat het
gebed tot den Vader ruimer, nadat men zich eerst tot den
Creliefden wendde, die bij zijne omwandeling op aarde, en
ook nu door de Evangeliën nog zoo veel voor zijne vrienden is. En is het ongerijmd, dat hij, die met en voor ons
bedt, wanneer wij in zijnen naam den Vader vragen, onze
gebeden hoort en in onze harten leest? Zoo niet, wat zwarigheid dan, dat wij hem daarbij ons denken, en den helpenden broeder mede aanfpreken, als ons gevoel ons daar
toe leidt? — Wat de hooge Godheid in Jezus betreft, wiiien wij gaarne erkennen, dat dit ítuk ons donker is, er;
wij, bij onze Bijbeloefening en Ambtsverrigting, nu eens
met meer, dan weder met minder vrijmoedigheid en gerust
partij kozen. Niemand kent den Zoon, dan de Va--heid
der, dit houden wij ook in dezen zin waar. Hoe men hierook denke, kan men intusfchen den Vader en zijnen grogten Zoon diep vereeren en hartelijk liefhebben. Maar, daar
wij, bij Jezus omwandeling op aarde, zijne kracht en we
tenfchap, ten aanzien der zijnen, zich zeer ver zien uit-.
ilrekken, zoo kunnen wij de gedachte: „ hij ziet en
hoort ons, en kent ons hart," nu,- bij. zijne verhooging,
.niet nredelijk of onbijbelsch vinden. Wij zien niet, dat
wij, bij deze gedachte, door eene toefpraak.. van den ons
door prod gegeven grooten Broeder, Herder, Vriend,
:Fleer., Koning, en welke namen wij al meer mogen gebrui-.
hen, de hooge Godheid van die eer berooven, welke haar.
alleen toekomt; en ons dunkt, men gaat te ver, wanneer
uien het eenvoudig minnend hart, dat zich hierdoor. nader
tot God getrokken voelt, dit wil betwisten. Het ergert
ons niet, dat men nu en dan, bij gelegenheid van het H.
Avondmaal vooral, zich ook tot J' zus rigt, en hem, in de
Verzekering dat hij het ook nu weet en hoort, uit een vol
hart
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hart voor Zijne liefde dank betuigt. Overigens is er tusfchen
de Broederen geen verfchil, dat men den IIeer tot heerlijkheid des Vaders belijden moet, en dat hij het gewis hooge.
lijk afkeurt, dat men, regelregt tegen zijne herhaalde leer,
de aanbidding der Godheid nalate, en die Qp hein overbren.
ge. Drukken wij liet woord bidden maar niet te zeer, dan,
dunkt ons, kunnen andersdenkenden zoodanige gewoonte
bij de Hervormden voor het minst wel in liefde dragen; en
wij meenen verpligt te zijn ,Leeraren in dat Genootfchap te
dezer gelegenheid voorzigtigheid aan te raden, hun herinnerende aan Jezus les, dat men, het onkruid willende uit
wieden, wel eens gevaar loopt van ook het goede zaad uit
te rukken. Aan zoodanige gemeenzame voorftelling van,
en uitfchudding van het hart voor Jezus, is bij een aantal
waardige, eenvoudige Christenen, zoo wij bij ondervinding
meenen te weten , zeer veel goeds verbonden.
Overigens wordt in deze brieven den onnadenkenden,
die den albarmhartigen, grootën God en Vader van onzen
Heer. J. C. bij de openbare gebeden niet zelden geheel
uit het oog verliest, menig waar woord gezegd. — Wij
danken den waardigen Uitgever, wien wij achting toedragen, voor dit gefchenk.

Nierwe Verhandelingen van het Genootfchap tot verdediging van den Christelijken Godsdienst tegen deszelfs
hedendaagfche Beflrijdéren. Voor fret jaar r81I. 116e
Deel. In den Haag, bij J. Thierrij en C. Menfing
en Zoon. 1812. In gr. 8vo. 122 cn 197 BI. f 2-10-:
Dit tweede Deel bevat twee, ieder in hare foort, voortreffelijke Verhandelingen. De eerfle, van den Eerw. r.
VAN DER WI L L I G E N, behelst een Onderzoek naar

de leere des Bijbels, aangaande den flaaa der ziele tusf'hen den dood en de wederopflanding der ligchamen.
Na alvorens de uitgefchrevene Vraag verklaard en beL1 q,
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paalcI te hebben, worden eerst • de onderfcheidene Bijbel=
plaatfen, die iets van den tusfchenlaat der ziele geacht
worden te leeren, opgegeven en kortelijk verklaard, en
daarbij ook de Schriftén des Ouden Verbonds niet over 't
hoofd gezien. De Schrijver neemt dan als bewezen aan,
dat er duidelijke fporen van kennis en geloof aan de onfter"
felijkheid der ziel in deze Schriften voorhanden zijn, en
verwijst alleen op de fchriften van MI C H A ë L is en anderen, door welken dit, op eene voldoende wijze , zal bevestigd zijn. Oflchoon dan ' nu de joden,. in die vroege
tijden, nog geene zeer onderfcheidene en juiste denkbeelden vin de ziel hadden, zij ítelden zich toch dezelve voor,
als onderfcheiden van het grovere ligchaam, of zich althans
van hetzelve affcheidende en overblijvende na den dood,
Men meent, en ook de Schrijver Raat in dat bevelen, dat
zij, reeds in de vroegte tijden, van den (laat der ziele ter,
fond na den dood eenige kennis gehad hebben. De ganfche voorftehing van het Schimmenrijk, boe veel er ook in
voorkoine, 't welk wij alleen als dichterlijken opfchik hebben te befehouwen , zal duidelijk- genoeg het geloof, dat er,
na den dood iets van den mensch overblijft, aantoonen.,
Wanneer de flervenden gezegd worden vergaderd te worden, of heen te Baan tot hunne volken of voorouders, zal
ook dit denkbeeld ten gronde liggen, en tevens aangeduid
worden, dat de ziel, in het Schaduwrijk, met bewustheid
van zichzelve, onder die van zijne voorouders verkeert.
pe Aartsvader ,Jakob zal, in zijne overmatige droefheid over
Jozef,: ook daarin troost gevonden hebben. En dat dit, in
die. Qveroude tijden, niet Hechts: het gevoelen van deze of
die menfchen, of wel volksgevoelen, maar een gegrond
denkbeeld geweest is, meent de Eerw. VA N DE R W I L .L Ir, E N daaruit te mogen afleiden, dat niet alleen de wijste en
^raafíte menfchen , die ook met bovennatuurlijke openbaringen begmiftig d werden, zich van die fpreekwijzentbedienden, maar dat,zij ook God zelven in den mond gelegd wor'
den. Voorts komen hier ook Benige Mozaïfche wetten in
aanmerking, ttgen liet Qproep^tl en raadplegen van .doo-
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tien, en nog veel meer die plaatfen des Ouden Verllonds,
waar God zich den God van Abraham, haak en ,?akob
noemt, lang nadat deze godvruchtige mannen reeds ge
waren. De plaatfen des Nieuwen Verbonds, waar--ftorven
in men, omtrent deze leer, een veel duidelijker en volle
zal aantreffen, worden gebragt tot drie-digeront
foorten. Eerst behooren daartoe zulke , die meer regel
regt, of met eigenlijke woorden, iets van den tusfchenf'aat der ziele zullen bevatten; Matth. XXII: 32. (verg.
met Marc. XII: 26, 27. Luc. XX: 37.) Luc. XXIII: 43•
s Cor. V: i volgg. Phil. I: 23. Elke dezer plaatfen
wordt, naar de beste uitlegregels, oordeelkundig verklaard.
Velen hebben zich ook op Openb. XIV: 13. Joh. X: 24.
(verg. met VIII: 52. XI: 25, 26.) VIII: 56. beroepen;
maar de Schrijver oordeelt met regt, dat dezelve aan meer
bedenking onderhevig zijn. In de eerfte plaats kunnen de
ouderfcheidene zinfneden. op meer dan ééne wijze verdeeld
en verklaard worden; .zoodat het moeijelijk zij, dei waren
zin met voldoende zekerheid te bepalen. Het komt hem 't
waarfchijnlijkst voor, dat men vertalen moet: Zalig zijn
de dooden, die reeds in den Heere. gejlorven zijn; of:
Zalig zijn de dooden; die van nu aan in den Heere fieryen; namelijk, vóór dat de vs. 7 aangekondigde dag des
-oordeels, met zijne gevolgen, - kwame. Joh. X: 24, en
op de gelijkluidende plaatfen, wordt niet zoo zeer van de
voortduring van het leven na den dood met bewustheid,
maar van het eeuwig gelukzalig leven gefproken, hetwelk
met de opilanding der ligchamen zal aanvangen. Hetgeen
van Abraham, H. VIII: 58, gezegd wordt, fchijnt hem
wel toe , allervoegelijkse in dien zin verklaard te worden,
dat de Aartsvader, fchoon reeds geftorven naar het ligchaam,
zoo als hij naar de ziel voortleefde, heeft kennis gedragen
van 's Heilands komfle en leven op aarde; maar hij durft
geenszins ontkennen, dat er ook andere, minder of meer
waarfchijnlijke, verklaringen van deze woorden voorhanden
zijn. -- Tot de tweede foort behooren zulke plaatfee , die
of in gelijkenisíen, Of door andere oneigenlijke of ainnebbee LI5
di-
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dige voorffellingen, eenig onderrigt van den tusfchenfaaa
der zielen bevatten. De voornaamfte is de- gelijkenis van
Lazarus en den rijken Man, over welke zeer gepaste aan
't midden gebragt worden; voorts eene en an--merking
dere plaats uit de Openbaring van Johannes. — De derde
foort beflaat uit dezulke, uit welke , bij wettige gevolgtrekking, iets aangaande den fiaat der ziele na den dood kan
afgeleid werden, als Phil. I: si; zulke plaatfen, in welke
dit leven, wordt voorgefleld als de tijd der beproeving, en
bet volgend leven als de tijd der vergelding; en eindelijk
ook zulke, uit welke blijkt, dat het geluk der gezaligden
en het ongeluk der veroordeelden aanmerkelijk toen.men,
en , als 't ware, zijn volle gedag krijgen zal ten jongf{ en
dage.
Uit alle deze Bijbelplaatfen wordt, in het tweede deel dezer krenswaardige Verhandelinge, alles, 'vat de Bijbel van
den ftaat der ziele na den dood leert, tot eenige hoofdpunten beknoptelijk zamengctrokken, en nog nader opgehelderd
cn ontwikkeld; en dan nog, in een derde deel, gewag gemaakt van de gevoelens van ver-fchillend denkenden, die
meenen, uit hun onderzoek van de leer des Bijbels, een
Raat van gevoelloozen flaap, een Raat van zuivering, of
ook nog wel een ander refultaat te moeten afleiden, en het
een en ander bijgevoegd tot derzelver wederlegging. Er
volgt nog een Naf hrift, waarin de Schrijver zich met
befcheidenheid verzet tegen een Onderzoek omtrent de leer
van Paulus, wegens den (iaat der ziele na den dood, naar
aanleiding van. Phil. I: 23. in het derde Deel van het christelijk Magazijn, welks Schrijver meest overhelt tot het
gevoelen van een zieleflaap, en ook het bewijs, uit Luc.
XXIII: 43 ontleend, had getracht te ontzenuwen. De tegenredenen van den met goud bekroonden Schrijver zijn
ons zeer aannemelijk toegefchenen.
Van de tweede, veel uitvoerigere Verhandeling vn den
Wel - Eerw. w. A. VA N H E N GE L, over de voortduring
van den Doop en het 1lxondmaal, bij eene volgende gelegenheid.
De
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De Onzigtbare, of de Goddelijke l7oorzienigheid werk•
zaam in de Lotgevallen der Menfcl en een historisch,
redekundig en godsdier flig Leesbock; door w. G o r, D E,
Christen- Leeraar te Rotterdam. Met Platen. Te
Jaflerdam, bij J. van der Hey. 181?. In gr. 8vo. XVI
en 29I Bladz. f 2 - I8 -

D

e Eerw. G 0E DE betuigt in zijn voorberigt, altijd bij
voorkeur de leer der Goddelijke Voorzienigheid, als een
fuk, der overdenking en behartiging waardig, te hebben
befchouwd, en tot dat einde, na te voren reeds eenige
werkjes over die [tof uit het Hoogduitscli vertaald te heb
thans eene vrije bewerking te leveren van een ge--ben,
fchrift, in Duitschland onder den titel: Der Unfichtbare,
oder Menfcherfehiclfale zind t'orfchiung, in het licht ver
Deze bewerking, echter, is zdó gefchied, dat-fchen.
de Heer GO E DE dit werk voor een groot deel het zijne
kan noemen.
De inleiding reeds van hetzelve noopt ons tot eene aanunerking, die, wel is waar, flechts een woord betreft; dan,
hoe dikwerf heeft misverftand van wooden aanleiding tot
het groffte misverftand in zaken van liet uiterfle g Wigt
gegeven I De Heer GOEDE (waarfchiinlijk in navolging
van den Hoogduitfchen Schrijver, die het woord Schicifal
gebezigd zal hebben) fpreekt telkens van liet Noodlot in
een' goeden zin, als werking der Godheid, te gader met
de Voorzienigheid, die (bl. Sr) voor onze natuurlijke,
gelijk het Noodlot voor onze zedelijke behoeften zorgt.
Deze beteckenis, nogtans,.is geheel nieuw en ongewoon,
en verdraagt zich niet wel met ons taalgebruik. Immers,
wij verflaan door Noodlot het Fatum der Ouden; een Wezen, 't welk, volgens hunne begrippen, van eeuwigheid
alles, niet volgens de regelen van wijsheid en liefde, maar
tolgens willekeur geregeld en voorbefchikt had. Dit Is
ook
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ook gedeeltelijk de leer der Mahomedanen , Wier noodlot
alle eigene werkzaamheid firemt. Dit harde woord-3--derhalve , voor het vaderlijk wereldbef'uur van God over ze
wezens te gebruiken, komt ons ongepast voor; en-delijk
vreezen wij, dat, niettegenilaande de ernflige en herhaalde
pogingen des Schrijvers, zijne onderfcheiding tusfchen
Voorzienigheid en Noodlot in het hoofd van fommige
mindenkende Lezers verwarring zal veroorzaken, vooral
wanneer zij zich van den predikdoel tegen het geloof aan
een blind Noodlot hooren waarfchuwen. Al ware liet
woord in den hier gebezigden zin minder ongefchikt, dan
moest men nog eene beteekenis houden, door behendig
gebruik gewettigdd: doch wij zagen reeds, dat ons Nood
(even als de daarmede overeenkomende woorden in an'-lot
dere talen) iets geheel anders, dan Gods Voorzienigheid,
— dat het een denkbeeld aanduidt, 't welk zich met
Christelijke begrippen volftrelt niet rijmen laat.
De orde van dit boek op te geven, valt moeijelijk. De
drieëntwintig Floofdllukken van hetzelve hangen. flechts
door hunne betrekking op het onderwerp te zamen , zonder deelen eener aaneengefchakelde redenering te zijn. Zie
hier derzelver inhoud: i. Het Noodlot. 2. Noodlot en
Bcftemming. 3. Ge/chiedkundige bewijzen van het voor
Noodlot-gande.4DlrvBjmingeht
was flceds de leer van alle volken. 5. De Gefchiedenis
van den Mensch ; eene Ooster fche Fabel. 6. Noodlot en
Voorzienigheid. 7. Het onmiddellijk onde,wijs. 8,. De
Bijenkorf; een Gefprek. 9. Paulus te Athene. io. Het
geloof aan de Voorzienigheid bevordert het geluk des le.
vees; een Oostersch herhaal. ii. De onbillijke klagten
der men/chen. 12. Keizer si GIS MU ND US en zijn
Schildknaap. 13. De Twijfelaar. Zou de Voorzienigheid
zich inderdaad met ons menfchen bemoeijen? 14. De
onverwachte ontknooping; een Verhaal in den Oosterfchen
Eiijl. 15. Kan de mensch zijn eigen noodlot bepalen ? 16.
De grootje gebeurtenisfea ont/laan vaak uit kleine, geringe ooi zaken; een bewijs der almagt van God in it
.

nood.
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noodlot. Y7. Een oogenblik vernietigt ede groot/le óntwer
pen van den trotfchen menmch. 18. In den hoogten nood
ontdekken zich vaak de onverwacht/Je hulpmiddelen ter
-onzer redding. 19. De grootfile mannen flijgen uit het
jlof opvaarts. 2o. Uit den geringfien /land kwamen, in
alle tijden, de groot/le Plaatsmannen , helden en geleerden te voorfchijn. 2i. Over toerekening of veraniwoor"
lelijkheid. Kan de menseh wegens zijn noodlot verastovoordelijk zijn
22. De Voorzienigheid treedt in he
noodlot meer onmiddellijk als Leeraar van het menfchelijk
ge/Jacht op. 3g. Onderrigting wegens het voorgaande.
uit de oud/Je oorkonden van het Christendom.
Deze verzameling van bedenkingen, als fragmenten, als
?

bijdragen tot de echte waardering van, en het geloof aan
eene bijzondere Voorzienigheid befchouwd, leveren zeer
veel goeds, waars en treffende op. Elk I Ioofdfluk wordt
hinder door redekavelingen, dan door voorbeelden geflaafd,
waarvan wel eenigen minder ter zake doen, (b. v. de onheilen van HOFMAN, SCHWARL en PLIER S bl. 200,
waar van redding uit gevaren en rampen moet gefproken
worden) doch verre de meesten treffende bewijzen opleveren der groote waarheid: Eene onzigtbare hand, doof
Beene men£chelijke magt te we@rftaan, befluurt onze lotgevallen, langs de wijste wegen, tot de heerlijkfte einden.
De 1li5l is meer oratorisch dan didaktisch, ten minfle op
fommige plaatfen, doch daalt, in andere weder tot de taal.
van het dagelijksch leven; eene ongelijkheid , die bij de
meeste Schrijvers, uit liet IIoogduitsch vertaald, of daarnaar gevolgd', in zekere mate plaats heeft, en die .wij,
wanneer de Itof zulks vereischt, niet altijd kunnen afkeuren. Immers, daar in een boek als dit zoo wel voorbeelden
uit het gemeene leven moeten voorkomen, als redeneringen
over onze hooglto belangen, en befpiegelingen over onze
beftemming en uitzigten, zou het ongerijmd zijn , die allen
op een' even deftigen, volgehoudenen betoogtrant te willen
behandelen.
Iets ter proeve willende geven, kozen wij daartoe gaarne
een
-
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een gedeelte van het vijftiende Hoofdílruk : Kan de menscit
zijn eigen noodlot bepalen ? ' t welk , onzes inziens, de
menfchelijke vrijheid en het beíluur der Voorzienigheid
zeer wel uiteenzet 3 (in zoo verre onze bekrompene innig.
ten hier beneden dat kunnen) en ons als het best beredeneerde des geheeleii boeks voorkomt; dan, wij kunnen uit
den fchakel dier redekavelingen niets uitnemen, zonder haar
te verzwakken. Zie hier dan het flot van het twaalfde
Hoofdíluk :
„ Er liggen twee loten op de tafel van het Noodlot. Het
„ eene bevat den waren en echten Reen der wijzen het
„ geluk des levens, rust der ziele, verhevenheid der
,, deugd, genot der wijsheid , tevredenheid des harte.
,, Het andere bevat eene aanwijzing of eenen wisfel óp
„ aardfche goederen , juweelen en goud, of ligchamelijk
„ genot en bedwelming der zinnen. De meesten wenfchen
„ het laatfie te trekken. De blijdfchap lacht uit hunne
„ oogen, wanneer zij het vatten. Maar weldra verandert
*, zich het genot in walging, in afkeer, en de gehoopte
„ vreugde in zorg en kommer.
„ Zal de wijze de Voorzienigheid aanklagen, omdat zij
,, hem voor het lood bewaarde, dat door zijne zwaarte i
„ dewijl het de natuur der aarde bezit, den geest onder3, drukt, en dampen uitwafemt, die het gevoel Van het
„ hart, na langdurige bezwijmingen, den eeuwigen dood
s, doen fterven? Zelfs niet éénen traan moest ons deze be,, dorvene waar kosten. Niet êéne klagt, niet éénen zucht
„ moest zij ons afperfen. Laat haar aan de dalazen over 1
Zij willen nu eens drie dagen, volgens Bunnen waan
„ gelukkig zijn, om honderd jaren te lijden,"
„

`,%aat.
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aarboeken der Genees-, Heel- en Natuurkunde, uitgegeven door het Genootfchrnp Arti Salutiferae, te Am/ler.
dam, enz. Iflen Deels ede en 3de Stuk. Te Am/Ierdam, bij L. van Es. 1812. In gr. 8vo. 21 4 en 243
Bl. Te zamen f 4 -12
- :

i oewel her Berigt aan den Lezer (*), voor liet der
de Stuk dezer Jaarboeken geplaatst, waarlijk niet zeer ge
om ons tot Bene bedaarde lezing en onpartijdige-fchikts,
heóordeeling te Ilemmen, willen wij ons echter door den
fcherpen toon, waarop men er van ons fpreekt, niet laten
affchrikken , om ten minfle over dit gedeelte met dezelfde
rondborftigheid ons oordeel te zeggen; terwijl wij het onzen Lezeren overlaten, de gegrondheid of ongegrondheid
onzer bedenkingen te wikken en te wegen.
Het tweede Stuk wordt geopend met het vervolg op de
beantwoording der vrage: wat heeft de theoretifche Geneeskunde in de laatjle tien jaren gewonnen? Dit theoretisch
overzigt was reeds in het eerfie Stuk begonnen, en wordt
in het derde ten einde gebragt. Het is in vier deelen afgedeeld, handelende i°. over de aanwinst der Geneeskunde
als wetenfchap in 't algemeen; 2 °. over die der anatomie
en phyfiologie; 3 °. over die der pathologie; 4 0 . over die
der therapie. — Veel vinden wij hier behandeld, dat, volgens ons begrip, tot de praktifche Geneeskunst behoort;
doch
,

(*) De hatelijke en ongepaste aantijging van onkunde en
kwakzalverij maakt hetzelve elk antwoord onwaardig. Wij,
willen echter beleefder dan de Jaarboekfchrijvers zijn, en gaarne
erkennen, dat wij eenigzins onnaauwkeurig geweest zijn in de
vergelijking tusfchen de Innalen van HE C K E it en deze /aarboeken ; en wij nemen deze gelegenheid waar, om zulks te her.
ílelen, daar eené nadere overweging ons hieromtrent beter heeft
ingelicht. Voor het overige nemen wij niets van ons oordeel
terug.
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doch dit volgt uit der Schrijveren denkbeelden daaromtrent,,
en laten wij dus nu onaangeroerd. Wij hebben echter andere aanmerkingen en zwarigheden, die wij gaarne door de
fchrandere Schrijvers zouden zien opgelost. Vooreerst vinden wij in dit geheele ftuk geen antwoord op de vraag: wat
heeft de Geneeskunde gewonnen? want er worden, allerlei
meeningen, theoriën, gistingen enz. in opgehaald, die
reeds lang weder verdwenen en vergeten zijn, en die dus
geene winst voor de wetenfchap kunnen genoemd worden,
Wij brengen hiertoe zelfs de onrijpe herfenvruchten van
DITTEN, STEFFENS, SCHELVER, MARCUS en
anderen, die in hare geboorte geflikt zijn. — Ten tweede is
deze opgave zeer onvolledig. Bij de voorfianders der fcheikundige Geneeskunde zochten wij vergeefs F O uit C R O
en BED DOES. Wij misfen , onder de phyfiologifche handboeken, dat van It I C H E R A N D (3de uitg.) en dat van
A U T E N RIET H onder de pathologi f cie , dat van S r R ENGE L. Voorts vinden wij niets van de belangrijke en beflisfende proeven over de ademhaling van ALLEN en r i p Y s. —
Ten derde komt het ons onnaauwkeurig voor, dat men de
anatomie organologie wil genoemd hebben , hetwelk toch
niets anders beteekent dan tiverktuigkunde; — dat men het
onderfcheid tusfchen het herfengeíi:el en dat der zenuwknoopen aan R E I L toefchrijft, daar s O E M 1\? ER RI N G en H UFE LAND hetzelve reeds hebben doen opmerken en duidelijk uiteengezet; — dat men de verklaring, die T R nv IIt ANUS van het Dierlijk Magnetisme geeft, voor eerre wefgeflaagde proef wil gehouden hebben , daar zij onvoldoende
is ter oplosfing der meeste verfchijnfelen, en zelfs ftrijdt
niet die waarnemingen, waarop K E s LE R zijne theorie gebouwd heeft, die de Schrijvers toch mede onder de winst
der wetenfchap willen gerekend hebben. Men kan dus ook
niet zeggen, dat de laatfie op dezelfde grondlagen bouwde
als de eerfte, zoo als hier echter te kennen gegeven wordt.
-- Wij vinden het verder onnaauwkeurig, de theorie der
voortteling, en het aanmerken der infuforia in het zaad als
de eerfte kiempjes, waaruit het dier onthaat, aan o E E N
toe
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toe te fchrijven en voor Bene aanwinst der p/n/iologie te rekenen , daar dit gevoelen reeds aan L E it u W EN H 0 Ii K en
BOE RH A A V E eigen is geweest , maar naderhand te regt
verworpen. — Waartoe voorts hier gewag gemaakt van de
ellendige herfenfchimmen van wi Z z EL WALTHER
MARCUS, ACKERMANN, LUNZ , NAUMANN,

R 3 S C H L A U n enz., die liet gebied der ziektekunde geen
duimbreed uitgezet , geene enkele plek daarin verheldercj
hebben? Geen enkel van die gevoelens heeft Rand gehouden; zij verdringen elkander geftadig. Zal men, om het_
voortbreligfel der gisting te kennen , het oogenblik kiezen,
waarin een dik fchuim het troebel vocht bedekt, en er,
door de onophoudelijke werking, ook geftadig veranderingen plaats hebben ? Zal uien niet liever wachten , tot de
^verking geëindigd en liet vocht klaar geworden is ? Wij vinden het daarom voorbarig en vermetel , nu reeds den invloed, en nog wel den weldadiger invloed, der Natuur
Geneeskunde te willen bepalen; over vijf--wijsgertopd
tig jaar zullen wij welligt in (laat zijn, er niet eenige juist
te oordeelen. Wij hadden , eindelijk , in dit let--heidovr
terkundig overzigt, gaarne de bronnen aangewezen gezien,
waaruit de Schrijvers geput hebben; dit is zelfs eerre oeverfchoonlijke nalatigheid , want het link mist nu zijn doel geheel.
In de rubriek der wvetenfthappeliike verhandelingen volgt
liu , in het tweede huh, eerre verhandeling over liet azijnzuur
lood, als geneesmiddel befchouwd , door Prof. tiv o L r A it T,
te Berlijn, uit het weekblad dsclepicion vertaald, en van aan
voorzien, door Dr. s L o E nT R 6 D E a.. — De íirek--merking
king is natuurlijk niet zoo zeer, de werkzaamheid van dit geIieesmiddel door nadere waarnemingen te beproeven , als wel,
deszelfs betrekking en werking op het nienfchelijk ligchaani
te bepalen, ets , volgens wetenfchappelijke gronden , te ver
Schrijver Ilelt hoofdzakelijk, dat dit middel za--klaren.D
nientrekkend werkt, en wel bijzonder op de watervaten, de
baaarvaatles en liet celweeffel, en dus voornamelijk op de
mo -oductie. Dit leidt hij nu verder af, zoo uit den aard
noOtRD. 1813. NO. i
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der metalen in 't algemeen, en derzelver betrekking op het
dierlijk ge(tel, als uit de bijzondere plaats, die ht lood er
onder bekleedt, en de form, waarin men het geeft. Hij
beweert, dat de metalen, uit hoofde van derzelver zwaarte
enz., alleen op de eerfte afmeting der organifatie, op de
reproductie , kunnen werken (*). Doch de braakicijnjleeu
werkt wel zeer duidelijk op de zenuwen, zoo als de proeven van H U DI B O L D T en van D1 A G E N D I E geleerd hebben. Koperfalar1nooiak werkt insgelijks op het zenuw
l fzer fchijnt voornamelijk fofFelijk op het bloed te-ge{l.
werken. En waarom brengt nu lood juist zamentrekking in
de Watervaten te weeg? „ Omdat koude," zegt de Schrijver, „ alle organi(cbe ítof evenredig verdikt, de zuren de
zamentrekking in het irrirabelc ftelfel verhoogen , daar„ om moeten wij ook aan de loodfiuker het vermogen toe„ kennen, om eenij bijzonder verband met de reproductie
te hebben." Eene rare fluitreden: wij zouden wel willen vragen, of wo L F AR T ooit de Logica geleerd hebbe g
Is het te verwonderen, dat men, zoo redenerende, over eenkomst vindt tusfchen /hiker en azijnzuur lood? dat
men in het lood koolf'of aanneemt'? dat men de grafkelders
te Bremen en Leeuwarden loodgroeven noemt? dat men
liet lood eene rottingwerende kracht toefchrijft? dat men
loodoxydes alleen door warmte laat desoxyderen? dat men
het azijnzuur lood onder de oxydes rekent? dat men de
kristallifeerbaarhoid als een tecken van de hoogere bewerktuiging der metaalzouten aanmerkt, daar ook de metalen,
in den metaalstaat , in velerlei gedaante gekristallifeerd voorkomen? Zulk fpeculeren is toch wetenfchappelijk noch philofophisch , en heeft al vrij wat van 't gene wij in goed Hol.
landsch noemen in het honderd praten. 1 'ij willen echter
hiermede niet te kennen geven, dat wij het denkbeeld ,
het„

(*) Het komt ons ook al zeer wonderlijk voor, bij de betrekking der metalen op liet dierlijk organisme, juist de zwaarte het meest in aanmerking te nemen, en bijna geen acht tQ
haan op de velerlei andere betrekkingen, die zij hebben,

electrifche b. v. enz.
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hetwelk WOL FAR T omtrent de werking van liet lood heeft,
geheel verwerpelijk vinden; maar wij kunnen ons niet ver
gronden, waarop hij zijne verklaring bouwt:-enigmtd
— De aanmerkingen van den Vertaler zijn op denzelfdei3
Ipeeulativen trant gefchreven: geen wonder dus, dat hij der
metalen eenen flikflofachtigen aard toekent; dat hij azijntuur lood een oxyde noemt; dat hij het eerre oplosfende
kracht toekent, en daarvan het vermogen afleidt, oni flerke afzonderingen te verminderen; dat hij aan de logdo: ydes
Gene vermindering der ílagaderlijke werking, verzwakking
van irritabilitcit xi fenfibiliieit, en tevens eerie verhoor
ging van de werking der zenuweinden toefchrijft; dat hij
de koolbof eene neerplofng in ao nplosfingen van azijnzuut
lood laat te wege brengen, enz:
Ook in dit Stuk, zoo wel als in het derde, wordt de letterkundige opgave der voornaamste in- en uitlandfctie t:id,
fchriften en andere werken voortgezet, hetwelk voor diegenen, die niet in de gelegenheid zijn , zich eene uitgebreide
•deciuur te verlchaffen , niet dan welkom wezen kan. Deze
rubriek is echter voor geen uittreksel vatbaar, even min als
de beoordeelingen van in- en uitlandfche fchriften, welke
er in voorkomen.
Wij gaga dan nu tot de prakti,/she afdeeling over, waarin
wij hier vooreerst het begrip der praktifche Geneeskundé
Vastgefteld en ontwikkeld, en vervolgens de vraag: wat
heeft dezelve in de laatJte tien jaren wezenlijk gewonnen
beantwoord vinden. — Omtrent het eeríle gaan de Schrijvers hier te werk, zoo als zij omtrent de zoogenaanmde theoretifche Geneeskunde gehandeld hebben; zij trachten, in
Bene reeks van ftellingen, het begrip, dat zij zich van de
Geneeskunde als kunst gevormd hebben 5 uiteen te zetten
en op te helderen: Misfchien mag men ook hier niet t
genfpreken; misfchien zijn ook deze waarheden van dien
aard, dat zij voor geene Wederlegging vatbaar zijn, dat men
haar in den geloove moet aannemen, en dat, wie er de
noodzakelijkheid niet van inziet, dat heiligdom voor zich
gefloten e&z zichzelven een ongelukkige verworpeling moet
M ni a
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achten! Wij willen er ons echter gerust aan wagen, wel
verzekerd, dat er, na verloop van weinige jaren, van dien
verheven, hemelfchen tempel der geneeskundige weten
geen fpoor meer overig zijn zal.
-fchap
Te rent beginnen de Schrijvers dit fink met de aan•nerking, dat grondige ken ra s nog niet genoegzaam is, om als
een gelukkig en bekwaam Geneesheer olp te treden; dat
echter beiden ten naauwfte roet eli:andcr verbonden zijn,
enz. Hierop volgen nu de eerste (h°]lingen : dat ale pra.bkiifche Geneeskunde tot de theorclifce íbaat als kunst tot wetenfchap; dat dc kunst wetenfchap en lfandeling vereenigt;
dat daartoe een gelukkige natutur'ijkc aanlig, een zeker -genie behoort. Dit alles i-== nen wij niet dan toeflemmen;
maar in de vierde — vijfde failing wordt nu het doel onzer
kunst raa 1 ,. nepaald, als de genezing of de voorkoming en
afwtt11 g der ziekten; en hierin komt het ons voor, dat
eene aanmerkelijke gaping is De Geneesheer moet toch
den toeftand des lijders, dien hij behandelt, ook beoordeelen; hoe kan hij anders weten, wat er gedaan moet worden ? Hij moet de ziekten ook kennen, haar weten te otr
derfcheiden. — Hierop zullen de Schrijvers welligt antwoorden, dat dit tot de theoreiifche Geneeskunde behoort; doch
dit zonde in ons oog eene groote dwaling zijn. \Vetenfchappelijke kennis is den Geneesheer aan het ziekbed niet
genoegzaam ; de geheele onderkenning van der zieken toe=
(land, en van deszelfs mogelijke veranderingen, is iets
kunstmatigs, vordert niet minder in den Arts een' natuurlijken aanleg, vernuft, genie, of hoe men het noemen wil,
en wordt door wetenfchappelijke kundigheden wel voorgelicht en geholpen , maar niet daargefteld. Van waar anders
die praktifehe blik, die den geoefenden Arts, niet een oogopflag, den aard en waarfchiinlijken loop der kwaal doet
kennen ? Wordt deze door wetenichappelijke befpiegeling,
of door oplettende waarnemingen aan het ziekbed verkregen? En vindt de G,neesheer in zijne verkregene kennis, hoe ui gebreid dan ook, altijd de verklaring van
h,etgene hij aan het ziekbed waarneemt, en dat hem
dais
,
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daar zoo zeker den weg wijst, dien hij ter genezing moet
infaan? Dit tnisfen wij in de bepaling, die de Schrijvers
van de praktifche Geneeskunde geven; waaruit noodzakelijk volgt, dat zij er Rechts een zeer onvolkomen begrip
van hebben. En dit kan riet anders, zoodra men het
gebied der wetenfchappelijke Geneeskunde zoo ver uit
als zij doen, of liever, zoodra men eene weten-ftrek,
Geneeskunde aanneemt. — De kennis van het-fchapelijk
menfchelijk ligchaam, zoo wel in den zieken als in den gezonden flaat, en van deszelfs betrekkingen met de overige
natuur, en vooral met het verhevener gedeelte van ons aanwezen , moeten wij als een gedeelte der algemeene Natuur
aanmerken. Met deze kennis toegerust, is men al--kunde
leen in flaat, de Geneeskunst met vrucht aan te leeren en
te beoefenen; maar, al is men ook volleerd in die weten
verflaat men echter van de ware Geneeskunst nog-fchap,
weinig of niets.
De volgende (tellingen hebben niet allen even veel betrelking tot het onderwerp, zoo als dan ook de orde,
waarin zij voorkomen, niet zeer regelmatig is. Het gebrek
aan wetenfchappelijke kennis maakt, volgens de zesde helling, het gebied der praktifche Geneeskunde grooter, maar
tevens onbepaald, en ontneemt onzer kunst die zekerheid,
welke haar gewigtig doel fchijnt te vorderen. Intusíchen
is , naar ons inzien , hier vooral de eenvoudi gheld het zegel
der -waarheid: de Geneeskunst gaat niet onzekerder dan
Lenige andere kunst; hare ongenoegzaamheid is al zoo veel
liet gevolg van gebrek aan magi, als van gebrek aan kenvis; en hare gefchiedenis heeft geleerd, dat zij vermogender
en weldadiger is in de hand van den naauwkeurigen waarnemer, dan in die van den befpiegelenden wijsgeer. — De zevende helling befchouwt den Arts als kzenflenaar, in die
beteekenis, als de fchilder en dichter het zijn: en zeker is.
de behandeling van een' zieken, de herhelling van desz-lfs.
gezondheid, niet min een heerlijk kunstgewrocht, dan de
nneesterfiukken van x o ME R U s of It A r A ë L. -- Vervolgens beweren de Schrijvers te regt, dat er bij den G.encesI„e^
Mm3
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heer eene gelijkmatige ontwikkeling der ziels- en ligchaanis+
drachten, zonder bepaald overwigt van eene, noodig is;
dat hij alleen daardoor kunstmatig volmaakt kan worden;
dat het ideaal van den Geneesheer hetzelfde is als dat vain
een mensch; dat de beflendige voorftelling van dat ideaal,
en de poging, om hetzelve te naderen, alleen den Arts dat
gevoel van waarde en tevens die uiterlijke waardigheid geven
kan, die hij zoo zeer behoeft. Dat voorts de Geneeskunde
gedeeltelijk op illufie, op het onbepaald vertrouwen vats
den lijder op zijnen Geneesheer gegrond is; dat de Arts dat
vertrouwen in zeker opzigt voedfel geven, en vooral niet
knoet tegengaan of in de waagfchaal. Itellen, door al te bepaald over de uitkomst der ziekte enz. te beflisfen, — zal
wel niemand, die eenige menfchenkennis heeft, Iooclhenen,
al kan hij dan ook de diepzinnige gronden niet overal doorzien, waaruit tie Schrijvers deze rebels afleiden, Wanneer
de Heelmeesters zich vervolgens niet de Ziekenappasfers in
éénen rang geteld zien, beige hun zulks niet, daar de
Schrijvers het alleen van die beunhazen fchiinen te verftaan,
the plaauwelijks in faat zijn een lancet te voeren. Wij, ech.
ter, achten zulken den naam van Heelkundigen onwaardig,
daar de ecnvoudigf'e operatie dikwijls grondige kennis vnr,
dent, en, naar ons inzien, de hand van den Heelmeester
nimmer door den geest van den Geneesheer kan befluurd
worden. Een heelmeester, die niet tevens .1rts is, is altijd een brekebeen, en, wetenfchappelijk befchouwx=d, een
onding: een Geneesheer, die gecne heelkundige ervaring
en handigheid bezit, is onbevoegd, den echten IIeelmeester te leiden; zij knijpen wel zamen een plan beramen,
maar de een is nooit ondergefchikt aan den ander, Even
iiin kan men den Artfenijmenger als handlanger van dei;
,Arts befchouwen. Hsi / elpt den Arts; maar door mildeIep, die deze niet weet te gebruiken, en waaromtrent hij
heze dus, in een' gezonden zin, geene bevelen geven kan.
liet ideaal van Geneesheer fluit den Heelmeester en Artferijmenger in; doch in dat geval bef{ aan deze laatilen niet,
Z,00dra aten derhalve beiden, als afzonderlijk beftaande,,
aan-
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aanneemt, moet men hen ook, om ons dus eens uit te
drukken, als bondgenooten, en niet als onderdanen, van
den Geneesheer aanmerken.
Na het begrip der praktifclie Geneeskunde bepaald te
hebben, gaan de Schrijvers, even als hij de theoretijche,
over tot de beantwoording der vrage : wat heeft de prakti•
,fiche Geneeskunde in de laatfe tien jaren wezenlijk gewonnen? Die winst beftaat grootendeels daarin, dat zij in
de Natuurwijsgeerte een' vasten fteun verkregen heeft; zoodat alle verfchillende theoriën en flelfels nu eerlang verdwijnen, en de Geneeskunst geheel vrij, overeenkomftig de
verhevene wctenfchap, waarop zij gegrond is, zal beoefend
worden. Dit zelfde heeft men ons ten tijde der Browniaanfche verlichting geprofeteerd ; maar ook die profetie
is even min uitgekomen als die van H E L M o N T, 1'Aft A C E L S U S en andere heethoofden, die onze eenvoudige kunst tot eene verhevene wetenfchap hebben willen
organiferen. Het fchijnt echter, dat, in fpijt dier vernuf•
ten, de weg, dien I-IIPPOCRATES, SYDENHAM,
B 0E RH A AVE inploegen , alleen cie regte bevonden is, die
tot den gewijden tempel van Esculaap leidt. En de Natuur
zullen het ons vergeven, indien wij, met ge--philofen
vaar van voor kwakzalvers en empirici gehouden te worden, dien koninitlijken weg blijven betreden, hoe vlak en
zandig hij ook wezen moge, en hoe liefelijk het digte lom
zij, waarin zij zich vermeiden.
-merdiJngboschj
Wij moeten echter erkennen, dat zij politiek genoeg handelen, en, wel bewust dat die groote mannin te veel gezag
hebben, om veronachtzaamd te worden, ons gaarne wilden
wijsmaken, dat zij hen als leidsmannen verkor:m hebben.
Doch wij vinden die vermenging der befpiegeling met de
ondervinding het gevaarlijkst getchenk, dat de Natuurwijs
Geneeskunst kon aanbieden. Nu zullen zij ons-gertd
ípoedig den breeden weg der proefondervindelijke Natuur
beplanten, dat het geheel een ondoordringbaar-kundezo
woud worde, waar het van jpeciilaeten wriemelt, en waarin
men een lang leven met heen en weer loopen slijten kan,
M rm 4
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antler cpn voethap verder te komen. -- Wij hadden, in
plaat; van deze half dichterlijke voorzegging, liever hier
gezien, wat men, willekeurig genoeg , in de theoretifche
Geneeskundegeplaatst heeft; de vorderingen, namelijk, die
trien in de kennis en behandeling van fommige ziekten, in
het regt gebruik van fommige geneesmiddelen, in het aan
kunstbewerkingen gemaakt heeft, be--wendvafomig
nevens de gedane ontdekkingen, de verbeterde mistlagen in
de uitoefening der kunst.
In de volgende verhandeling, Iets over de Borstwonden
van den Heer J. JA N SEN JANS Z. , vinden wij, behalve
liet meer belende, eenige, niet onbelangrijke, aanmerkingen over de moeijelijkheid, om, in fommige gevallen, de
doorgaande borstwonden van de oppervlakkige te onder
graad van doodelijkheid der-fcliedn;ovrg
eenvoudig doorgaande borstwonden; over het gewigt en
le Wijze der borstdoorboring, bij empyema en etterged,welien in die holte, enz. De Schrijver wil de doorboring, in weerwil van FELL en VAN G E S S C H E R , tnsichen de achtte en negende rib gedaan hebben. Deze
plaats komt ons echter te laag voor, vooral wanneer men
dezelve aan de voorzijde doet.
Op deze verhandeling volgt de mededeeling eener door'poritig van de borst bij enapyenaa, van het meest gewenschte gevolg, door den Heer J. VAN DER HORST,
welke anders niets bijzonders behelst.
Berigten, enz. befluiten dit Stuk.
(Het

vervolg en Jlot hierna.)
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Werken der Holland/eke Maatfchappij van fraaije Kun flen en Wetenfchappen. 1/de Deel. (Verhandeling over
het Herdersdicht, door J. K A N T E L A A R.) In den
Haag, bij J. Allart. 1813 . In gr. 8vo, 9111 en 334
Bl. f Q-io-:
l\'l et een ftreelend genoegen ontvangen wij dit lettergefchenk van een' der meest geliefkoosde Schrijvers onzer
Natie, die zich vooral ook als kunstreuter duurzamen
roem verworven heeft. Hoe zeer hetzelve tweeëntwintig
jaren na de vervaardiging in het licht verfchijne, (reeds in
1791 werd deze Verhandeling door het toenmalige I unstgenootfchap: Kunst wordt door arbeid verkregen, met
den gouden eerepenning bekroond) is ons dezelve daarom
niet te minder welkom, daar het onderwerp niets bij deze
vertraging verliest. IIoe het echter bijkoine, dat wij zoo
laat eerst een Pluk van dat belang ontvangen , wordt in liet
Voorberigt niet uitdrukkelijk gemeld, maar in 't algemeen
toegefchreven aan een' zamenloop van ongunflige orm(landigheden voor het Genootfchap, en aan gebrek aan gelegenheid voor de nieuwe Maatfchappij, welke gedeeltelijk uit
deszelfs asfche is verrezen.
De Heer K A N T EL A AR onderfclieidt twee foorten van:
Herdersdichten, het eene, geheel natuur, — de kunílelooze zangen van eigenlijke Herders, — het tweede, derzelver
meer of min gelukkige nabootfing door befcb tafde Dicht ers.

Hij bewijst, tegen

z

i M ME R MAN N en P A U W, dat

ede eeríte eenmaal werkelijk hebben plaats gehad , in die landen , waar liet fchoone klimaat en de onfch>>idige , doch in
kunde zeer beperkte levenswijze die beguníligd^n; en fle1C
als zeer `vaarfchijnlijk , dat die nog hier en daar, vooral
in liet Oosten en Zuiden , gevonden worden. M o z F s, DAVID, AMo S, DAPHNIS, de oudle, nog gebrekkige uit
vh ,ers van het Treurfpel (zpx,w^su), worden ten bewijze

M m 5

aan-

542 WERDEN DER 2}IOLLANDSCIffi MAATSCFIAPPIJ
aangehaald, en tevens aangetoond, waarom bij den fchamtlen huurling, die thans in &iropa den naam van herder
ontwijdt, die edele geestdrift voor gezang geene plaats kan
hebben , welke onbekrompenlieid en onafhankelijkheid vooronderltelt.
De Schrijver doet ons verder zien, dat dezelfde oorzaken
in dezelfde of dergelijke landf'reken ook op den landman,
jager en visfcher eerre gelijke werking moeten gedaan hebben, te zwakker echter, naar mate der meerdere bezigheden, die aan deze drie flanden lust en tijd tot zingen meer,
dan den veeltijds ledigen herder, ontrooven. — Hij gaat
vervolgens over tot het opnoemen der oudie navolgen dier
oorfpronkelijke Zangers tot op T H E 0 K R I T u s, den éénigen, die os overig is; (V I R G I LI U S heeft hem flechts
nagebootst en fomtijds vertaald;) doch toont vervolgens aan,
dat wij ons niet flaafsch aan de navolging der Ouden moe
binden. En hier bewonderen wij de voortreffelijke tle--ten
rhode, welke de Schrijver verder kiest ter behandeling vair
zijn onderwerp, en waartoe al liet voorgaande flechts ter
ongezochte inleiding diende, om, namelijk, uit de Gefchiedenis en den aa 'd der zake, eerre fchets te leveren
van den natuurlijken , verllandelijken en zedelijken toefland
des Herders, ten einde daaruit, niet uit gezag of willekeurige bepalingen , de regelen en vereischten van het Herdersdicht te ontwikkelen. Hoe veel gewigts men toch met reden aan het gezag der Ouden moge toekennen, het is toch
altijd beter, onmiddellijk uit de bron te putten, waaruit zij
zelve gefehept hebben , uit de Natuur; en aan den anderen
kant zal men gewisfelijk het plan van onzen Schrijver, om
Idylle uit den waren toefland des Herders op te fporen,
doch alleen de fraaije: zijde daarvan te behouden, verre de
voorkeur geven boven het denkbeeld van s c rI t L L ER, (klei:ere prof. Schriften, p. I34) die, den kring van het herderlijk leven van de zijde des verfcands al te beperkt ach
om dien voor den befchaafden mensch van dien kant-tend,
belangrijk te maken , voorlaat, om zich of I'cipt naauwkeurig, zonder eenige verfraaijing, aan de Natuur te houden,

ge-
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gelijk, zijns inziens, T HE OK RIT U S deed , en dus door
een gelijkend portret te behagen , of ons ee,:e Idylle te leveren, die met de hoogfle befchaving, denkkracht, kunst
en werkzaamheid gepaard ga, en dus met de tegenwoordige
behoefte van onzen geest overeenkome. Het komt ons
voor, dat althans Bene Idylle van de laatste foort onbeítaanbaar, of een monl}er wezen zoude.
Om tot onzen Schrijver terug te keeren: hij befchouwt
den Herder eerst in zijne verflandeiijke vermogens en kundigheden, en !lelt niet r OR s TER vast, dat de meer of
min gure o,1 zachte gefleldheid der lacht de eer/le en voornaam/le bron is, waaraan men de meerdere of mindere
onbefchaafdheid der !vilde volken heeft toe te frlarijicn.
Deze ['ceiling van FOR s TER was op het innemend gedrag
der Otaheiteren en andere Zuidzee - Eilanders, waaruit aren
tot hun zacht karakter behoor, gegroiidvest; doch de moord
van LANGLES, door LA PLYI:cusE befchreven, en
de nieuwíle opmerking van u R u s E N s TERN , dat de meeste Zuidzee - Eilanders memel mete s zijn, voorts de barbaarschheid van zoo menige volksdammen onder de Linie,
vergeleken met de zachtere Lappen en Samo/eden, verbieden de algemeenmaking dezer itellinge. Wij zouden liever,
gelijk onze Schrijver iets verder doet, een zeker en gemakkelijk levensonderhoud, als hoofdoorzaak van het onderfcheid tusfehen den Herder en den Wilde, opgeven. Voorts
worden hier voortreffelijk in het licht gehield: het kinderlijk
verfland, het zwak geheugen, de weinige kundigheden (zoo
als verfchijnfelen der natuur, eigenfchappen van fommige
dieren en planten, enz.) van den Herder; voorts zijn gebrek aan plaatfelijke kennis, gelchiedkundige daadzaken,
eiI data van tijdrekening, zoo als dagen, maanden, jaren,
enz. welke hij door omfchrijving uitdrukt; (dit zich dit ook
tot dagen zou uitítrekken, komt ons twijfelachtig voor;)
,zijne onkunde aan flellige wetten, in de fchrijfkunst, enz.
— en aan den anderen kant de middelen, om deze onkunde
eenigzins te gemoet te komen, zoo als de langdurige onder Yioding van een' ouden herder of landman, en de tusfchenko=nst
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komst der Goden, (bij ons door de Engelen te vervangen.) —^
Zou hier ook niet liet bezoeken van de Ilad door een' of
anderen herder kunnen te pas gehragt worden , die aars zijne
medebroeders van zaken boven hunnen gewonen kring in
den eenvoudigen naï ven herdersfl:ijl verhalen kon? De Schrijver fpreckt hiervan ook, doch op eene andere plaats. —
Hij behandelt vervolgens de levendige verbeeldilg van den
Herder, die het Heelal voor hem bezielt, en zijne aangename en droevige gewaarwordingen aan zijn vee, aan de levenlooze natuur zelfs mededeelt. Vandaar de perfoonsverbeelding , zoo algemeen bij den mensch , maar vooral in
onfchuldige harten; vandaar de vurige godsdienítigheid van
den veldeling , gevoed door de pracht der natuur, die hem
fteeds omringt; vandaar echter ook zijn bijgeloof, zigtbaar
geuit in den Veelgodendienst, die misschien eerst op het
land, misíchien door een misbruik der perfoonsverbeelding
ontftaan, althans met een aantal Veld- en Boschgoden vermeerderd is; vandaar 's Herders eerbied voor plaatfen, die
men als verblijven van eene of andere Godheid befchouwde,
en tevens zijne zinnelijke voorftelling der Goden in menfcheIke gedaante; vandaar zijn toorn tegen den een' of anderen
God, dien hij voor beleedi g,end, of achterlijk in het ver
zijner gebeden l ni^dt; vandaar, in één woord, alle-horen
fuorten van bijgeloof. — 'De herderlijke ftand is voorts een
ftaat, niet van volmaakte onfchuld, maar van grootere
deugd en geluk, dan men in de fteden vindt; immers dit
bedrijf boezemt boven, dat des jagers teergevoeligheid in,
die hem zacht en weldadig omtrent zijn vee , vriendelijk en.
Welwillend omtrent de menfchen doet handelen. Vandaar.
zijne teedere vriendfchap , zijn eerbied voor den ouderdom ,
goedhartigheid omtrent vreemdelingen, mildheid omtrent
armen, en gefchiktheid voor ware en zuivere liefle.
Bij deze laatfte, die ook een hoofdonderwerp van het
Herdersdicht uitmaakt, vertoeft de Schrijver een' geruimen
tijd, en ftaaft haar door proeven uit de aartsvaderlijke Gefchiedenis, de fijngevoelige, verrukkelijke minnezangen in
het Hooglied, uit Grickfche, Romeirrfche en latere Herdera. t.
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dersdichters. Hij vertoeft kortelijk bij de drangredenen tot
deugd, die de vetdeling uit een ander leven en het beginfel
van navolging der Goden ontleent; ftaat vervolgens fail bij
de berispelijke zijde van dien levensf and, — zijne veelvuldige twisten, en onreine zeden. Nogtans verdedigt hij de
oude Herdersdichters , vooral T H E o K R 1 T US, bij de
fchildering dier zeden, in zoo verre hunne taal flechts naif,
de uitdrukking van hun gevoel warm, en de herders zelve
in onderfcheideíne, meer of min befchaafde klasfen verdeeld
waren, en hun Godsdienst het zedebederf in de hand werkte. Daarbij erkent hij toch, te dezen aanzien, gaarne de
meerder voortreffelijkheid der nieuweren , vooral van G E S Siv E R, gewis den zedelijkften Herdersdichter.
Wij kunnen niet zeggen , dat ons de orde behaagd heeft,
volgens welke de Heer K A N T E L A A ti, na dit afgehandeld
te hebben, tot een vorig onderwerp terugkeert, namelijk
de vrijerij en minnekozerij van den Herder, welke wij liever met het voorheen daarover gezegde in een afzonder
hadden gezien. Hier fpreekt men-lijkHofduverng
nu van 's Herders lof van zichzelven, vooral van zijne
uiterlijke gedaante, van de gefchenken aan zijne fchoone,
zijne welfprekendheid bij het vrijen , de klippen, daarbij
te vermijden, en van de minnekozerij zelve. Het volgende
Hoofdituk is toegewijd aan de levenswijze van den Herder;
zijne woning, hetzij onder tenten, hetzij in grotten of hutten; zijn geliefkoosd verblijf in 't open veld; zijne eenvoudige kleeding, opfchik, gereedfchap, fpijze, drank, bezigheden, uitfpanningen, vooral danfen, jagen, (waarvan
de befchrijving wordt aangetoond, zeer gepast te zijn voor
den herdersftand) fpelen en zingen.
Dit alles nu wordt, als ílof voor het Herdersdicht, met
eerre menigte plaatfen uit de beste oude en nieuwere bucolifche Dichters geftaafd en opgehelderd, en daarbij de afwijkingen van de natuur, door fommigen begaan, aangetoond.
Kiesch en keurig, gelijk alles, wat uit de pen van K A NT E L A A R komt., is niet alleen de uitlezing en beoordeeling
gier íl;ukken, maar ook de daarbij gebezigde Llijl, die duide-
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dellikheid met bondigheid vereenigt. Hooger, nogtans, rijst
dezelve, wanneer de Schrijver vervolgens B LAIR'S gevoe.
Jeri ten toets brengt, a'sof de mcnsch oorfpronkelijk het í lle
landleven nimmer bezongen had vóór deszelfs gemis. Vol
van zijn onderwerp, boezemt hier de verdediger van den
veldzang deze taal uit : „ Zou dan, goede Vader der Na„ tuur, wanneer uwe onweders zwijgen, het vogelenkoor
„ een dankbaar lied zingen; zou dan het muschje terflond
vrolijk tjilpen, wanneer een donkere winterdag ílechts
eenige weinige oogenhlikken door de helderfchijnende
„ zon opgeklaard wordt; en zou de mensch overal door
„ uwe milde fchepping omringd worden, ieder oogenblik
uwe weldaden genieten, de wonderen uwer vlagt en de.
„ bewijzen uwer goedheid altijd zien, zonder ooit één
„ klankje van dankbare vreugde aan het kloppend harte te
„ doen ontglippen? en zou vooral die mensch voor dit al„ les zoo ongevoelig zijn, wiens gevoel echter nog niet
„ door de weelde vertlompt is, wiens hart nog zoo weinig
„ verbastering van zijne oorfpronkelijke goedheid heeft on„ dergaan; die nog door geene wroegingen gefolterd wordt;
die nog overal vrijmoedig in uwe natuur durft rondfchou„ wen; die in tnve blikfemen nog Benen teederen vader,
„ en geenen vergrimden regter ziet? — Eerder zou ik ge„ boven, dat uwe engelen gezwegen hadden, toen gij de
„ aarde grondvestte!" (bl. 2i9.) En dit geeft hem natuurlijke aanleiding, om den fchat van onderwerpen, die het
Herdersdicht aanbiedt, ten toon te fpreiden, en die den geheden kring der fchoone en verhevene natuur, en den ;anfchen rijkdom des harten omvatten. Het tooneel zij nogtans
fleeds op het land; en worden dus hier uit de rij der herderszangen Bene menigte liederen, zelfs Idyllen en Eclogen
der Ouden, verbannen, vooral ook de lteedfche zoogenoemde herderszangen onzer middelmatige, zelfs fommigert
onzer betere Dichters. — Men fchetfe den Herder niet altijd volmaakt gelukkig; dit ware een onbereikbaar Ideaal,
en daarenboven een onfeilbaar middel, om eentoonig te zijn.
Ongevoeligheid of dood zijner geliefden, onverwachte n2tuur-
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tuurlijke toevallen, oorlog, verleiding zijner fchoone, en
andere rampen, kunnen de zon van zijn geluk benevelen.
Echter blijve hij altijd de voorkeur geven aan zijnen tland,
gelijk trouwens bij alle natuurmenfchen het geval is , zelfs
bij die ruwe 7`a;-taalfcfie herders, welke zoo verre afwijken van liet bekoorlijk beeld, ons in dit werk van den herdersf'and vertoond. De herdersdichter boude voorts de
menigvuldige afwijkingen, door verschil van land- en lucht
natuurlijke voortbrengIelen, volkskarakter en-ftrek,van
levenswijze in de zeden der herders geboren, zorgvuldiglijk
in 't oog. Hij geve den Dichter geene andere taal , dan die
de Natuur hem leert, doe hem dus veel den uitroep en de
klanksnabootíing gebruiken, (gelijk de Griekfche Velddichters, wier taal muzijkaler was, zekerlijk beter doen konden
dan wij) en bezige gepastelijk die beelden, welke liet meest
overeenkomen met den kinderlijken, veelal fterkgevoelenden
ftaat der herdersvolken. Figuurlijk moet dus zijne taal,
zinnelijk voorgedragen alle afgetrokkene denkbeelden zijn.
De overdragt en gelijkenis (beiden echter eenvoudig en landelijk), de leenfpreuk, de overdrijving (Hyperbole), de
herhaling (flraphora), en de boven reeds vermelde perfoonsverbeelding, zijn dus voor den veldbewoner gepaste
figuren. Deze beelden, echter, zijn zoo verre van de een
een hoofdvereischte des landlieds, te belem--voudighe,
meren, dat zij juist van de eenvou.ligheid der taal en der
denkbeelden getuigen moeten. Geene kunftigefiguren, vooral geene tegenstelling (Ajatiali fi <) komen er dus te pas. Dit
zelfde geldt van de verhevenheid, wier echte zetel de landelijke natuur, wier ware fternpel eenvoudigheid is. Ook
waif kan en moet de herderszang boven andere dichtfoorten wezen , als een natuurlijk gevolg der eenvoudigheid,
die hein bezielt; en niet deze naïviteit gaat eene uitvoerigheid van verhaal gepaard , die wij ook bij kinderen en
sninbefchaafde lieden opmerken, en die fotns onbefchrijfelijk
bevallig kan wezen.
Ten Plotte fpreekt de Schrijver van de uiterlijke gedaante
des herderszangs, monflert de epiJche herderromans uit de
lijst
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lijst der herderlijke gedichten uit, als te kunflig zijnde ,
keurt daarentegen eerie drarnatifcfie behandeling, die ook
door de beste Dichters gebruikt is, zelfs den Rei,. (doch
geen tooneelfpel niet een' ingewikkelden knoop) zeer gefchikt voor liet herdersdiclrt, en vereenigt zich ook wel
met de lyri%he veldpoëzij, met name de Elegie. Het metrum, bij de Ouden zekere foort van hexameter, laat hij
aan de keuze des Dichters over, doch had wel gewenscht,
dat GE S S N ER in verzen gefchreven had, en oordeelt ook
het rijm voor de Idylle zeer gefchikt. Hij befluit biet een
woord over den verfos intercalaris.
Ziedaar het beloop dezer uitmuntende Verhandelinge, wel
aan ieder hart, dat nog eenigen finaak voor de eenvoudige ,-ke
fchoone Natuur heeft overgehouden, een gevoelig vermaak
moet fchenken. Men ziet duidelijk, dat de Schrijver niet zijn
onderwerp ten flerkíle is ingenomen; zijne geestdrift fleept
ons mede, en wij vergeten bij 't zien zijner tafereelen, dat de
meesten inisfchien idea/e;2 zijn, die nergens, dan in eenige
aartsvaderlijke huisgezinnen, of welligt in een hoekje van
1lrkadië , beflaan hebben; dat POLY P H EM US en de Cyclopen, dat de Mongolen, die Azië te vuur en te zwaard
verwoestten, ook herders waren; dat de ruwe Kalmukken
het nog zijn .... Doch waartoe deze onverbiddelijke waarheid?
Al ware de ílelling van den Heere K A N TE LA AR, al ware
zijn beeld van den Herder een droom, het is dan een ver
droom, welks voorílelling ons verademing fchenkt-rukelij
bij vele drukkende rampen in de Maatfchappij, en aan welks
wezenlijk beflaan althans de Herdersdichter niet mag twijfeà
len, zoo hij met gevoel en waarheid zal dichten:
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L'Hermite de la Chausfée-d'Antin, ou Obfervations fur les
Meeurs et les Ufages Parifiens au commencement du X[Xe.
Siècle. A Paris, chez Fillet et Michaud Frères. 1812. 8voë'
336 pag-

W

anneer wij dit tàetkje een Franfehen, bf Parijfchen, Spec.
triter noemen, dan zeker kenmerken wij hetzelve niet onduidèlijk, en boezeroen tevens eene gereede belangltelling voor hetzelve in. Het is mede eerst flukswijze in het licht verfcheiten, daartoe eene plaats in de Gazette de France hebbende
gevonden. Eene vertelling, een brief, een kort vertoog, dikwijls meer dan één tevens, en veelal nog'eenlge losfe aaiimerkingen, maken den inhoud van ieder nommer tilt. Wat voort
den titel, het aangenomen karakter van kluizenaar; en de aanleiding; eerst tot zijne medegedeelde tafereelen enz.; erf
daarna van derzelver verzameling en afzonderlijke uitgave betreft, daarvan wordt, in het voorwerk, de noodige reden ge
Zijn ouderdom reikt al boven de zeventig jaren; eels-gevn.
groot deel derzelven beileedde hij om de wereld door te zwerven; daarna koos hij Parijs tot zijn vast verblijf, en zette
zich aan de Chausfée-d',Intin neder, waar hij eerst ruim err'
goedkoop, doch, nadat zij een der fchitterendfie oorden van'
Parijs geworden is, op eene derde of vierde verdieping; nogtans genoegelijk, woont. Alzoo heeft hij tevens tijd en Vrijheid, om overal ie zijn, vermogen en gelegetlheid; om het
nieuwe met het oude, het in- met het uitheemfche te vergelijken; en midden in de groote wereld, doch onafhankelijk van
haar, levende, niet zonder oude betrekkingen,

die hem nu en

dan in de fchitterendlle en meestniod[fche kringen voeren , ver=
toont hij ons, als in eene Poort van toóverlantaren, allerlei oor
[tanden, eigenheden enz. enza der gtoote werelditad.
-den,
Belangrijk, buiten twijfel; zoo wel als aangenaam, is zulle
eene befehouwing voor den Parijzenaar zelv', die zijne ftad
zijne medeburgers, zichzelven alzoo beter kennen leeft, dan
zijne eigen eenzijdigheid hem gemakkelijk zou toelaten. Voorn
al ook de bijgevoegde aanmerkingen; de opzettelijke aanwi"^
zingen van nnenigerle[ verkeerdheid; dragen tot dit belang, en
dit genot voor den weldenkenden, niet weinig bij: En her;
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inneren zich onze landgenooten nog- het vermaak, dat VAN
welgefchetf e tafereelen eenmaal verfchaften, deze
fcnilderijen, naar den aard des volks en der tijden wel berekend, en natuurlijk rijk in gepaste flof, zullen den levendigen
Franschmán niet minder voldoen.
Doch ook de vreemde deelt gewisfelijk in deze vrucht der
fchrandere opmerking. Hoe menigeen onderneemt eene verre
seize, om Parijs te zien! Wie wenscht dat merkwaardig too.
veel, in meer dan één opzigt het eerste der wereld, niet van-.
nabij te leeren kennen? Is er twijfel aan, dat de uiteríten der
weelde, der verfijning, der modezucht. der dwaasheid zich
Liet fprekender vertoonen, dan ergens elders, althans op het
vaste land?
Inderdaad, het fpiegeltje van den Kluizenaar vertoont ons
an dit alles de treffendíie voorbeelden; hij leert ons daarenboven den algemeenen mensch kennen, en verzuimt ook niet,
ons te doen zien, en te doen haken naar, hetgeen bij behoor.
de te zijn. • In één woord, wij willen dit werkje naast die
van s T E E L E en VAN EFFEN gaarne eene plaats inruimen, ets
durven het onze lezers en lezeresfen, die met het Fransch ge
zijn, zeer wel aanbevelen.
-menza
Gaarne zouden wij dit op duchtiger gronden doen, dan ons
woord, of ook het kort betoog, wat zulk een boek kan zijn,
wel mogen geacht worden te wezen. Gaarne hadden wij, hetzij de onderfcheidene floffen opgegeven, het zij van deze en
gene een baal der behandeling aangevoerd. Doch, het eeríle
werd natuurlijk te lang voor ons bedek, of te kort voor 's
lezers behoefte; bij het laatuie maakt de verfcheidenheid ligt
elke keus onvoldoende.
Om echter iets te doen, maken wij opmerkzaam op eene
zeer naïve vertelling van den Aucteur de wijze bevattende,
hoe hij al zeer onnoozel aan het peterfchap des kinds van zij.
nen buurman, den Grave die en die, kwam, hetzelve, naar
het voorfchrift eener oude bekende, op Bene fatfoenlijke doch
tevens zuinige wijze waarnam, en, bij Plot, twee- à driedui.
zend franken aan deze aardigheid befleed had. Immers, dus
zien wij ten minfte eene foort van weelde, die bier, zoo veel
wij weten, in dezen vorm nog geheel niet bekend is. En,
wat er meer uit te halen valt, dat laten wij den befcheiden le.
zet van ket Ruk zely' over.
Voorts
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Voorts volge hier een final, uit twee onderscheidene nometers, doch met weglating, ontleend, hetgeen den ítijl, de
denkwijze, den geest des mans eenigzins doet kennen. Hetzelve is loutere ernst, en, ons dunkt, Hechts in ernst zijn wij
wezenlijk wijzelven. In allen geval vleijen wij ons, dat het
dus door onze lezers, die veelal vrienden van stichtelijke lectuur zijn, met genoegen gelezen, en hier niet gewraakt zal
worden.
DE GRAFSTEDEN.

Totus hie locus est contemnendus in nebis, non saegligendas in
nosrris.
c I C. Tusc.
No more fhall rouze from their lowly bed.
G r &v'S Eleg.
De oogen in den almanak flaande, om den datum des dtg

te zoeken , op welken dit blad moest verfghijnen, las ikzaturdag 2 November; DE DOODEN. Dit laatfile woord ver
mijns ondanks , den loop mijner gedachten; ik ge--ander,
voelde mij voortgefleept tot gepeinzen, in wier midden i1, niet
ongaarne tot mijzelven inkeer, maar welke ik belang had te
verwijderen op het oogenblik, dat ik mij met .eenen arbeid wilde bezig houden, die, gewoonlijk, eene geheel andere geest
vordert. In de hoop van deze gedachten te ont--geftldhi
wijken, door mij met uitwendige voorwerpen bezig te houden, was ik van huis gegaan, en, op goed geluk af voort wandelende, ging ik de ftraat la Clichy op. Aan derzelver einde komende, ontmoet ik eenen trein, die naar. het kerkhof
Montmartre trok. Deze omtiandigheid gaf mij terug aan mijne treurige bepeinzingen; ik volg werktuigelijk het geleide,
en treed binnen in het Veld der Ruste, op den voet van hem,
die van hetzelve niet mogt terugkeeren.
Vermoeid van mijnen togt, zet ik mij neder achter een tralie - werk , op eenen Reen met een infchrift , die nog niet geplaatst was, en laat mijnen geest aan zichzelven en die fombere mijmering over, welke MoNTAIGNE eenen erafigen
wellust noemt. Mijne eertle overweging voerde mij tot de
vraag, waarom de eerbied, den dooden toegedragen, in alle
landen flaat in de omgekeerde rede van den trap der befchaving:
InNa 2
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Inderdaad, welke plegtigheid, welk gebruik in Europa mg
vergeleken worden bij den lijkdienst der wilde volken? Die
jonge Kanadifchen, befproei.jende niet hare melk het graf harer
kinderen; die Floridafehe weduwen, zich telken jare van haar
hoofdhaar berooven,de, om de piramidale hutten te verfieren,
onder welke hare echtgenooten begraven liggen; die bewoners
van de boorden van den Orenoko, bewarende met.zoo vele zorge de geraamten hunner vaderen, welke zij verfieren met bloemen, met armbanden en halsfnoeren, — zijn beelden van eene
garsch andere belangI elling dan die koude lijkllaatfiën, bij de
befchaafde volken in gebruik. Ik herinnerde mij die tombes
der Turken, der Indianen, welke de nlauwgezette liefde der
naastheftaanden niet zoo treffende zorgvuldigheid onderhoudt,
rondom welke de kostbauttte heesters en planten groeijen, waar
talrijke fonteinen de lucht verfrisfchen en zuiveren; en vërgelijkendc vleze begraafplaatfen der Oosterfche volken (welke
wil, op 1 ,et voetfpoor der Romeinen, Barbaren noemen) met
de voorwerpen van gelijke natuur, welke ik thans voor oogen
had, zoo beken ik, dat het verwijt van barbaarsa.'akeid mij.,
althans in dit geval, zeer onbillijk fcheen aangebragt. De begraafplaats vat? Montmartre is, door hare verheven ligging,
door de natuur en gefieldheid van den grond, ten uiterfte gëfchikt voor de ontvangen beftemming; en dit uitgebreide perk,
door een aarden muur zoo jammerlijk omheind, kon, met weinig kosten, onder het beftuur van eenen man van (maak, eene
der fchilderachtigfte plaatfen worden uit de ommeflreken dezer
hoofdilad. Het vatbaarlie gedeelte voor vernering is Bene kleine vallei, door de ongelijkheid van den bodem gevormd, in
welker achterfte gedeelte men de eerie graven heeft geplaatst.
De ouditen klimmen niet boven de tien of twaalf jaren; maar
dit korte tijdsbeflek was toereikend ter vertroosting van al de,
in den zerkilijl, ontroostbare bloedverwanten, die thans liet mos
op den grafpeen laten groeijen, zonder twijfel om van den
zelven, voor het oog der levenden, de bedriegelijke eeden
te doen verdwijnen, welke zij den dooden hebben gezworen!
Reeds zijn, uit gebrek aan kweekins, de bloemen, welke men_
rondom deze graven geplant had, wild geworden, en de braam(ruik bedekt den weg, die er henen voerde.
Waarom verfiert men het verblijf der dooden niet meer? waarom zoekt men niet, ten deele, den afkeer te veiwinnen, welke
de
,
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de levenden van die plaatfen verwijdert, waar iedere trede hun
zoo treffende zedelesfen biedt? Dat de gene, wien niet zijne
droefheid voert in dit treurig perk, met eenige oplettendheid
de graven befchouwe, die hem omringen; zij zullen hein de ge.
heimen der huisgezinnen ontdekken. Zie dit eenvoudig grafgef}icht: de fleen duidt aan, dat federt veertig jaar eene teedere
moeder daar rust; maar de bloemen groeijen er nog; de kamperfoelie, de braamftruik houden hetzelve niet verfcholen; met
de terugkomst, der lente komt eene teedere hand er de eerfle violen zaaijen. Vrees niet de uitfpraak te doen, dat dit graf aan
een gezin van brave lieden behoort.
Geheel bezig met een ontwerp van hervorming der begraaf
voor welke ik mij voorftelde, op den Mont Valerien,-platfen,
in de plaats te geven eene Dooden had, alwaar de rijke nog
zijn paleis, de arme zijne but zou hebben, kwam ik, zonder
het te merken, op de hoogten van Charonne, tegen over het
huis van P. L A C H A I S E, en zette mij voor eenige oogenblikken op het terras, in een der fchoonile oorden van Parijs, neder. Hoe het nadenken te ontgaan over de onftandvastigheid der
menfchelijke zaken, bij de befchouwing der veranderingen ,
welke eene eeuw heeft voortgebragt in de beftemming der zelfde
plaatfe? Dit gebouw, welks ruïnen zich thans verheffen in liet
:hidden der graven, was eertijds het lusthuis van den biecht.
vader van LODEWIJK XIV, dien Jefuit, zoo veel vermogen
e bij den Monarch. De leerlingen van J A N s E N I U S, en die-d
van M o I, I N A rusten in vrede in dezen omtrek, alwaar zij
elkander levende nimmer aantroffen, en de gevoelens, om wel
zij de een den ander eenen zoo wreeden oorlog aandeden,-ke
zijn, als zij, in de diepfile vergetelheid verzonken.
,

Correspondentie over hetzelfde onderwerp.
Mijnheer de Kluizenaar! -- Uw nommer van den Dodendag,
waarin gij fpreekt van de Begraafpiaatfen van Parijs, is tot mij
gekomen; hetzelve heeft mij zoo levendig getroffen, dat ik in
verzoeking geraakte om het van den kanfel voor te lezen; maar
ik ben terug gehouden door de vrees van door onze goede en
eenvoudige dorpelingen niet verftaan te zullen worden. Gij
zegt in dat artikel: de eerbied voor de dooden /haat in de omgekeerde rede van de befchaying. Hoezeer dit denkbeeld, over
het
Nnn
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het geheel, even zoo waar als bedroevend is , ik zou het mijne
toehoorders nooit hebben kunnen doen begrijpen. Ik acht mij
gelukkig, te wonen in eene afgelegen landitreek, waar dergelijke
waarheden onbekend zijn, en nog voor paradoxen doorgaan.
Het is maar al te waar, dat, hoe meer men de gemakken des
levens vervolkomend heeft, de beelden des doods des te meer
over de hand moeten zijn. In de groote Heden, waar de befchaving tot haar uiterfte gevoerd is, is de treurige omtrek, die de
dooden bevat, eene woeste en onbekende plaats; de muren, die
haar omringen, zijn verfchrikkelijker dan die rivier, van welke
de fabelkunde der ouden fpreekt, en die zich zevenmalen rondons
den Tartarus flingerde. Bij de volken, die nog in de kindschbeid der maatfchappije zijn, is ieder graf, als het ware, een altaar, dat eerbied inboezemt en treffende herinneringen voor den
dag roept; bij de befchaafde volken is eene doodkist slechts een
afzigtig voorwerp, van hetwelk iedereen zijne blikken afwendr.
Na dit alles, Mijnheer de Kluizenaar, weet ik niet, of het ge.
lukkiger is, bij eene befchaafde natie te leven; maar ik weet
wel, dat het verkieslijk is, bij de- wilden begraven te worden.
Indien ik durfde, ik zou u eene befchrijving geven van het
kerkhof van mijn dorp, om het in tegenftelling te brengen met
de fchilderijen, welke gij van die van Parijs ophangt. Iet is
geplaatst aan den voet eenes heuvels, en aan den kant des grooten wegs; eene levende heg, die zich rondom- deszelfs omtrek
verheft, belet het niet, door de reizigers gezien te worden; eens
altijd greene zode bedekt het meerendeel der graven; de versch
omgefpitte aarde wijst de plaats aan der nieuwe graflieden. Op
eik dezer graven ziet men een houten kruis ; eenvoudig en
boersch gedenkteeken, waaraan de rouwdragende vriendfehap,
in het fchoone s getijde , eenige Irranfen van veldbloemen ophangt.
De inwoners van mijn dorp kunnen de dooden niet vergeten;
en dit aandenken valt hun geenszins fmártelifk. Wanneer ik een
of ander mijner dorpelingen verloren heb, roept de doodklok het
geheele dorp tot het gebed; de lijkzangen weergalmen in de velden, en worden door de echos der bosfchen en heuvelen weerkaatst heel de natuur fchijnt te deelen in den rouw eener familie, en zich te verteederen met hen, die weenen. Daar de begraafplaats de kerk omringt, wordt Tederen zondag , wanneer
mijne dorpelingen ter mis komen, de asch der overledenen door
hen
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hen betreden, en voor de vrienden en naastbeftaanden -geftteekt,
die zij verloren hebben. Wanneer de wijzen van het dorp te zai•
men komen aan de deur der kerke, onder eenen grooteis olmboom , die op last van s U L Y geplant werd, en nog zijneit
naam draagt, laten ze niet na, de wijs:^e d der .voorouderen id
te roepen, wier graven zij rondom hunne vergadering zien.
Het is mij fomtijds. gebeurd,. daar ik op den evangelifchen kanfel
predikte, de dooden op te roepen, die in den heiligen omtrek
Auimeren; dan fchenen al de geflachten van het gehucht te ontwaken en zich voor mij te fcharen, om het, voorbeeld der oude
zeden terug te roepen, en het gezag mijner woorden te Raven.
Dit aandenken der dooden is geenszins verzeld van heillooze
beelden, en loopt ten voordeele der deugd uit; het weerhoudt
de menfchen den dood te vreezen, en fchenkt dikwijls den een
dorpeling de heldhaftige berusting van S O C R ATE a;-voudigften
en daarenboven boezemt het de gevoelens eener ware vaderlandsliefde in. Er beftaat geen vaderlandbij -een volk, dat geene
voorvaderen heeft, en voor hetw@lk'de dooden niets zijn: in alle
de plaatfen, waar het gezigt van een graf zachte on; teederbartige
gevoelens inbopzerBt, geloof ik dat men meer eerbied voor de
wetten heeft, ende loffelijke gewoonten zorgvuldiger worden in acht
genomen. Zoo de voorouders onzer buurfehap tot het 'leven .terug
kwamen, zij zouden hunne zeden, hunne gewoonten en hunne
taal herkennen; niets is in hunne gezinnen veranderd, federt zij
opgehoud•`n hebben te leven: het is uwe zaak, Mijnheer.deKlui+
zenagr, ons te zeggen, of het even zoo in de groote lieden is,
.
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Alpen.

uit het Grieksch ver,

taald door Mr. JA N TEN BR IN K. Te Asnflerdam, bij J,
ten Brink, Gz. 1813, In gr. &vo. II2 Bladx. f 1-5-:
W at men ook van de Grieken en hunne tooneelfpelen moge
zeggen; wat ook het vetfchil van land, klimaat en zeden, op
ons oordeel voor het tegenwoordige Europa vermag; zeker is
het toch, dat hunne treurfpelen die hooge en echte Remming
Nn4
voor

s0

J.TEN`DRINK

voor de openbare vertooning bezitten, welke deze zich tot doel
en regel behoort voor te• ílellen. In het treurfpel , toch , zijn
het de geweldige bartstogten, die de hoogere kringen des ílaatkundigen levens beroeren, en aan den pub ieken geest achting of
bewondering, vrees of fchrik, medelieden of afgrijzen, moeten
inboezemen. Der Grieken beste tijden waren die van den alge
naijver, waarin de eene flaat tegen den ander kampte.-men
Groote, edele driften kwamen alhier in werking, en werden dik
gedreven. Zie daar de (lof voor het dichter -werftouiíln
dat in een fchoon en vruchtbaar 'klimaat overal werd-lijkgen,
uitgelokt. De dichter bragt zijn ontwerp tot eene hoogte, voor
welke bezwaarlijk andere, en vooral de noordelijke, landen berekend zijn, niet omdat aldaar de hartstogten zwijgen, maar omdat het genie minderen priltkel heeft tot verheffing. Op deze wijze meenen wij het raadfel te mogen oplosten, waarom het treur
onder-alle latere Europeefche volken, voor dat der Grieken-fpel,
heeft moeten zwichten, en altijd ondergefchikt blijven zal, niet
omdat hunne dichters minder .begaafd zijn , maar omdat de gewoonten en zeden, de karakteristieke toon der natiën, al te veel
van elkander verfchillen, om ooit in een zelfde doelmatig verband begrepen te kunnen worden. Ook de fabel zelve, waarmede de Griekfche' dichter naar welgevallen fpeelt; ook de rei
van mannen, vrouwen en kinderen, dien de openbare handeling
van kerk en Raat hem vergunt, levert hem gelegenheden tot ver
welke het rijkfle dichterlijk vernuft-wisfelngotkp,
van anders handelende volken niet dan met de uiterfte 'moeite
zoekt en vindt.
Niettemin blijft elke ílreving van den dichterlijken geest naar
dat hooge ideaal, in den toon van eiken landaard gewijzigd,
begeerlijk en hoogst vereerende voor de kunst, welke aan zich zelve wetten fchept en geeft, naar welke zij zich rigt en verkiest te rigten, zonder dat hier het gezag van eenen aristarcnh
de uiterfe grens mag teekenen, binnen welke zij zich bepalen
moet. Ook uit dit gezigtspunt blieft de mededeeling van elk
dichterlijk Pluk der oudheid, zooclanig als het was en tot ons
is overgebragt, eene gewigtige bidrage voor de letter- en d chtkunde van onzen tijd, en dank hebbe al zoo de arbeid van den
Heer TE N BRINK, wanneer hij ons een der meester(tnkken
van het Griekfche tooneel onverbasterd mededeelt. De D7edéa
van x vat P IDE s, eq de fabel, waarop zij gegrond werd, Is
,
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te algemeen bekend, dan dat zij thans behoeft ontvouwd te
worden. Het komt alleenlijk aan op de wijze, waarop zulk eene
overbrenging volvoerd is, en deze mogen wij, over het geheel
genomen, meesterlijk noemen; want het beteeként weinig, of
wij hier of daar een enkel woord, een enkel vers, anders gezegd
of gerijmd zouden verlangen. Ove;al, waar wij het ítuk,met
het oorfpronkelijke vergeleken, vinden wij den geest van den
eenvoudigen, onopgefrnukten, maar krachtvollen Griek, wanneer hij de vrouwelijke wraakzucht, uit minnenijd geteeld, tot
"voorwerp fielt zijner dichterlijke vinding en uitdrukking, tót affchrik zijner tijdgenooten. Ook daar zelfs, waar de oorfpron
kelijke dichter eene enkele zwakke plaats verraadt, lezen wij
niet genoegen de oordeelkundige aanmerkingen van den Vertaler, die zich al den voorarbeid der geleerden voor zijne tegenwoordige taak uitnemend benuttigd en door eigen oordeel verrijkt en verfijnd heeft. Het gebruik alzoo van dit fink der oud•
heid, met den rijken fcliat van aanteekeningen s die hetzelve
verfiert, wenfehen wij in handen van eiken liefhebber, beoefenaar en dichter, die het tooneel bemint; en den geleerden TEN
BRINK, indien hij al, volgens zijne belijdenis, buitenflaatmogt
zijn om ons in het vak des treurfpels iets oorfpronkelijks te
fchenken , bidden wij , ter liefde der kunst , met den meesten
aandrang, om ons meermalen op zulke voortreffelijke navolging
gen te vergasten.

Nouvel Abécédaire et Syllabaire pour de petits enfans, par A.
KAPPELHOFF , Maitre de Penfion à Amfierdam. Amflerdam, chez lh Brave. 1812. 8vo. 54 pag. f: 3-:
-

}landleiding bij het onderwijs van eerstbeginnenden in de Franfche taal, ter bevordering van eene zuivere rsitfpraak, door
A. E R A S M us, Onderwijzer in den Haag. In den Haag,
bil de Gebroeders Giunta d'Albani. 1812. 8vo.96B1. f - 6 -1
:

kIollandfche, Franfche en Engelfche Woordenlijst, vlet eene
reeks van nieuwe opflellen over de meest verfchillende onder
vertaling uit het Hollandsch in het Fransch en-werpn,t
Engelsch, door A. VAN W A A S D IJ K. Te Rotterdam, bij
W. Locke. 1812. Svo. 123 Bl. f - 16 -:
:

Nu 5
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Toevoegfel aan "(tot) de gewone Franfche Spraakkunfen, of
Woordvoeging der Franfche Taal, voorafgegaan door eene
Tafel van alle de onregelmatige Werkwoorden, en gevolgd
door eerie Verzameling van Franlche, zoowel als van Hollandsclz - Franfche Spreekwijzen, enz. door A. VAN WAAS •
DIJK,laatst Leeraar bij de Gemeente der Remonjiranten ,
te Delft. Te Rotterdam, bij W. Locke. 1812. 8vo. 192 Bl.
fl : :
-

-

Aanleiding tot het zamenjiellen en ontbinden van volzinnen,
gemeenlijk bekend onder den naam van conflruéren en analyféren, door s. I. M. v A ri to o o c I , Kostfchoolhouder te
Delft. Te Zutphen, bij H. C. A. Thieme. 18ii. avo. 4i

Bl. f:-3-:

W ij voegen hier weder eene reeks van Schoolboekjes bij-

een, aan welke onze Letterkunde thans zoo bijzonder rijk is.
Veel echter van dezelve te zeggen, duldt ons beftek niet, en
ook de breede titels befparen ons grootendeels die moeite.
No. i. behelst, behalve hetgeen men in gewone A. B.
les vindt, ook nog de regelen der Fran/eke uïtfpraak, waar_
bij ons echter eenige fouten zijn voorgekomen, b. v. op bl.
3 2 , 33. waar men zegt, dat de x op het einde der woorden
als s, en in ,llexandre, fixer, taxer, als c wordt uitgefpro.
ken. Het eeríie heeft alleen plaats, wanneer onmiddellijk eerie
klinkletter daarop volgt, en het tweede volíirekt niet, daar de
klank hier als van onze gewone x is. Ook wordt de uitfpraak
van gn door ni kennelijk gemaakt; doch als nu de leerling
hierop anieau, peinier, enz. zeide, zou hij wel door geen'
Franschman verftaan worden: nj ware beter geweest.
No. 2. houdt zich alleen met de uitfpraak bezig. Zij, voor
leerlingen eerie kennis der Holland/eke taal,-onderítli
die zij , fchoon eerstbeginnenden in het Fransch, bezitten moeten, namelijk de onderfcheiding der zacht-korte, zacht - lange,
fcherp -lange enz. klinkletters, en der voornaamfte taalregels.
Er is geen twijfel aan , of dit behoorde zoo , en een bekwaam Onderwijzer zal dan ook de mogelijke onkunde van
den leerling in dezen te regt helpen. Wij twijfelen echter,
of eene zulke opeenfhapeling van regels der uitfpraak wel de
bedoelde uitwerking doen zal, en of niet het mondelijk onderwijs, en herhaald overluid lezen in tegenwoordigheid van
een'

SCHOOLBOEKJE.

559

een' deskundigen, een tevens gemakkelijker en aangenamer weg
tot het bedoelde -einde is. Met dat- alles zijn de opgegevene
regels vrij naauwkeurig.
In No. 3. zou men (gelijk de titel reeds aanwijst) te vergeefs de woordgronding en woordvoeging der tale zoeken;
de optellen zijn bijna niet dan luchtig aaneengefchakelde verzamelingen, niet zoo zeer der gebruikelijkie, als wel der nuteig11e woorden, daar men de eerfien toch overal aantreft, en
de tweede (waaronder ook kunstwoorden en dingen, die veelal
in de huishouding voorkomen) doorgaans in de gewone Vecabulaires, die bij de Grammatica's gevoegd zijn, niet aantreft. Dit
gebrek te verhelpen, was het doel van den Schrijver; en hij
heeft zekerlijk in dit kort beftek eene groote nienigte woorden
bijeengedrongen, voorwerpen uit de natuur en het menfchelijk
leven behelzende, wier kennis velen ontbreekt, die anders vrij
vlug Fransch en Engelsch fpreken en fchrijven. Echter wilden
wij wel eens weten, hoe de leerling het opftel No. 3. in 't
Fransch en Engelsch moet vertalen, daar de maanden er zoowel volgens onze gewone onduitfche, als volgens de echt-hollandfche namen worden opgenoemd, en aan deze laatfien de
voorkeur gegeven. Hoe zal men toch overzetten, dat Louw
eigenaardiger is dan Yanuarij ? — Ook op enkele onnaauw--mand
keurigheden in de anders vrij goede woordenlijst zijn wij gefluit; b. v. etude (bi. co¢) is geene Jiudeerkamer, maar een
notariskantoor, en een' tandmeester behoort men niet arracheur de dents, maar dentiste te vertalen.
No. 4. heeft veel goeds. Het handelt meer bepaaldelijk over
de onderlinge betrekking en beheerfching (régime) der onderfcheidene woorden of taaldeelen, alsmede over de orde, waarin
de woorden in Bene rede op elkander behooren te volgen. Deze
regelen, die gewis tot de grootíte moeijelijkheden der Fran/the
tale behooren, zijn hier wèi uiteengezet. Dit boekje kan echter door de Onderwijzers Hechts voor diegenen gebruikt worden,
welke reeds eenige vorderingen in de taal gemaakt hebben. Het
kon met No. 3. een vrij goed geheel uitmaken, wanneer men de
woordgronding (Etymologie), benevens de verbuigingen en ver
voegingen, als een' noodzakelijken overgang, tusfchen beiden
plantlie. — Vooraf gaat eene tafel der onregelmatige werkwoon:
den, met verklarende aanmerkingen; daarop wordt in de eerfie
afdeeling over de verbinding, in de tweede over de volgreeks
(cor^-
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(conjlructie) gehandeld; hierop volgen eenige opflellen tot herhaling van het geheel, met de verklaring der min bekende
woorden en fpreekwijzen; en daarna (iets, 't geen wij zeer
goed keuren) eene _verzameling van gebrekkige fpreekwijzen,
die meermalen door de Hollanders gebezigd worden, met de
eigenaardig Ei anfche ter zijde. In dit ftuk toch wordt dikwerf;
ook door zulken, welke nog al Fransch. meenen te kennen,
grovelijk gezondigd. Echter verwondert het ons, hier als goed
Fransch (bI. 569) un vieux homme te vinden. Men zegt wel:
tine vieille femme, maar voor een' man: un vieillard. [Iet is
geen Hollandsch-Fransch , maar zeer goed , wanneer eene
vrouw op de vraag: étes vous la mère de eet enfant ?antwoordt:
.ui, je LE fuis: Volgens W A I L L Y beweerde Mevrouw D E
SE V IGN É hiervan wel de ongerijmdheid ; maar het gebruik heeft
nogtans de uitfpraak gewettigd, dat le hier meer als een bijwoord
wordt opgevat. Ten Potte volgt eene verzameling der gebruikelijkJle fpeekwijzen in den gemeenzamen omgang, die niets boy_
ven honderd andere vooruit heeft,
No. 5. heeft eenige betrekking tot hetzelfde vak der Neder
Taalkunde, als No. 4. van de FranJshe, doch is be--land/the
knopter, en meer voor eerstbeginnenden berekend; ook houdt
het zich meer met de ontleding, dan met de fchikking der
woorden op. Het woord con/iructie wordt dus hier meer van
enkele woorden, gelijk dáár van volzinnen gebruikt. Over 't
geheel is dit boekje, tot kennis van de deelen der rede, en van
derzelver onderfcheiden gebruik, voor leerlingen der lagere
fchoolklasfen, niet ongefchikt, en de Schrijver heeft overal de
benamingen der rededeelen zuiver Hollandsch gelaten ; iets, 't
welk wel zijne voordeelen, doch ook dát nadeel heeft, dat men,
tot de beoefening der Fran/cite taal overgaande, zich met de
fubflantifs, pronoms, verbes, enz. als 't ware in eene geheel andere wereld bevindt, terwijl men, bij de Holland/the namen
ook de gewone onduitfche aanleerende , zoowel voor het
Fransch als Latijn zekeren grond gelegd heeft.
-

In No. X, bi. 4.36, reg.
voor hectifche ingelopen.

2,

is de drukfout van hectrifchs

BE OORDE LING
Leer, daden en lotgevallen van onzen Heer uit ver_
fchillende oogpunten beJchoutivd' era opgehelderd. Uit
het Hoogduitsch , naar de nieuwe , geheel verbeterde
en zeer vermeerderde uitgave, van T. j. xr s s, An-j
tistes der Xerk te Zurich. Ifte. Deel. Te Groningen,
1812 . In gr. 8vo. 517 Bi., be.i
halve de Voorredenen enz. van XXXI bl. f 3- i á

bij \V. wouters .

-

13 ehalve

hetgeen de titel zegt, bevat dit boekdeel eeg
tweetal Voorredenen van den vermaarden n s s, en eena
derde van onzen Vaderlandfchen Geleerde n. n I UN T I NG H E ;. die bij deze Nederduitf he uitgave gevoegd, eft
voorzeker, naar een aloud gebruik, ter aanprijzing en regte
waardering van dit werk beffemd is. 1Vij miskennen geens
zins in die gewoonte het nut, om alzoo onzen Landgel
nooten achting' in te boezemen voor uitheemfchen en bij
hen minbekenden arbeid: wij gevoelen het voordeel, Welk
de naam van eenen beroemden Voorredenaar aan den aftrek
eener nieuwe oplage kan geven: echter bedroefde het on-,
dat de vermaardheid van eenen HE s s zutk eenen fleun kon
fchijnen te vereifchen, en mogelijk álleen'.de toei'cazid der
tijden denzelven noodzakelijk maakte.' Hoe het zij., des
Schrijvers roem is onder ons,' bij de beminnaars des Bijbels, en met name onder de H e rvorinde Godgeleerden,
derwijze gevestigd, datet wij het, voor dezen ,, en' ieder onL
zer Lezeren, diè zich boven een onkundig gemeen in
godsdienflige zaken verheven keurt, eene fchande noemen
mogen, niet des zelfs Qhriftèn onbekencf te zijn.
Gaarne hechten wij ons zègel aan de woorden onze's
hooggeachten Landgenoots, daar hij zegt: „ Van alle
gefchriften van dezen uitmuntenden man is dit, hetwelk
den Lezer thans in deze ye^•taling wordt aangeboden, ee-ii
nnooiun. 1813. NO. 13.
der
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der voornaamlle; het ítelt in eenige algemeene befchouwingen het leven, de daden en de lotgevallen van onzen
Heer in zulk een licht voor, als het meest gefchikt is om
den onbevooroordeelden te overtuigen, dat het geloof van
den Christen aan de waarheid, den goddelijken oorfprong
en de hooge waardij van het Evangelie de onpartijdige e
proef kan doorlaan ; terwijl het tevens eersen riiken schat
in zich behelst van nuttige kundigheden, die tot nader ver
Evangelisten, .en tot naauwkeu--flandvechrit
riger begrippen van de leer en daden onzes Heeren, zeer
dienstbaar zijn: ik verblijde mij daarom zeer, (en wij regt
hartelijk met hein) dat ook van den tweeden zeer vermeerderden Hoogduitfchen druk van dit belangrijk werk den Nederlandfchen Lezer eene zoo fraaije vertaliiag wordt aangeboden, als die is, welke hij thans ontvangt."
Na zoo regtmatig oordeel, althans met betrekking tot
liet werk zelve, flaat ons weinig meer te zeggen, dan des
zelfs waarheid te toonen, door korte aanwijzing der gewigtige vermeerderingen, in dit Deel voorkomende. Want,.
behalve dat in deze nieuwe uitgave, naar aanduiding van
den waardigen Schrijver g hier en daar kleinere bijvoegfels,
ook verbeteringen gevonden worden van eertijds (*) gegevene wenken, gisfingen en ophelderingen over bijzondere
deelen der gefchiedenis van JE z u s; zoodat alles zich
voordoe als ten tweeden male door den Eerw. HE s s nagedacht, getoetst en bearbeid; treflèn wij hier een geheel
nieuw, zeer aangelegen en uitgebreid Floofdfluk aan over
den geest elger leere van Jezus, ruim honderd bladzijden
druks beflaande. be Schrijver befchouwt aldaar den geheèlen inhoud en de bijzondere deelen van het onderwijs des
Hee(`R) Eetster volgde nz s s te dezen Reeds zijn eigen wikkend
oordeel, en onderwierp zoodanige wenken, hem gegeven, aan
een' nadoren toets; weshalve hij van zijne helling, „ dat er
„ gedurende het leeraarsambt van j E ZUS geene openbare on„ hasten in Gslglea hebben plaats gehad," (zie bi. 8 en 9) om
goede redenen, niet is afgegaan. °'
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Meeren, beide met opzigt tot Godsdienst en deugd. IIij
toont aan, hoe alles ,te zamenhange, en nederkome op
het ééne hoofddenkbeeld der Godsregering, en den dubbelen pligt, daaruit afgeleid: Bemin God boven alles, en
uw' naasten als uzelven. Hij bewijst voorts het- tlieokra•
tisch verband, hetwelk onze Heer, ook als Leeraars
vooronderflelde, en meer dan eens ophelderde. Ja, hij
poogt tot de hoogihe klaarblijkelijkheid te brengen, dat
J E z us, in zijn onderwijs, fleeds uitging van, en alles
terugbragt tot, het denkbeeld. van Gods konirgrijk. Dit
derhalve is , volgens H E s s, de deutel van j E ZUS gan-4
fche leere, en hierom verwijst hij fteeds tot zijn bijzon -.
der en keurig werk over dat onderwerp, om te beter ja
te dringen in zijne wijze van befehouwing, en den fchakel
zijner denkbeelden regt te vatten.
Zij daaroni , beweert BES s , die op dit plan en dezen.
zamenhang der Goddelijke leidingen geen acht geven, doorgronden den geest dezer getèhiedenis nooit, noch niet op-.
zigt tot des Heeren leer, noch tot zijne daden en lotgevallen.
Een ander aanzienlijk bijvoegfel, dat op gelijke gronden
als hit voornoemde bouwt, en deze nieuwe - uitgave nagenoeg met tachtig bladzijden vermeerdert, is te vinden aar!
den voet van liet Hoofdlluk over den leerzamen omgang
van Y„zus met zijroe leerlingen. Daar, ten betooge dat
de Heer in derzelver onderrigting trapswijze, en naar gelange van hunnen toeflard, gezindheid te hemwaarts, en ontwikkeling van zaken, van fchrede tot fchrede wijsfelijk
voortging, en zijne redevoeringen en gefprekken hiernaar
rigtede, verdeelt hij dien omgang in vier tijdvakken. Het
eerfle begint van den overgang van eenigen der leerlingen
van JOHANNES tot de plegtige aanneming der twaalve.
Het tweede loopt van daar tot de vroegfile aankondigingv
aan hen van zijn lijden en dood. plet derde gaat voort tot
de nieuwe en gewigtige ontdekkingen, hun gedaan in zijne
affcheidsredenen; en het vierde of laatlie bevat des Heererg
umgang,na zijne opftanding, tot de hemelvaart.
Uit
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Uit het gezegde valt de aangelegenheid der verrimeerderitgen bij dezen tweeden druk, op den titel met zoo veel re.
den aangeduid, onzen Lezeren in het oog; en de loffpraak
van eenen I1 UN T I N G lI E over dit werk , door ons overgenomen, ontlaat ons, om ter aanprijzinge een enkel
woord bij de zijne te voegen.
Maar, terwijl wij ons met den Vaderlatldfchen Hoogleeraar gaarne vereenigen in den lof, door hem aan dezen arbeid van den verhaarden HESS toegezwaaid ; firfartte het
ons te meer, dat hij, uit eerbied voor den 1/erlos/er, ge-i
perst werd, tegen eene plaats in dezen nieuwen druk, eene.
aanmerking in zijne Voorrede in te lasfchen. H E S S namelijk, had (bl. 156) „ de godsdien[lige vereering, aan
„ den Heere j u z us als Zone Gods, verfchuldigd, on„ derfeheiden van de aanbidding in geest en in waarheid,
„ door hem bij uitsluiting den Vader toegekend." Wat
zullen wij hierop zeggen, die ons geenszins vermeten tus-.
fehen twee zoo voorname Godgeleerden te befisfen ? Alleen dunkt het ons genoegzaam zeker, dat HE S S, van de
godsdienflige vereering des Zoons gewagende, geene andere, dan die in geest en in waarheid gefchiedt, kan bedoeld hebben; fchoon Dí U N T I N G HE daaraan twijfelt.
Veelmeer zouden wij het groote punt des verfchils met'
hem ftellen in het onderfcheiden denkbeeld van godsdien/iige vereering; waaronder wij den lof, eere en dankzegging,
ook het naderen tot GOD in den naam des Heeren, meenee
te moeten begrijpen ; en van de, eigenlijk gezegde , aanbidding van den éénen waren G o D en Vader, als het voorname
of eerfte voorwerp des gebeds en van allen prijs. Dit zoa
zijnde ; is het wel uitgemaakt, 'dat H E s s geenszins die
gevoelens omtrent de Natuur van C HR I S T U S koestere,
welke de Kerk van ouds •reç'tzinnig keurde, en de Hoog].
D L U N T I N G HE, uit welbekende, dan toch betwistbare
plaatfen der Schrift, poogt te handhaven. Wat ons aan gaat, afkeerig van ons in te laten in eenen twist, die
nimmer ftichting, die uit liet geloove is, aanbragt, en wel.
ke niets gemeen heeft met den geest der leere van i Ezus,
-
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s us, gelijk HE s s denzelven voordroeg; wij hadden liever de aa nbidding des Heeren door onzen MUN T NGH E
op fchriftuurlijke gronden aangetoond gezien als pligtmatig
cu geboden, dan wel afgeleid uit gevolgtrekkingen aangaande de Natuur van den Zone Gods, waaromtrent de Openbaring zoo veel duisters overlaat. Middelerwijl, en alvorens wij te dezen een volledig bevel, door den IIoogleeraar,
of andere weibedreven Mannen, voor den pligt van aanbidding des Verlosfers uit den Bijbel vinden te berde gehragt, hellen wij meest over tot de gedachte van HE S S,
die wij vertrouwen dat zwarigheid vond den Zone toe te
kennen, hetgene de Schrift, ook naar ons gevoelen, bij
uitfuiting heeft voorgefchreyen als den hoogeren dienst,
of aanbidding, welken de mensch, en ook de Christen,
G o a E, of den Kader, verfchuldigd is. Alleen, in dit
fluk van het uiterfte aanbelang, betuigen wij vooraf, dat
het kniebuigen, of ffpoo-swiiw,, der Apostelen , in hunne ver
(Luk. XXIV: 5<) voor c HR I S T US neder.vallen--ruking
de bij zijne hemelvaart, ons hierom naauwelijks voldoende
fchijnt, wijl oudtijds eenerlei hulde aan Koningen, aan
menfchen van groorer aanzien, bij derzelver begroeting, bewezen Werd, en wij ook meest genegen zijn, hun gedrag, en het voorbeeld van den flervenden S T E r HA N US,
(J Iand. VII: 58, 59) te huis te brengen tot hetgene HE S S
voorzigtiglijk, godadienflige vereering genoemd, en van de
eigenlijke aanbidding onderieheiden heeft (*).
Intusfchen heeft het gewigt der zake ons het beflek doen
te buiten gaan; weshalve wij de pen nederleggen, in faille
he.

-

(*) Verlangt iemand nadere inlichting wegens dit onderwerp,
en het bewijs, uit de Heilige Schrift opgemaakt; dat den Vader,
of GOD E, alléén de eigenlijke aanbidding; C GRIST US, denZone, eene ondergefchikte godsdienflige vereering toekome; dieraadplege den beroemden S. CL AR. KE, in his Scripture Doctrine of
the Trinity, Ch. I. Sect. 4. and Ch. II. Sect. 4; alsmede de
Brieven, onlangs uitgegeven door den Eerw, A. DOJJER; ziá
No. XI en X.II van dit Tijdfchrlft.
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Shope, dat de hoofdbedenking van zoo beroemden man, als
de Heer DZ U N T I N G HE bij ons is, geenen hinder aanbrengen zal aan dit gefchrift van HES s, van dien Hoogleeraar
,zelven 'net hoogeis lof vereerd , en hetwelk de Schrijver
vooral met geene mindere zorge bewerkt heeft, dan cenig
ander van zijne ítukken.
.Bevestigings - Rede over de Gelijkenis der Talenten ,
Match. XXV: 14-30, door J. VAN VOORST. 'Ie
Leyden, bij A. en J. Honkoop. 1813. In gr. svo.
53Bd.f: -8 -:

D

e overgang van den Weleerw. Heer s. G R E G o 0 R,
uit het dienstwerk onder de Gemeente van Hoevelaken tot
die van Rijswijk, gaf aanleiding tot deze Bevestigings-rede van den Leydfchen Hoogleeraar VA N V OOR S T, die
alzoo zijnen Behuwdzoon in het openbaar inwijdde. Door
de algemeenheid en eenzelvigheid van deze taak, laat zich,
gelfs bij de beste behandeling, weinig nieuws verwachten,
dat haar onder meer belangrijke oogpunten vertoont, dan
mest doorgaans te gemoet ziet en ook dadelijk vordert.
-let fchijnt genoegzaam , wanneer het oogmerk door eene
Lichtelijke voordragt bereikt wordt. Ook hieraan voldoet
deze Leerrede bij uitnemendheid. De Gelijkenis van den
Heiland, in den tekst vervat, wordt doelmatig verklaard,
Haar doel, in de eerie plaats tot de Apostelen zelven ge
rigt, tot vermaning van getrouwheid in de uitbreiding des
Christendons, met toezigt op rekenfcháp en vergelding,
wordt naauwkeuriglijk op de tegenwoordige Christenleeraars
,overgebragt- Deze Leeraars zijn dienaars van Jezus Christus, beftemd om in zijne plaats en overeenkomflig zijnen
wil, het menschdom te verlichten en te verbeteren. Dit is
let werk, hun toevertrouwd. Zij moeten dit verrigten
net een rein geweten en met ijver. Eenmaal zullen zij daarvan rekeafcha geven bij des Meeren wederkomt oh aarde,

-
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en deze zal voor de getrouwen vereerende, voor de nalati.
gen verfchrikkelijk wezen. En deze begrippen, in het breede ontvouwd, worden ten IIotte op Leeraar en Gemeente
van Rijswijk , met allen ernst en nadruk , toepasfelijk ge.
maakt. De hartelijke toon, die in de ganfche Leerrede
heerscht, beveelt haar in alle opzigten; en ook deze boe•
zenit ons liet vertrouwen in, dat de bevestigde Leeraar,
één van des IIoogleeraars leerlingen aan de Leydfche Hoogefchool, de Rijswijkfehe Gemeente door leer en leven op
.den duur zal fiicirten.

Leerrede op den Beer/ler Biddag, gehouden 3o ulij
18r, bij gelegenheid der viering van het tweehon•
derdjarig '7ubel der bedijking en droogmaking dezer
Aleer, door G. J. VAN DER KU Y 1, Predikant al.
daar. Te Hoorn, bij J. Breebaart. 1313. In gr. $vo.
32 Bl. f : - 7-:

\'V anneer wij deze Leerrede, als Leerrede, befchouwen, vinden wij weinig reden, om dezelve zeer te verhef
evenredigheid, en in hare-fen.Ihar'dlisge
rangfchikking.
De fiijl, waarnatuurlijke
geene
denkbeelden
niet
meer
dan
matig;
en aan ver•
in zij gefchreven is, is
daarin
voorkomende,,
fcheidein godsdienílige voorftellingen ,
zouden wij onze toeltemming naauwelijks kunnen geven.
Met dat al keuren wij dezelvé der lezing wel waardig. Niet
alleen bevat zij menige ílichtelijke opmerking, maar daarenboven ontmoeten wij in dezelve een naauwkeurig en belang
verhaal van de bedijking en droogmaking van de Beem--rijk
fler; en het zal onzen Lezer niet onaangenaam wezen, da;
vii hem van dat verhaal een kort uittrekfel mededeelen.
Onder de talrijke Noordhollandfche Meren, doordenmoel
en de vlijt onzer Vaderen bedijkt en drooggemaakt, behoort
ook de Leemfer. Vóór r6c8 was die een wijduitgeftrekte
Waterplas van zes tot acht voeten diep, die den bewoner van
Ps r°
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Purmerend eerre rijke bron van onlerhoud opleverde, dooi
en overvloed vats visch, dien men op denzelven ving ett
Tiaar het vo.!l:riji: Londen verzond. Daar zij zeven mijlen in
Jen omtrek had, werd hare bedijking en droogmaking voor
bijna onuitvoerlijk gehouden. Desniettegenfiaande werd zij
ondernomen. Een der voornaaml e ondernemers was de
fchrandere , kloekmoedige D IR x VAN o s, die ook de
Oost- Indifche Maatfchappij hielp oprigten, medewerkte ter
aanlegging der vaart op Guinea en andere vreemde kusten,
en alzoo vele dientien aan liet Vaderland bewees. Deze ,
de innerlijke waarde van den grond door boring en vergelijking met andere gronden hebbende leeren kennen, rigtte
vervolgens niet andere aanzienlijke ihannen een gezelfchap
up, dat van Staten van Holland octrooi verkreeg om het
gemelde Meer te bedijken. Dit moeijelijk werk werd dan
onder het bestuur van den Dijkgraaf L Ant BE R T W I NC ERTSE VAN VOLLENHoVE , negen Heemraden en
eersen Secretaris en Penningmeester, ondernomen. Na den
noodigen ringdijk gelegd en zesentwintig, watermolens ge#teld te hebben, werd de uitmaling gelukkig begonnen en
toarfpoedig voortgezet; zo ó dat men het water, met den
aanvang van i6io, tot op de helft verminderd zag. Maar
toen behaagde het den Almagtigen, den moed der onderneavers te beproeven. Len geweldige wind uit het noordwesten brags het zeewater in Januarij van laatstgenoemde jaar
dot aan den verfchen dijk, die weldra bezweek en alzoo den
arbeid van twee jaren ter prooije gaf. Maar hoe! ontzonk
nu onze Vaderei de moed'? Neen! op den i gden der volende maand begonnen zij de geledene fchade te herílellen ,
en op het einde van Mei 16ii was het Beemfier Meer op
nieuw half ontledigd. Na werden de reeds opgerigte watetmolens met nog twaalf vermeerderd, en niet derzelver
medewerking waren de foute ondernemers op den i9den
vin Bloeimaand 161? in huij oogmerk volkomen gelaagd.
Zo ekroonde God hunne onvermoeide pogingen met den
1)esten uitflag ! Weldra werd deze uitgéfirekte watervlakte ,
dooi. liet opmaken vaji ilooten , affcheiden van landen en La„erii
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pen van wegen, in een heerlijk lustoord veranderd, in hetwelk men den Oden van Hooimaand, in tegenwoordig
doorluchtige Vorllen , ni A U R I T s er. F RE DE--heidvan
R I K HENDRIK VAN ORANJE, in het Heerenhuis, een
aanzienlijk vreugdemaal hield. Het aangewonnen land, door
de I22 deelgenooten der onderneming als eene gemeene bezitting befchouwd, werd vervolgens, te Purmerend, in
bijzijn van den Dijkgraaf T o s I íi s DE C 0 E N E, door het
lot onder hen verdeeld, en de bewoners van hetzelve werden zoo bijzonder van God gezegend, dat de uitgefchotene
penningen, negentien tonnen gouds bedragende , in den
korten tijd van acht jaren, ten volle vergoed werden. Het
eer[te jaar na de droogmaking teelden D IR K en zijn broeder
HENDRIK VAN OS, op hun eigen landgoed, 7753 zak
kool- en raapzaad, (eene voor een gansch jaar ge--ken
noegzame hoeveelheid voor al de oliemolens, die er toen in
Noordholland waren) behalve nog een rijken overvloed van
tarwe, garst en haver. FRANcoIs VAN os, de zoon
van D I R K, Won, op ééne teling, op 400 Rijnlandfche
roeden drie gewone lasten haver : om niet te fpreken
van de groote menigte van lusthoven , boomgaarden ,
bouw- en weilanden, die, door de milde opbrengst van
ooft , graan , vee en andere dingen , den bloei vervolgens alonune vermeerderden. Ter dankbare vereeuwiging
van deze weldaden, befloot men, om t'elken jare, op den
Soften van Hooimaand, daaraan godsdienftig te gedenken,
en verdere bewaring en voorfpoed voor dit gewest van den
Hemel af te fmeeken. Gedurende den opbouw der kerke,
werd de Godsdienst in een bijzonder huis uitgeoefend; maar
den 30 Julij 1623 kwam men, onder voorgang van HEN
I c u s H u I S t N G 1 u s, den eer{Ien gewonen Herder en
Leeraar in de b'ce nJler voor het eerst aan deze plaats
godsdienftig bijeen.
Ziedaar een kort uittrekfel van het verhaal, dat de begeerige Lezer uitvoeriger in de Leerrede zelve vinden kan.
,
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°j°aarboeken der Genees-, Ileel- en Natuurkunde. Ifien
Deels ede en 3de Stuk.
(Tweede Verflag.)

I

n het derde Stuk dezer `jaarboeken vitldcn wij Bene wetenfchappelijke verhandeling, over de angina parotidea,
van den L eydrehen Hoogleeraar 1R A u s S. Dezelve is
voornamelijk met het inzigt gefchreven, om den eigenlijken
aard dier kwaal nader te bepalen, en daaruit eenig licht
voor de ziektekunde in het algemeen te fcheppen. Te regt
merkt toch de geleerde Schrijver aan, dat men dikwijls uit
de aandachtige waarneming van geringe ongelteldheden vele duistere verfchijnfelen verklaren kan , die in zwaardere
gevallen den te zeer gefpannen geest niet genoeg treffen,
om denzelven geheel bezig te houden. -- K R A u s s rant
fciiikt deze ziekte onder de lymphatifche huidziekten, toont
haar verfchil van de echte foorten van angina aan, en flelt
hare zitplaats geheel in de watervaten , die de oorklier
doorloopen, en niet zoo zeer in het weeftel van die klier
zelve. (Maar hoe komt zij dan onder de huidziekten? De
oorklier behoort toch niet tot de huid ?) Zij íchijnt grootendeels gelegen te zijn in eene verkeerde werking der wa•
tervaten, en eene foort van 11remming of verdikking der
daarin bevatte vochten. Van daar dat zij zich ligtelijk op
zulke deden verplaatst, die rijk aan watervaten zijn, b. v.
de borften bij de vrouwen , de ballen in het mannelijk geflacht; waarmede dan meestal zuchtige zwelling der naburig e deden gepaard gaat. — Hij fielt , in plaats van den ,
in allen opzigte ongefchikten, naam van cynanchc of angina parotidea, den naam van parotidea lyinphatica febrills voor, die zeker den aard der ziekte uitdrukt, doch dit
gebrek heeft, dat hier drie bijvocgelijke namen zonder een
zelfíiandigen, geheel tegen de eerlie eigenfchappen van ail-,
taal, zijn bijeengevoegd. Wij zouden daarom liever parati-
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sitis lezen; behoevende uien daar juist geene ontleking
door te verftaan.
De Schrijver heeft deze ziekte, in het laatst van 18io,
te Harderwijk waargenomen. Haar loop was over het algemeen goedaardig; zij hing blijkbaar van dc vochtige weérsgef'teldheid af, was niet befinettelijk, en vorderde erne zachte geneeswijze; plaatfelijke warmte, middelen, die de uitwafeming, zonder koortsverheffing, bevorderen, enz. Behalve hare gewone verplaatfingen , nam KR A US S een geval
waar, waarin de linker nier werd aangetast; dat echter,
bij eene doelmatige behandeling, geene onaangename gevolgen had. Toen, door nalatigheid van den lijder, de
ziekelijke werking der nier zich hervatte, gebruikte de
Schrijver met vrucht het zoogenoemde fteenbrekende middel
Sian n U R A N n E, met tinco. lhebaic.
Op het verhaal der ziekte volgen eenige aanmerkingen,
over de epidemifche en befrnettelijke ziekten in 't algemeen,
en over de gewigtige rol, die het flelfel der watervaten in
de ziektekunde fpeelt, vooral wanneer men de betrekkingen
tusfchen hetzelve en dat der zenuwen hierbij in 't oog
houdt. Hieruit leidt hij ook de merkwaardige verplaatfingen dezer ziekte af, en, toont aan, dat men dezelve te onregte aan eene eigenlijke vervoering der Plof zonde toefelirijven. Deze aanmerkingen zal mei niet zonder genoegen le'zen. Minder beviel ons de wijze, waarop de fchranderè
Schrijver het ontslaan der kwaal chemisch zoekt te verklaren. Immers, wij begrijpen niet, hoe dc eiwithof, door
de zuulrfiof geftremd , dus aan de water/lof onttrokken,
vervolgens nit de kwikmiddelen ontwikkeld , dit firenifel
wederom oplosfen kan ; noch ook, hoe de aangebragte
warmte de zuurhof uit het eiwit vrijmaken en door de uit
kan verdrijven. I)e zoete kwik geeft zoo ligt gee--wafenig
ïne zuurliof af, en de warmte zal eer het eiwit f^renmmen,
dan oploslen. Behalve dat men nog bewijzen moest . dar er
in het vocht der watervaten eene eenigzins aanzi--.:lijkc
hoeveelheid eiwit is.
fl afdeelin;, ran de genceslkundige letterkunde gewijd,
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bevat weder eerie korte opgave van den inhoud der voor
voornamelijk der Duitfche, vergezeld-namfteijdclu•,
van eenige weinige aanmerkingen.
De praktifehe afdeeling levert ons vijf min of meer uitvoerige ifukken. Het eerfile behelst het verhaal van eene roos der
eerstgeborenen, met verharding van het celwijs weeffel,
door Dr. K R A B A C HE R, te 1f sfelflein , waargenomen. De
yerfchijnfelen , welke zeer duidelijk gefchilderd zijn, weken
niet van den gewonen regel af. Duidelijke aanleidende oor. zaken waren er niet te befpeuren. De behandeling , die met
het beste gevolg bekroond werd , betlond in zuivering vans
het darmkanaal, en zachte prikkeling der huid door aromatieke íl:ovingen, waarna het lijdertje fpoedig herfielde.
Iet tweede !tukje levert ons de aanbeveling van een zeer
werkzaam middel in astheni/che peripneumonie, door Dr..
K R A F T , te Runkel. Dit middel beflaat in de verbinding
van carbonas am iron. pyroöleos. f lid. (fal vol. c. c.) ,
opium, en mur.' oxydral. hydrarg. (calomel), vergezeld
niet verdere opwekkende in- en uitwendige geneesmiddelen.
Er worden verfcheidene gevallen bijgebragt, waarin hetzelve een uitfl:ekenden dienst deed. Dr. B L O E MR ö DE R
prijst, in eene aanmerking, tot hetzelfde einde, en in dezelfde verbinding, de fiiccinas ammoniac aan, waaraan wij
de voorkeur ook zouden geven. Vooral bij krampachtige
aandoeningen der borst, hebben wij van beiden met zeer
veel vrucht gebruik gemaakt; en uit de analogie is ligt Op
te maken, dat de verbinding met heulfap en zoutzuur kwik
niet dan voordeelig wezen kan.
-oxydule
Hierop volgt iets over de blaasdoorboring, door den
Heer j. VAN DER HORST , waarin eerst eenige aanmerkingen over de gevallen, waarin die kunstbewerking te pas
komt, voorgedragen, en vervolgens de voordeelen der manier van F LE U RANT boven die van M ER Y opgegeven en
behoorlijk ontwikkeld worden. De ervaren Schrijver erkent
echter, dat er gevallen kunnen zijn, waarin de bladoorboring door den endeldarm Keene plaats kan hebben; doch
doet te regt opmerken, dat dezelve de voortreffelijkheid der
ma.
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manier van ni r. Ti Y in het algemeen niet bewijzen. Dit iets
wordt befloten door het verhaal eener welgeilaagde blaas
volgens de manier van r LE U R A N T. De Re--dorbing,
dacteurs doen ons hopen, dat de voordeelen der handelwijze van ME KY door een ander Iid des Genootfchaps zullen
worden uiteengezet; welke verhandeling wij met verlangen
te gemoet zien: de gronden toch, waarop dezelve fteunt,
komen ons zoo zwak voor, dat wij benieuwd zijn, welke
nieuwe er zulitn worden bijgebragt.
Het Vierde fluk dezer afdeelinge is een berigt aangaan
tinctura antifyphilitica Besnardi , wier werkzame-de
deelen vooral uit koolilofzure potasch, koolftofzure ammoniak en opium beflaan , en waardoor alle kwikmiddelen
overtollig zouden gemaakt worden. Volgens v A N B E'SNARD, is het venerisch gift ílijm , dat met veel zuur(lof bezwangerd is; en het is op dien grond, dat hij de
kracht der alkalia beproefde. Wij hebben het gefchrift van
Dr. VAN BES NAR D niet bij de hand, en kunnen dus
niet bepalen , of hij het tijm met zuur of met zuurlof acht
bezwangerd te zijn. In het laat(le geval vatten wij niet,
wat werking alkalia, reeds met zuurflof verzadigde ftoffen, op die finetftof zullen uitoefenen. Voor het overige
fpreekt de ondervinding van deskundigen reeds zeer voor
dit middel , en het verdient dus van hen , die er in do
gelegenheid toe zijn, nader en naauwkeurig onderzocht te
worden.
Tot befluit dezer afdeelinge, vinden wij hier het belangrijk rapport, aan de eerfte klasfe van het Keizerlijk
Inllituut, nopens de koepokinenting, waarin wij de hotlom eener uitgebreide ondervinding en veelzijdig onderzoek
van r2 jaren vinden opgeteekend. De mededeeling van
hetzelve verdient onzen levendigflen dank. In dit verlag
wordt een zestal vragen beantwoord, waaruit blijkt, i°.
dat de kinderziekte niet noodzakelijk is tot zuivering des
ligchaams; 2 °. dat er geene uitbottingen bij de vaccine
plaats hebben, dan alleen wanneer zij midden in ene
pokken-epidemie wordt aangewend; 3°. , 4 0 . dat* er noch
doo-
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cloodelijke toevallen, noch zulke ziekten op volgen, die
men uitfuitenderwijze aan de koepokinenting moet toefchrijven; fchoon zij wel ter ontwikkeling van in 't ligchaam verborgene kwalen medewerkt; (bij fl:erke vermeerdering der heken ontftaan er echter fomtijds hevige
toevallen ;) 5°. dat, indien door de inenting der kinderziekte fomwijlen ziekelijke geftellen verbeterd worden, zulks
insgelijks niet de koepokinenting het geval is, vooral ten
aanzien van uitflagziekten;° eindelijk, 6°. dat de ware koe
behoorlijk van de valiche onderfcheiden, een vclílrekt-pok,
beveiligend vermogen heeft; zoodat Hechts I van de 3000
(anderen zeggen i van i000) naderhand nog befmetbaar is;
hetwelk men aan die weinige voorwerpen kan toeíchrijven ,
die tweemaal pokken. Zoodat men het gegrond vooruit
hebben mag, dat deze gruwelijke pest eindelijk eens-zigt
geheel van de aarde zal kunnen verdelgd worden. — Wij
bevelen elk dit, niet alleen voor artièn, maar voor alle
menfchenvrienden, belangrijk (luk ter lezing aan.

Hiftoire des Croifades. Première partie, contenant l'hftoire de la première Croifade; par M. M IC HA u v ;avec une carte de l'Afie mineure, les plans d'Antioche, de JCrufalem, et ceux des batailles de Dorylée et
d'Ascalon. Volume I. A Paris, chez Michaud frères.
1812. 8vo. pp. 575.
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„ -let tafereel der Kruistogten is buiten twijfel een ten
uiterl'ce treffend fchouwfpel in de nieuwere gefchiedenis.
De volken van Azië en, Europa tegen elkander gewapend,
twee godsdienf{en elkander aanvallende en het gebied der
wereld betwistende, moeten den gefchiedfchrijver grootfche
driften te fchetfen en. groote gebeurtenisfen te vermelden
geven. Na verfcheidenc malen bedreigd te zijn door de
Muzelmannen,. langen tijd ter prooije geweest te zijn aan
derzelver invallen, ontwaakt het Westen eensflags, en
fchijnt,
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fchijnt, volgens de uitdrukking van eenen Griekfchen ge^
fchiedfchrijver, zich te ontrukken aan zijne grondlagen,
om zich over Azië uit te florten. Al de volken verlaten
hunne belangen, hunne mededingingen, en zien op aarde
niet meer dan ééne landflreek, der roemzucht van overwinnaars waardig. Men zou bijna gelooven , dat er geene
had meer in het heelal beíla, dan Jeruzalem, geene andere
bewoonbare grond, dan die het graf van Jezus Christus in
zich bevat. Al de wegen, die naar de heilige had voeren,
zijn overfiroomd roet bloed, en vertoonen niets meer dare
den roof en de verftrooide brokken der onderfcheidene rijken.
;, In deze algemeene beroering ziet men de verhevenfte
deugden zich paren aan al de wanordes der driften. De
Christen-foldaten braveren tevens het gebrek, den invloed
der luchtflreek en de vreesfelijkite vijanden; in de groothe
gevaren, in het midden hunner uitfporigheden en, telkens
weer opgewakkerde, verfchelen, is niets in haat hunne
volharding en hunne onderwerping af te matten."
Deze aanvang der ontvouwing van het onderwerp door den
Schrijver zelv'. ícheen ons niet ongepast, ons beiden eenigzins te doen kennen. Wij voegen daar enkel bij,- dat de
groote gebeurtenis hier, van den eerften grond af, in het
licht gefield, met blijkbare volledigheid, naauwkeurigheid
en oordeel, althans naar het ons voorkomt, vervolgd, en,
in dit eerlle deel, tot op het einde des zoogenoemden eerlien togts , d. i. eenigen tijd na de inneming van Jeruzalem , wordt voortgezet. Buiten tegenfpraak had deze onderneming van den Schrijver hare zwarigheid. De zaak
der Kruistogten is wel, federt eenigen_ tijd, weer meer
ter,'fprake gekomen , nadat inzonderheid de prijsvraag, derzelver gevolg en invloed betreffende, door onderfcheidene
geleerden, waaronder onze landgenoot RE c E N B o G E rr,
zoo keurig is beantwoord geworden. Dit, echter, had
flechts verhandelingen, geene eigenlijke gefchiedenis opgeleverd. De laatíte bettond, onzes wetens, niet, dan van
hooge oudheid, en daarmede natuurlik gepaard ,gaande gebrek-
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brekkigheid. Aan berigten; wijders, ontbreekt het niet.
Doch, om niet te fprel,:en van de .buitenfporrblieden des'
bijgeloofs, die dezehen veelal bezwalken, van de gemeenti
platheid, die er uit hoofde van den onbefchaafden tijd,
heerfchen moet, van de onnaauwkeurigheid in zeer vete
opzigten, den ongeoefenden irr het pennevoeren altijd eigen; de overvloed zelf dier berigten, van Latijnfche, vat?
Griekfch'e Christenen en Mahomedaanfehe Arabieren, alle
met even vele partijdigheid en verhitting gefchreven, en e1kander geduíig tegeníprekende, maakt de waarheid niet zelden te eenemaal onkenbaar. In hoe verre deze gezamenlijke zwarigheden volkomenlijk zijn te boven gekomen , i5
eene even moeijelijke beflisfng, als deze verwinning zelve
moeijelijk moet zijn geweest. Zoo veel, echter,- is zeker,
dat de onwaarfchijnlijkheid, zelfs der ongeloofelijkile voorvallen , hier niemand tegen het hoofd fpringt;, dat partijvoor de eene of andere helft der ftrijdenden hier-dighe
nergens zigtbaar is; dat bedaardheid, onbevooroordeeld en
verlicht inzigt hier telkens doorftraak, en, in fpijt der afzigtigheid van menig tooneel, en der koude platheid, met
welke hetzelve oorfpronkelijk is befchreven, hier eene belangrijkheid, levendigheid en aangenaamheid' des verhaals
heerscht , die zich ook bij den lezer uit enkel vermaak
zou moeten aanbevelen. Men fchat in de kruishelden het
goede, gelijk het verkeerde. Men vermeldt de bedriegelijke
wonderen en tastbare bijgeloovigheden, niet om derzelver
eigen waarde of minfle waarfchijnlijkheid, maar om derzelver beflisfenden invloed , als kenmerken van den heer
geest en treffende bijdragen tot de gefchiedenis-fchend
der menschheid.
Veel te uitvoerig is het werk, of liever veel te rijk is het
onderwerp, dan dat het zou mogelijk zijn, onzen Lezer
een voegzaam uittrekfel uit hetzelve mede te deelen. Slechts
enkele trekken voor hen, die nog geheel onbekend met den
zoogenoemden heiligen oorlog mogten zijn.
,, Van zeer oude tijden af, was niet flechts de bégeerte
onder de Christenen wakker, om het land van Jezus om',w"-
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wandeling, Let land der gewijde gefchiedems en zoo vele
wonaeren, te zien; maar Relde men er ook al fpoedig
Bene verdientte en bijzondere heiligheid in, hetzelve In
bedevaart te bezoeken. Dit bijgeloof, met allen ander,
gedurig toenemende; Ptrekte zulle een toot, ook voor de
aanzienlijktien meermalen tot eene gewaande verzoening
van de gruwzaaml}e misdrijven. Toen echter de overwin
wapenen van Mattomed heel het Oosten verweldig--end
den, en vooral, toen de woeste Turken, als een losgebroken vloed, over deszelfs ftlioon[le landouwen werden
uitgetlort, hadden de bedevaartgangers , ja al de Christenen
en hun godsdienst zelf, in Jeruzalem, als elders, ontzaggelijk veel te lijden. Een gemeene kluizenaar, maar een man
van brandende geestdrift, Pieter de Heremiet, zag deze ellende in volle kracht, beloofde. den Christenen verlosfing
en wrake, reisde terug naar Europa, en wist bij geestelijkheid, vorl}en en, volken zoo veel uit te werken, dat, van
tijd tot tijd, meer dan een millioen menfchen naar Azië
droomden, om daar meestal eenen ellendigen dood te vinden. Het fpreekt van zelve t dat de toeftand van Europa
hem krachtdadig de hand bood; zijnde dë koningen meestal
gedrukt door de magt der grooten, dezen door onderlingen twist, naijver en ongetemd geweld, aan geftadige o n rust ter prooije, het volk, dien ten gevolge, diep ongelukkig en berooid, en meest allen met eenen geest van
biigeloovige godsdieniligheid en ruwe krijgshaftigheid; tot
brandens toe, bezield. Wat al redenen, om, onder het
geleide van den Heer der heerfcharen, een beter lot te beproeven ! Wat al middelen in de hand der geestelijkheid,
om, het zij hun eigen bijgeloof, het zij hunner heerschzucht, of ook — want zeker vormden zij. nog het verlicht
deel des volks hunner welmeenende flaatkunde , tal--fte
boze offers te doen brengen ! De eerie hoop, onder geleide van Pieter zelven, ten getale ran honderdduizenden, uit
Vrouwen en kinderen tevens zaamgetteld, bereikte naauwelijks de grenzen van Azië, of werd reeds eene prooi van eigen bandeloosheid, door de volken afgemaakt, wier landen
zij
Pp
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zij moesten doortrekken, door gebrek omgekomen, of door
den eeroen den besten vijand gemakkelijk neergefabeld.
De volgende uittogt, daarentegen, van welgeordende benden, onder aanvoering der bekwaamf}e hoofden, leed wel
ontzaggelijl: veel, maar werkte niet minder veel verwonder
uit; den vijand eene groote uitgeftrekt--lijksenvrbazd
heid van het fchoonfte land, en de beroemdfte en grootfte
Iteden, Nicaea, Antiochië, Jeruzalem, ontnemende. Ook
hiertoe werkte gewis de toeftand dier ftaten veel mede. Het
r4jk van Mahomed was gefcheurd en onderling verdeeld; zij
opvolgers waren verweekelijkt en verzwakt-rievonamft
geworden; vele kleine vorftendommen hadden zich onaf
gemaakt; en over het geheel ontbraken, federt-hankelij
oenigen tijd, die rust en orde, welke eenera ftaat vastheid
en veiligheid geven. Dan, inzonderheid het vervolg moet
ons leeren, dat ook deze voorfpoed van geeiien duur was."
Gaarne voegden wij, bij het in den beginne opgehangen
tafereel, van den Schrijver ontleend, nu nog een en ander,
om den rijkdom dezer gefchiedenis aan ware wonderen van
geestdrift, aan zeldzame tooneelen vol nimmer geziene woeling, verandering en ontzetting, aan keurige ftalen van deugd
in de fchors des bijgeloofs en ondeugd onder den mantel van
godsdienftigheid, in vollen dag te ftellen. Doch, wie zou
dit nog behoeven ? (*) wie niet liever nog eene en andere der
belangrijke aanmerkingen hooren uit het flot des werks, dat
,— wij hadden dit bijna vergeten te zeggen — ook nog van
£enige gewigtige originéle ftukken, als pieces justificatives,
Ss voorzien.
„ In de hoogfte oudheid had eene dier gemoedsbewegingen, welke zich fomtijds van een geheel volk meester ma-ken, Griekenland over Azië- uitgeftort. Deze oorlog, roemruchtig en rijk in gebeurtenisfen, had de verbeelding der
Grie(*) Wij flippen hier echter, als , eene bij velen ligt onbekende bijzonderheid, aan, dat men aan den eerften der Kruis
ontdekking van her Suikerriet, alsmede de invoering-togend
der Wapenfchilden, is verpligt,
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Grieken in vlam gezet , en werd langen tijd in hunne, tempels en op hunne tooneelen in feestelijk aandenken gehouden. Zoo de grootfche herinneringen des vaderlands ons
dezelfde geestdrift inboezemden, zoo wij denzelfden' eer
als de ouden, voor de gedachtenis der vaderen had--bied,
den, de verwinning des heiligen lands zou misfchien voor
ons een even roemrijk tijdsgewricht zijn, als de Trojaanfche
oorlog voor de volken van Griekenland. Deze twee oorlogen, verfcheiden in hunne beweegredenen, bieden bijna dezelfde uitkomften aan den verlichten befchouwer; de een
en de ander leveren belangrijke lesten aan de ftaatkunde, eft
doorluchtige voorbeelden aan de dapperheid; de een en
de ander hebben nieuwe ftaten , nieuwe voikplantingen gefticht, en betrekkingen tusfchen verwijderde volken daargefteld. Beide hebben eenen kenbaren invloed gehad op de
befchaving der volgende leeftijden; beide, eindelijk, hebben grootfche driften, fchoone karakters ontwikkeld, eii
het gelukkigfte onderwerp veríéhaft aan die zanggodin des
heldendichts, welke Hechts wonderverfchijnfels en ongeloofelijke uitkomften verkondigt.
„ Deze twee gedenkwaardige oorlogen, en de meester
dichters, die ze bezongen hebben, met elk--ftuken.vad
ander vergelijkende, moet men wijders bekennen, dat het
onderwerp van het verlost ,jeruzalem wondervoller is dan
dat der Iliade. Men kan er bijvoegen, dat de helden van
Tasfo belangrijker zijn dan die van Homerus, en -hunne
krijgsverrigtingen minder fabelachtig. De zaak, die Griekenland in het harnas joeg, was van veel minder belang,
dan die den kruisheeren de wapenen deed opvatten. Deze
hadden zich eenigermate voor de zaak des ongeluks en der
verdrukte zwakheid gewapend. Zij gingen eenen godsdienst
verdedigen, die hen gevoelig maakte voor rampen, verre
van hen geleden, en hun broeders deed vinden in landflreken, hun onbekend. Dit karakter der gezellige vereenrging wordt in geen volksgeloof der ouden aan getroffen.
„ De kruisheeren bieden een ander fchouwfpel 'aan, den
ouden onbekend ; liet is de vereeniging der godsdienftige
Pp z
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nederigheid en der zucht naar roem. De gefchiedehis vertoont ons gedurig die zoo fiere oorlogslieden, de fchrik van
Azië en der , Muzehnannen , het overwinnend hoofd in het
ftof gebogen, en van zege tot zege voortfpoedende, omhangen met den zak der boete. De priesters, die hen ten
ftrijde nopen, verheffen hunnen moed niet anders, dan door
hun hunne fouten te verwijten. Als zij tegenfpoeden ondervinden, verheffen zich duizend fteiimen onder hen, ter befchuldiginge van hun eigen gedrag; wanneer zij zegevieren,
is het God alleen, die hun de overwinning gegeven heeft ,
en de godsdienst verbiedt hun, zich daarop te verheffen.
„ Het flaat den gefchiedfchrijver vrij, te meenen, dat
dit verfchil tusfchen de helden der fliade en die van den
heiligen oorlog niet genoeg uitkomt in het gedicht des verlosten eruzalews. Men zou den zanger van Rynoud en
Godefroy nog een verwijt kunnen doen; de denkbeelden
van tooverij en minnarij (galanterie), met welke hij i=a
zijn dicht(luk al te mild is geweest, verdragen zich niet
met de waarheid der gefchiedenis. De tooverij, welke, in
zekeren zin , flechts een ontaard bijgeloof is , dat enkel op
kleinigheden doelt, was den kruisheeren weinig bekend.
Hun bijgeloof, hoewel grof, had iets edels en groots, dat
hen genoegzaam deed naderen tot de zeden van het heldendicht, zonder dat de dichter er iets in te veranderen had;
hun karakter en hunne zeden waren deftig en gellreng, en
voegden zeer bij de waardigheid eens godsdieniligen tafereels. Het was eerst lang na den eermen kruistogt, dat de
tooyerij zich ging mengen onder het bijgeloof der Franken,
en daj hunne krijgshaftige zeden het bij uitbekendheid hel
verloren, dat dezelven onderfcheidde, om het-denichtrljk
romaneske aan te riemen, dat zij in de gefchiedenisfen der
ridderfchappe behouden hebben. Het komt ons voor, dat
men bij Tasfo veeleer de zeden van den tijd vindt, in wel
hij fchreef, dan die der twaalfde,eeuw, het tijdflip der-ken
gebeurtenisfen , die het onderwerp van zijn dichtfluk uit
-maken."
Deze aanni.crkingen, voor den liefhebber der dichtkunst
en
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e;n hare gefchiedenis bijzonder belangrijk, en tevens uitnemend gefchikt om den geest en het karakter .des heiligen
oorlogs te doen kennen, fchenen ons ter overneming ruim
zoo gepast, als die, anders hoogstgewib ige, welke den
invloed op de volgende eeuwen voor geheel Europa eenigzins breedér in het licht Rellen; deels, omdat de boven vermelde verhandelingen dit meesterlijk, zoo wel als
,opzettelijk 9 hebben gedaan, als ook, omdat volgende deelen hiertoe welligt nog ruimere gelegenheid zullen aanbieden.
Reize om de Wereld, gedaan in de jaren 18o3 tot i8o6,
op bevel van A LE t k ND E R DEN I, Keizer van
Rusland, door den Kapitein der Keizerlijke Marine,
A. J. VON YRUSENSTERN. 1/Ide Deel. Uit het
Hoogduitsch vertaald. Te Haarlem, bij A. Loosjes.
Pz. 1812. In gr. 8vo. 363 Bl. f 3- i6 -:

II

e echte geest eens keurigen waarnemers liet zich bij
aanhoudendheid zien in de twee voorgaande Deelen dezes
werks. Het is die geest, welke niet gaarne rust, wanneer
er mogelijkheid zich opdoet, om 't geen men onvoltooid
gelaten had eene meerdere mate van volkomenheid' bij te
zetten. De aanvang dezes boekdeels draagt daarvan blijk.
Wij zagen, de laatfte keer van dit werk (prekende, dien
Kapitein van Kamtfchatka weder in zee (heken (*), om
't geen hij ongedaan gelaten had aan te vullen. Hij zeilde
ait ter opneminge van de oostkust van Sachalin. Het
XVIIIde Hoofdd., waarmede dit boekdeel aanvangt, behelst een breed verflag der waarnemingen, op die kust
gedaan, te midden van nevelen, die hem vaak omringden,
en dezelve van die volkomenheid beroofden, welke hij daar- aan wenschte te geven. De Zeeman, deze zee bevarende,
tal
(*) Tijdfchrift voor 18ie. bl. 400.
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zal K RUSE N STE RN dank weten voor de gedane ontdekkingen en de verbeterde Inisflellingen.
Het XIXde Hoofdd. , de terugtogt naar Kamntfchatka getiteld, zal den algemeenen Lezer beter gevallen , daar onze
Zeekapitein aan land flapt en de inwoners ontmoet op den
noordwestelijken hoek van Sachalin. Vriendelijk was het
eerfte voorkomen; doch reden om die vriendelijkheid te
wantrouwen deed zich welhaast op. Toegang in de huizen
werd geweigerd; één ledigftaand traden zij binnen. Voor
tabak was bij hen alles te koop, en de begeerte, om dien
te bekomen, overwon de hebzucht, hun anders eigen.
Vrouwen kregen zij .niet te zien, en was dezer verberging
de waarfchijnlijke oorzaak van het niet toelaten, om de
huizen, die alle gefloten waren, te bezigtigen.
Het noordelijk Sachalin wordt ; volgens K R USE NS T E R N'S aanmerking, niet door inboorlingen des lands
bewoond. Derzelver goedaardig en zacht karakter is waarfchijnlijk oorzaak, dat zij door hunne naburen verdreven
zijn. Deze zijn, buiten twijfel Tartaren, die van de ftreken bij de 4lmur, over de landengte, die Sachalin met
2'artarijen, ittisfchien niet federt zeer lange, thans vereenigt, eengin weg gevonden hebben naar de oorfpronkelijke
bewoners dezes lands. Een foortgelijke ommekeer Raat de
zuidelijke bewoners van Sachalin te wachten, waar de 7aparnezen zich genesteld hebben , die reeds nu het land als
hun eigendom en deszelfs inwoners als hunne onderdanen
befchouwen. De Koloniën in de dniwa -baai ftaan ondertusfchen onder het bevel der .7apanfcl^e regering, en onder
derzel ver onmiddellijk beftuur: -het Hof van Peking weet
evenwel, zoo ik vermoede, niets van de verhuizing zijner
onrdanen uit Tartan/en naar Sacha-lin. Aldus vervloeit
onmerkbaar een volk, dat Inisfcllien nog voor twee eeuwen
het eiland Srcr'/alin, 7cs o en het grootfte gedeelte der urilrfehe ei nden bewoonde , nadat het zich door krijgshaftige
-ni Inagtigele naburen van zijn eigen land beroofd zag. Hetzdve fchijnt op het noordelYk Sachalin geheel niet meer te
bf il.iau : want in de baai Natleshda zag hij slechts één Inensch ,
dat
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dat hem toefcheen een lino te zijn. — Wegens dit volk,
1lechts twee uren bezocht, en welks taal men niet verftond,
geeft de Reiziger zoo veel narigts, als men van een zoo
kort verblijf in die omtiandigheden kan verwachten.
Gaarne zou onze Zeekapitein liet onderzoek in dezen
fchaars bezochten oord verder voortgezet, en de kust van
Tartarijen, van den mond van de flmur tot aan dé Rus
grenzen, opgenomen hebben; dan hij durfde liet niet-fiche
ondernemen, om, tegen de hem gedane waarfchuwingeii
aan, een gedeelte van de kust van Tartarijen, aan de Chinezen onderworpen, te naderen. Dit ftuk laat hij, op eene
andere wijze volvoerd, aan Rusland over. 1 lij geeft intusíchen zijne bedenkingen op, waarom hij niet gelooft, dat er
tusfehen Sachalin en Tartarijen eene doorvaart beftaat. Bij
deze aanmerkingen, op de reis zelve gefchreven, meldt hij,
bij zijne aankomst in China niet weinig verheugd geweest
te zijn , uit de reis van Kapitein B It 0 G H TON, gedurende
zijne afwezigheid uitgekomen, vernomen te hebben, dat zijne vermoedens omtrent de vereeniging van Sachalin en
Tartarrjcn volkomen gegrond waren. Schoon hij, om vol
redenen, het onderzoek van de Schantar- eilan--dinge
niet
ondernam, liet hij niet na, de vaart naar Kamtden
fchatka met aardrijkskundige teregtwijzingen te voorzien. —
Acht weken bragt hij door op dien ontdekkingstogt, niet
zelden in gevaar; geen dag bijkans ging er voorbij, dat zij
niet, door regen of nevel, doornat waren geworden: evenwel hadden zij geen' enkelen zieke gehad, fchoon geen voor
noch eenige middelen tegen de-radvnefchpijz,
tcorbut, waarvan zij Beene meer aan boord hadden, hun
waren ten deel gevallen.
K a U S E N S T E K N 'S wederkomst te St. Petsr en Paul
viel fppoediger oor, dan men aldaar verwacht had , en
baarde ongerustheid, die welhaast bedaarde. De daar ver
brieven uit Rusland daagden op, en gaven den Zee--langde
voogd alle bemoediging tot het verder voortzetten -zijner
seize, Spoed werd met alles gemaakt. De verzorging van
levensmiddelen, hem uit Ochotzk toegefehikt, was zoo
-
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Slecht, dat er weinig bruikbaar bleef; en zal zulks niemand
verwonderen, die de wijze van bezorging ter plaatfe dier
vermeldinge leest. Gelukkig, dat de Góuverneurvan Kamt.
fchatka, niet veel moeite, zorge en. kosten, hem niet alleen van het noodige voorzag, maar ook van het gezonde
en verkwikkelijke Onder het wachten en gereedmaken ver
officieren de graftombe van den Generaal
-nieuwd
C L A it K E , en droeg men zorge , om de gedachtenis te
bewaren van DE LISLE DE LA C R O Y E R E, fterrekundige bij de expeditie van den Commandeur BE nu IN G.
Met de vermeldiang hiervan, alsmede van de ontkoming van
zeven ,7apannezen , her lot van I W A S K I N , een geftraft
Riisfisch edelman, te dien tijde 86 jaren oud, uit de Reizen
van c o o K en LA P ER o USE bekend, en der familie van
iY E RE ST S C H Y E N, door die zelfde Wereldomreizigers
vermeld, fluit het XXPe Hoofdd. Het gevoelige hart van
K RU S E N ST E R N had veel te lijden bij het affcheid van
den beminnenswaardigen Ko SC HE L E F, dien hij met diens
broeder, den Gouverneur, aldaar moest laten. Hij en zijne
cisgenooten beklaagden het lot dezer befchaafdfze en zegtchapenfte menfchen, die verbleven in een land, waar men
dez : verdienílen óp geenen prijs weet te (lellen, verre
van hunne vrienden en bloedverwanten verwijderd, en van
nabij door menfchen omringd, die hunner niet waardig, en
alleen bedacht waren om hein liet leven te verbitteren, hunnen goeden 'naam te bezwalken, en hen in 't oog der
wereld verdacht te maken.
Naardemaal KR.USENSTERN in de jaren 1804 en 48os
driemalen Kamt,!chaaku bezocht en ziéh aldaar meer dais
drie maanden ophield, mag men met zegt eenige berigten,
dat land betreffende, van hem verwachten. Hei ontbreekt,
ivel is waar, niet aan befeheiden van dit volk; dan, hij
zal alle herhaling van 't geen te voren gezegd is zoeken
te vermijden, en zich, waar het noodig zij, op zijne voorgangers, KRUSCHENINIKOF, STH .LER en coot
'beroepen, en, behalve Benige aanmer'kin'tc=n over 't geen
Camlf^kat^a thans is en zou ku:;iaen wc,^Eien, alleen dè
,

be
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belangrijkfte veranderingen melden, die federt de laatfle- dertig jaren aldaar hebben plaats gehad. Hieruit is het breedvoerige XXlfle Hoofdd., over den tegenwoordiger toefland
van Kamtfchatka, geboren. Op den voorgrond komt de
ellendige ftaat dier Volkpiantinge, die, fchoon reeds meer
dan honderd jaren in 't bezit van Rusland, eerst federt
eenige jaren aangelegd fchijnt, en nu ook reeds voornemens
is op te breken. De fi.hilderij van dien verwaarloosden
Raat is uitvoerig en treffend. Wel mag de Reisbefchrijver
zeggen :- „ De naam wordt niet zonder een gemengd gevoel
van vrees en affchrik uitgefproken : men fielt het zich voor
als een land, waarin honger, koude, armoede, met één
woord, allerlei ellenden zich als vereenigen, en dat voor
altoos gedoemd is alles te inisfen, wat een mensch als
zinnelijk en redelijk wezen genoegen geven kan. Er zijn
inderdaad zeer vele behoeften, waaraan zelfs een ruw en
onbefchaafd mensch op Kamtfchatka niet voldoen kan, hoe
veel minder iemand van opvoeding en gevoel." Het hier
gegeven verhaal bevestigt die treurige aanmerking. Bij de
uiteenzetting van die jammertooneelen laat de Schrijver het
niet berusten: hij geeft redmiddelen aan de hand, bij de
aanwijzing der oorzaken van gebrek.
De oorfpronkelijke Kamtfchadalen zijn in de jaren i800
en zooi door eene befinettelijke ziekte bijna geheel uit
wijze, waarop de .Ruis/en aldaar leven,-geilorvn;d
hier ontvouwd, dreigt gebrek en ontvolking. Wij mogen
ons tot alles, zelfs tot de optelling der herielbare verkeerdheden, niet inlaten; dan het woord ontvolking, hoe
hard het ook klinke, is niet te fterk ; dit weinige , ' t geen
wij overnemen, (rekke daarvan ten bewijze: ;, Niet flechts
het klein getal der nog overgeblevene Rusten en Karntfehadalen, maar ook het betrekkelijk nog kleiner getal der
vrouwen, maakt, dat er zeer weinig uitzigt is , dat de
bevolking op Kartfchatka toenemen zal. Te St.. Peter
en Paul, waar het getal der ilwvoners, de foldaten medegerekend, tusfciien de 150 en i8o is, worden flechts 25
gouwen gevonden. Daar het nu dikwijls gebeurt , dat
p 5'trans-
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Transport- en Compagnies -fchepen hier den winter moeten
doorbrengen, groeit het getal der mannen wel tot goo aan ,
terwijl het getal der vrouwen altijd hetzelfde blijft. De gevolgen van zulk eene onevenredigheid zijn natuurlijk een
volkomen bederf van zeden en onvruchtbare huwelijken. Ik
herinner mij niet, dat ik te St. Peter en Paul meer dan 6
of 7 kinderen gezien heb , en deze waren ten deele kinderen
van officieren, ten deele van zulke bewoners, die zich
door een voorbeeldig gedrag onderfcheidden."-- De Kamtfchadalen zijn allen zoo onmatig overgegeven aan :Zerken
drank, dat het hun onmogelijk is, de verleiding, om zich
te bezuipen, te wederliaan. De Schrijver vermeldt van lieden, die hunnen geheelen rijkdom, in maanden verzameld,
voor een roes verruilen; een roes, die hen van krachten
berooft, en vervolgens nog hulpeloozer en ellendiger maakt.
De nadeelige invloed van het zuipen komt K R U S E NS TE R N voor, eene groote oorzaak van de jaarlijkfche
vermindering der bevolking te zijn , en van de volkomene
uitroeijing te zullen worden, welke daarenboven door befmettelijke ziekten, waardoor de Kamtfchadalen als bij geheele
hoopen wegffterven, nog verhaast wordt. — Hoe noodza
Kamtfchadalen op Kamtfchatka-kelijdorfpn
zijn, toont dit verlag, en maakt loffelijke melding van dezer eerlijkheid en goede trouwe, den duldeloozen trek tot
brandewijn daargelaten. — De Griekfche Geestelijkheid daar
te lande heeft de verbetering hoogst noodig.
Op de vaart van Kamtfchatka naar Macao bezielt .de
ontdekkings- en verbeterings -geest den Scheepsvoogd; hij
wijst veelvuldige gebreken op de kaarten aan, geeft op, wat
ter verhelping dienen kan, en welk een koers hij hield.
Dit is de ílofFe van het XXIIfte Hoofdd.
Het volgende Ioopt over het verblijf in China. En de
komst, en het verblijf en de handel, en het vertrek gaan
met zeer vele onaangenaamheden vergezeld ; zonder de
hulp des Engelfchen Gezants ware het niet gelukt, zijne
zaak tot een goed einde te brengen, -- en gelukkig in
tijds; want K R US E N S T E RN ontving, kort na zijne
aan.
;
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aankomst te Petersburg, een brief uit Canton, waarin
enen hem fchreef, dat, vierentwintig uren nadat hij Whampoa verlaten had, een ftreng bevel uit Peking te Canton
kwam, om de RusfifeheSchepen aan te houden. Gelukkig
was hij de Chinefche Zeeroovers, die hij voor Visfchers
hield, op de heenreis ontkomen.
Berigten over China maken het XXIVile Hoofdd. uit.
K R U S E N S T E RN merkt bij den aanvang op: ,, Er is
over China zoo veel gefchreven , dat het ten uiterfte moei
zoude zijn, iets nieuws van dit land te zeggen; en ik-jelik
ben niet verwaand genoeg om te denken, dat de weinige
berigten, in dit Hoofddeel vervat, die het voornaamfte
bevatten, wat ik bij mijn kort verblijf te Canton heb kininen verzamelen, metderdaad iets zullen bijdragen ter ver
kennis van dit rijk. Canton is ook de-merdingva
belangrijke befluiten ten aanzien van
men
plaats niet, waar
het geheele land opmaken kan ; fchoon ook hier het bijzonder eigene van de natie (eenigzins zeker gewijzigd door
den beftendigen omgang en gedurige verkeering met Europeanen) en de geest der regering zeer kenbaar zijn. Nogtans zullen welligt de berigten, die ik hier, uit echte befcheiden, over de rebellen in het zuidelijk China, over de
zamenzweringen tegen den Keizer, over de vervolging der
Christenen, welke onlangs plaats had, mededeelen wil,
niet onopmerkelijk voorkomen. Ook achtte ik het niet
overtollig, een kort overzigt van den Europefchen handel
in Canton te geven, en mijne gedachten of en in hoe verre Rusland aan dezen zeer voordeeligen handel deel zou
kunnen nemen, hier voor te dragen."
Behalve de hoofdpunten, door den Schrijver in dezen
aanloop opgegeven, ontmoet men in dit Hoofddeel zoo
veel belangrijks, dat wij ons in de mededeeling wederhouden moeten. In 't algemeen merkt K R US E N S TE R N op,
dat, zijns bedunkens, China het lot niet verdiende, dat
haar te beurze viel, om her voorwerp tè worden van wijdklinkende loftuitingen en verregaande bewondering. Hij
prijst j3nz^Row, als een Schrijver, die de Chinezen naar
;
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waarheid en onbevooroordeeld gefchetst heeft, en verklaart
onder andere: „ Veel moge in China lof verdienen; maat
de wijsheid der regering en de zeden van het volk verdienen meer verachting dan roem, zelfs in 't oog van den
voorzigtigffen en genegenften beoordeelaar." Hij telt daad.
zaken op, dit bevestigende.
Uit hetgeen hij aanvoert, kan men zich overtuigen, dat
de regering, ondanks eenige lichtende punten in hare wetten en ftaatsinrigtingen, die aan het geheel een gunftig
voorkomen geven, in geenen deele dien trap van volkQmenheid bereikt heeft, als men ons gaarne zou willen doen
gelooven. Wij vinden ons genoopt af te fchrijven, wat hij
aanmerkt omtrent eene zoo dikwijls hoogstbewonderde otn-.
ftandi beid in dit rijk; namelijk, een volk, dat, naar men
zegt, uit meer dan 300 millioenen menfchen beftaat, beftuurd naar dezelfde wetten, en vereenigd onder een en
denzelfden fchepter, bij voortduring in rust te zien. Dit
onderworpen blijven aan éénen fchepter is, naar 's Schrijvers oordeel, aan vele begunftigende omffandigheden toe te
fchrijven, en bewijst niet, dat de regeringsvorm verflandig
is. „ Het geluk en de rust van China beftaan Hechts in
fchijn, en die fchijn bedriegt ons. Juist omdat het zulk een
verbazend groot en volkrijk land is, valt het moeijelijk Bene
algemeene omwenteling te bewerken , tot welke anders,
volgens verfcheidene berigten, de gemoederen volkomen
rijp zijn; en het zal lange aan eenen man ontbreken, die
in ftaat zoude zijn zich aan het hoofd van eene partij te
jtellen en de onderneming te befturen. Nergens misfchien
worden mannen van buitengemeene geestvermogens en uit,
(tekende talenten, hoedanige vereischt worden om eene ver
regering te bewerken en te befturen, zeldza.--anderig
mer gevonden, dan in China. De opvoeding naar ziel en
ligchaam beide, de levenswijze, en zelfs de regeringsvorm .,
maken, dat het verfchijnen van zulk een man ten uiterfie
zeldzaam, indien niet onmogelijk is (*)."
Hoe
(*) Wij herinneren ons hier de Vraag van T Z Y LE R s Tweede
G.
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Hoe het met de oproerigheden in dit rijk in 't laatst der
vorige eeuwe gefield was en nu nog is, ontvouwt onze
Reiziger, met vermelding van de verkeerdheid en zwakheid in het rijksbeftuur, 't geen oorzaak is, dat de rebellen, ter zee gewapend, waarvan hier verhaal gedaan wordt,
%ier Chinefche zeemagt ontkomen, voortvaren met geweldenarijen te plegen , zonder dat de Chinefche regering het
waagt, eene andere vloot tegen de nu nog magtiger gewordene oproerlingen in zee te brengen. — Des tegenwoordigen
Kei zers leven werd meermalen belaagd door zamenzweringen.
Schoon alle nieuwigheden bezwaarlijk in China ingang
vinden, heeft er echter de koepokinenting, door Dr.
P I E R S ON, tweeden Geneesheer bij de Engelfche Factorij,
opgang weten te maken, ondanks de tegenkanting der Chinefche Geneesheeren. -- De voortplanting van het Christendom, door Zendelingen, ontmoet velerlei wederband s
en is van geene beduidenis.
Wegens Canton, treffen wij eene befchrijving aan van de
volken, die zich daar onthouden, doormengd met bijzonderheden. Breedvoerig is K R us E N s T It R N in de opgave
van den Europefchen handel , in welken, federt de laatfee
twintig jaren, eene groote verandering gekomen is. Ten aanzien van den Hollandfchen handel vinden wij opgeteekend:
„ De Hollanders waren het, die, na de Engelfchen, de
meeste fchepen naar Canton zonden. Evenwel kwamen er
's jaarlijks nooit meer dan vijf Holland/die fchepen aan;
fchoon de nabijheid van eene zoo rijke Kolonie, als die
van ,kava, (om van de overige bezittingen op Malacca,
Banca, Sumatra en Borneo, die tin, peper en andere
artikels voor den Chinefchen handel konden opleveren,
niet te (preken) den .Hollandfchen handel veel aanzienlijker had kunnen doen worden. Sedert 1795 is er geen
Hollandsch fchip in Canton aangekomen. De Factorij blijft
echter, in afwachting van betere tijden, nog in wezen, en
aan
Genootfchap, wegens de beftendige voortduring van het Chinefche Rijk; wij hoptin, dat pr goede Antwoorden zullen zijn ingeko.men.
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aan derzelver leden, die zes in getal zijn , wordt het jaarlijkfclic
inkomen nog betaald. Schoon zij geene zaken meer te ver
hebben, komen zij evenwel, naar het oude gebruik,-rigten
in October naar Canton, en keeren in Februarij naar Macoo terug. " Eene belangrijke aanteekening wijst uit, hoe
het den Engelfchen aldaar niet gaat als voorheen; en vin
wij daar vermeld, dat de Chine/che regering zeer tegen-den
de Engelfchen is . ingenomen, omdat deze gewaagd hebben, het in bezit nemen van Macao, zonder hare toet
Remming, te beproeven.
Breed is K R U S E N S T E RN in de befchrijving des handels, en bovenal van den Theehandel. Rusland wil hij
dat in dien handel en vaart deel neme; en twijfelt hij niet,
of dat rijk -zal van de Chinezen daartoe wel verlof bekomen.
-- Kort vóór 's Zeevoogds vertrek van Kamtfchatka naar
China, • ontving hij van den Staatsraad w u R ST eenige
vragen, over den toeland van de ílaatsge{leldheid en den
handel in de zuidelijke provinciën van China: dit vier-entwintigtal vragen wordt nu meer, dan min uitvoerig beantwoord.
De vaart door de Chinejche Zee is de inhoud van het XXVile
foofdd. Zeevarenden zullen er veel onderrigtings in vinden. Ons bef'ek vergunt ons niet, daaruit iets over te nemen. Zoo moeten wij-ook bij de enkele aanduiding laten,
dat het XXVIfte Hoofdd. de vaart behelst van Straat Sunda tot de aankomst der Nadeshda te Cronjladt, waar hij,
na een afzijn van drie jaren en twaalf dagen, gelukkig aan kwam. Hoe voorfpoedig hij die lange reis volbragt, ktinmen wij, niet nalaten te vermelden. „ Gedurende dien tijd
had de Nadeshda van hare Equipagie niet één man verloren; (alleen de teringachtige kok des Gezants ftierf in 't
begin der reize;) zeker iets, dat zeer zeldzaam is, en te
merkwaardiger op eene reis van dezen aard en van zoo
langen duur. Het bewaren van de gezondheid van mijn
volk was ook Bene taak, waaraan ik gedurig met allen
ernst dacht. De vreugde, van daarin zoo wél geflaagd te
zijn, kon ook door geene andere overtroffen wordeu, dan
door
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door het ftreelend gevoel, dat ik de Nadeshda en de perfonen, die zich aan mijn geleide hadden toevertrouwd, na
eene zoo lange en gevaarlijke reize, gelukkig in de haven
van Cronjladt had teruggebragt." -- Even gelukkig was
onze wakkere Kapitein in het behoud van alwat tot het
(chip zelve behoorde.
Eene Kaart van het noordwestelijk gedeelte des grooters
Oceaans, naar de oorfpronkelijke Kaart van K R U SE NS TERN, verfiert dit Deel.

Reize door Schotland en de Schot/die Eilanden, uitgegeven
door Dr. w. S o L TA u. Naar het Iloogduitsch. Ilde en laatfle Deel. Te Leeuwarden, bij de Wed. J. P. de Boy. 1812.
In gr. 8vo. 378 Bl. f 3 -12 - :

V

an den lof, voorheen aan deze reisbefèhrijving gegeven,
nemen wij niets terug. Het onbekende en het treffende der befchouwde voorwerpen, zoo wel als de wijze van dezelve te
zien en te verhalen, den Schrijver eigen, doen veeleer het genoegen des lezers geftadig klimmen. — Doch, beproeven wij,
om, even als bij, het vorige deel gefchiedde, het verhaal, zoo
goed dit de rijkdom der ítoffe éenigzins toelaat, op den voet
te volgen, ten einde het belangrijkfte; hier en daar ontmoet of
ontvouwd, met een woord aan te flippen.
De reis gaat thans noordwaarts, naar eene lange keten van
eilanden, Long-Island (Lang- Eiland) genaamd. Na drie uren
onder zeil geweest te zijn, begonnen de baren, in plaats van
den wind te volgen, fchuimend tegen denzelven in te dringen.
Welhaast ftormde het hevig uit dien hoek. Het meeste gezel
werd zeeziek. Een deszelven, een Franschman, mom--fchap
pelde vol wrevel: La belle fouveraineté que celle des mers!

ft j'etais fouverain du continent, je donnerais la fouvérairneté
des mers à tons les diables!

Zij doorkruifen de beide eilanden zuid- en noord-Uist en het
daar tusfchen liggende vruchtbare Benbecula. „ De Schotten
op het vaste land — zegt hij — hebben voflrekt geen denkbeeld van de uitgeflrektheid dezer eilanden, en de Engelfchen
zijn
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zijn er nog thinder mede bekend. Wij verwonderden ons, hier,
een land te vinden, dat niet alleen zoo groot is als alle (*) Engelfche provinciën en graaffchappen, door elkander gerekend,
maar welks bevolking, over het geheel, vrij aanzienlijk mag ge
worden. Immers tellen deze gezamenlijke kleine eilan--noemd
den alleen 20,000 bewouers, en van deze volksmenigte bevatten
Uist en Benbecula ongeveer de helft. — Overal heerscht hier
de Celtifclie of Gaelifche fpraak in hare volmaaktfle zuiver
bijaldien men ergens der zeden, het bijgeloof en der-heid;n
dichtkunst der oude Celten met eenige zekerheid op het fpoor
wil komen, moet het buiten kijf op dezen bodem zijn."
Nu volgt de befchrijving van Uist, benevens Barra en Benbecula, die waarlijk niet fchitterend is. Armoede en morfigheid, bijgeloof en verwaarloozing van alle verbeteringen en
goede inrigtingen, vooral van den aanbouw des noodigen bouts,
-- die toch den Schrijver zeer wel doenlijk í'chijnt, — ziedaar
de voornaamfle kleuren van dit akelig tafereel. De Schrijver
geeft zich dan ook niet weinig'moeite, om de bronnen, de
waarlijk rijke bronnen ter grondige verhelping van dit kwaad
aan te wijzen. En hij doet dit, natuurlijk, met te meer ijver,
daar hij, overigens, aan het gezond verftand en den gelukkigen aanleg des geestes van dit volk de volkomenfle hulde bewijst. De tegenflrijdigheid van dit een en ander, de ganfche
ellende in één woord, verklaart hij, i *. uit neiging tot den
drank, 2 °, uit gedurige afwezigheid der landheeren, 3 °. uit de
afgezonderde ligging.
Een brief aan Milady K E r LIE behelst de teekening. van Sit.
Kilda, of Hirts - Island, waar zij, na eene tamelijk vervelende
vaart, en moeijelijke, door de aanwizing en hulpe der bewoners enkel gelukte, landing, aankomen. St. Kilda is verre het
westelijkst eiland onder alle de Hebriden. Het befkaat in eene
rots, die zich eenike duizend voeren hoog'(misfchien 3000 a
3500) loodregt uit den Atlantifchen Oceaan verheft. De armoedigheid, vooral der hutten, is hier nog grooter dan op LongIsland. Deze hebben in het geheel geene wanden, en bedaan
enkel uit kuilen, in den grond gegraven, en met een dak overdekt. De bevolking telt llechts 13 huisgezinnen, en fchijnt
nog te verminderen. Met dat al vertoeft onze reiziger met
wel(+) Dit dunkt ons niet

gelukkig uitgedrukt. Liever hadden wij: aïs

een der Engelfche provinciën enz.
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wellust bij dit armoedig volkje, en befchrijft e ons, ven du
zedelijken kant, met meer dan Arksdifche, met paradijs - kleu.
ren, die, zonder dés mans bedaarden; vasten toon, waarlijk
fabelachtig zouden moeten fchijnen. Men kent volllrekt geert
geld, en even min alle die hartstogten; di, onze maatfchappijen
en ons gánfche leven beroeren. Zij zijn hulpvaardig, vriendelijk, gezellig, vrolijk, en gansch niet zoo lomp van taal,
denkwijze en manieren, als liet uitwendige vreézen doet. Waarlijk, dit ultima Tliule fchijnt tot de gelukzalige eilanden te behooren; en men kan niet nalaten den Heer te verwenfchen,
die, om eene ellendige 40 pond fl. , of eigenlijk misfchien
Hechts een vierde daarvan, de noodige welvaart aan deze brave
menfchen onthoudt. — Iiet vangen van zeevogels én het ligten
van derzelver eijeren, hier door de reizigers bijgewoond, wordt
op deze wijze béfchreven: „ Eén der eilanders, een kloek en
grof gefpierd man van ongeveer veertig jaren, bond eerie fierke lijn van paardenhaar aan eenen houten paal van twee voeten lengte en drie duimen in het diameter. Dien paal sloeg hij
met eenen zwaren heen in den grond op den top eener rots;
digt aan den rand van eerie ontzettende diepte, tegen wier voet
de baren der zee met een vreesfelijk gebruis braken. De
loodregte hoogte dier rots rekende ik op a800 voeten. Geen
van ons gezelfcihap durfde dat gevaarvolle Ilandpimt naderen.
Wil d: izelden reeds op het zien van dezen flcrkulifchen ar
bij lederen flag, waarmede dc koene weeghals zijnen-beid,n
paal in den grond dreef, overviel ons ecne onwillekeurige ril
lachten de eilanders hartelijk ons onze ver -ling.Itusfche
vermaakten zich met onze bangs gezigren, zon -fagdhei,n
echter den geringften zweem van fpotzucht re verraden.-der
Weldra klom onze angst ten toppunt. Wij zagen den man, die
den paal nu diep genoeg in den grond had gedreven, liet ander
re einde van de lijn, onder zijne armen, om den middel vastmaken, met eenen vasten tred naar den uiterftett rand dier diepe gaan, en in een oogenblik verdwijnen. Sidderend vroegen
wij, waar hij gebleven was? en men antwoordde ohs, dat hij
thans tusfchen lucht en water aan den kant der ,rots hing. Na
verloop van een kwlrtier-utlrs werd hij door twee eilanders
weder opgetrnkkén. Glimlagehend kwam hij bij ons, en bragt
in een klein netje, 't welk hij om zijn lijf had gebonden, twee
fraaije zeevogels en een kunllig vervaardigd nest. Nu verhaalde
3SEOORD. ISI3. NO. I ;.
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bij ons, dat hij, om deze vogels te betrappen, zich nagenoeg
dertig vademen nedergelaten en ze in eene rotskloof gevangen
had. Zijne jagtwapenen beftonden flechts in eenen korten knuppel en in eenen lap grof laken. Het eerstgenoemde diende hem,
om de groote vogels, die hij hier en daar in hunne fchuilhoeken vond, te dooden, en het laatstgenoemde beveiligde zijne
hand tegen de fnebben der jonge vogels, als hij ze levendig
-ait het nest wilde halen."
Stornoway , op het eiland Lewis, wordt thans bezocht. Voor
de tweede keer reeds ontdekt de Schrijver dezer eilanderen bekendheid met o s s IAN en deszelfs oorfpronkelijk Gaelifche gedichten. De vier-en-tachtigjarige grijsaard, die hen te dezer plaat fe met dezelve bezig houdt, heeft het eigenaardige, van onder
brokken, door prozaïfche tusfchenvoegfels, als een-fcheidn
geheel te doen voorkomen. Hij fprak geen Engelsch, en wist
tioch van M A CPU E R S 0 N, noch van eenigen anderen vertaler,
iets af.
.Harris, het onderwerp des volgenden briefs, is eene keten
van onvruchtbare gebergten. Eenmaal was derzelver kale top
met een koninklijk woud bezet; en thans kan men het zoo
ver niet brengen, dat er een enkel boompje gedijt. Misfchien
is het klimaat verergerd. Althans , aan de vlijt der inwoners,
die zeer geprezen wordt, fchijnt het hier niet te haperen.
Het eiland Benbecula is in den zomer wegens zijn frisch
groen, zijne meren en talrijke kleine eilanden, bij uitfiek aangenaam. „ Ongeveer twee mijlen van de woning, waar wij onzen intrek hebben genomen, flaan en liggen de ruïnen van een
oud, door de Noormannen gebouwd, flot. Thans ligt het ver
voeten diep onder het zand begraven, en het zee--Icheidn
water kan zijne muren tot op Bene Engelfche mijl afflands niet
bereiken. Hoogstwanrfchijnlijk dienden deze floten tot een toevvlagts - oord, of zij werden door de Noormannen gefticht, oen
giet omliggende land onder bedwang te houden. En ik geloof
fchier, dat het land hun meer gelds en volks gekost heeft, dan
Let, op de keper befchouwd, waardig was.
„ Toen wij, eenigen tijd hierna , over dit onderwerp, en
over de moeijelijkheid, om op Long-Island houtgewas aan te
kweeken, redekavelden, bragt M A C D O N A L D'S vader eerre aan
midden, die ons allen zeer juist en ongemeen-xnerkight
Schrander voorkwam. 1l7ij dunkt, zeide die veruiandige en onbevooroordeelde llebridiër, dat ons Long-Island thans flee/its
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een geraamte van een groot ligclraam is, 't welk eenmaal met
fpieren en pezen voorzien was, die tegenwoordig niet meer
begaan. Ik herinner mij, onder andere, dat, nog voor zes
jaren, twintig fchapen op een eiland weidden, 't ivelk eene-tig
halve mijl van den oever bij mijne pacbtlioeve lag, en dat
mijn broeder en ik, gedurende de ebbe, dikwerf naar dat ei tand overzwommen, om er vogelnesten te zoeken. Sedert veertig jaren is het echter allengskens geheel verd:venen, en thans
halen wij met onze bonten zeegras var, de groote rots, die het
tot fondament verflrekte, doch die nu, Gedurende-zelvns
den vloed, eenige voeten hoog door de zee overdekt wordt.
Daar bier nu zulke zonderlinge dingen finds mijne korte geheugenis zijn voorgevallen; wat zullen wij dan wel van af
datgene denken, 't welk, finds honderdti, of rsisfchien finds duizende jaren, op eene zandige kust van 150 mijlen, die Jleeds
aan de woede van den dtlantifcken Oceaan was blootgefleld,
en door hare bewoners zoo ondankbaar behandeld werd, gebeurd is!"
De volgende brief is uit zuid -Dist, en bevat belangrijke aan
volkskarakter der Hooglandfche Schotten,-merkingovht
dat over het geheel in een gurlltig , althans grootsch Iicht voor
maar zeer algemeen door dronkenfchap en bijgeloof-komt,
wordt ontluisterd.
Een brief van des Schrijvers reisgenoot, C A I L L A R D, bevat veel van het bovenverhaalde in een korter beflek, en bei
vestigt het — zoo men hein wezenlijk aan eene andere hand .mag
toefchrijven — op eene belangrijke wijze.
Thans valt er een lang onderhoud voor, over het heerfchencl
bijgeloof omtrent gezigten, die wel nergens zoo veel als in
dit nevelachtige, met rotfen omzoomde en door de baren befpoelde land der Hebriden mogen worden gezien; en het blijkt
natuurlijk klaar genoeg, dat het — bijgeloof is. Vervolgens
valt eens begrafenis in, die met de uitdeeling van brood en
kaas, maar vooral fterken drank, ten uiterste woest werd gevierd. Doch „ in mijne jeugd," zeide HUGH MACDONALD,
„ ging het op dergelijke begrafenisfen nog veel erger toe;
want toenmaals zou men de nablijvende bloedverwanten of
erfgenamen van eenen overledenen voor gierigaards en lomperds
uitgekreten hebben, wanneer zij op den begrafenisdag niet zoo
vele fpijs en whisky hadden laten ronddienen, dat de geheels
naQ9 a
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nabuurfchap, tot op den laathen man, zat en vol als zwijnen.
op het kerkhof waren blijven liggen." De Vertaler zegt te dezer
gelegenheid een hartig woord over foortgelijk misbruik in fom.
mige oorden van ons vaderland.
Op deze zelfde plaats wordt, eindelijk, in het breede over
os S IA N gehandeld; en, na een geftreng onderzoek omtrent de
echtheid of onechtheid van hetgeen dien ouden zanger wordt.
toegefchreven, wordt de flotfom aldus opgemaakt: „ Os S IA N,
de zoon van r I N G A L , eenen Caledonifchen heervoerder, was
een beroemd Bard, en leefde voor vele eeuwen in het Hoog
Schotland, en fomwijlen ook in Ierland en inde He--landv
briden. Wanneer hij eigenlijk geleefd hebbe, kan men echter.
niet naauwkeurig genoeg bepalen. Hoogstwaarfchijnlijk bloeide
hij in die tijden, toen het Christendom nog niet algemeen verbreid was, en de Noormannen de Hebriden nog. niet veroverd,
hadden; gevolgelijk vóór de tiende eeuw van onze tijdrekening. Hij maakte vele uitmuntende gedichten of gezangen in
de Gaelifche taal, die door de bewondering zijner landslieden,.
door hunnen werkeloozen levensaard, door hunne zucht voor
de muzijk, en door hunnen nationaaltrots, gepaard met de gewoonte, om in de familiën der volksopperhoofden barden of
zangers te hebben, aan het nagedacht in Bene veel volmaaktere houding zijn overgeleverd, dan dit in eenig ander gedeelte
van Europa zoude hebben kunnen gefchieden. Eenigen van
die gedichten vindt men, met zeer geringe afwijkingen, nog.
heden ten dage op alle de eilanden en in de afgelegenl}e hoeken dezer ruwe oorden." Dit alles verder aandringende en flavende op eene wijze, die eiken lezer, welke eenig belang in
deze zaak en in de gefchiedenis der letterkunde in het gemeen
itch, de fchoontle voldoening zal geven.
De ruimte gedoogt niet, onzen Schrijver op den voet te
blijven volgen, en van alles, wat hij uit het eiland Skye en
Scalpay, uit de ílad Invérnefs, Fochabers en Peterhead belangrijks meldt, flechts iets op te teekenen. Aberdeen, de
hoofdtlad van Noord - Schotland, noemt hij in zijnen omvang
veel grooter, en met betrekking tot zijnen koophandel, manufacturen en hulpbronnen veel beduidender, dan York, Leipzig
of Geneve; fchoon het flechts 25,000 inwoners telt. Op de
reize derwaarts bezigtigden zij den Buller van Bucr''an. Dezelve is een rond bekken, 't welk de zee in eene rots heeft

ge-
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gevormd. Zij wandelden rondom den rand van dezen ontzaggelijk grooten ketel. Daarna roeiden zij hem binnen, varende
onder eenen van 3o-40 voeten hoogen boog door; doch vonden er, behalve het fchoone en flatige van den aanblik, niets
bijzonders, noch willen dezen boller met het Fingalshol in
het minfle vergeleken hebben.
Na verfcheidene keeren van reisplan eenigzins veranderd te
zijn, allerlei gezien, allerlei ondervonden, een groot deel van
het gezelfchap verlaten, weer ontmoet en ook deszelfs weder
verteld te hebben, zakt onze Schrijver van tijd 'tot tijd-varen
weer lager af, bezoekt Edinburg voor de tweedemaal, en verdwijnt eindelijk in Engeland.
Over Glasgow is hij vrij uitvoerig; noemt haar eene fraaije
flad; prijst hare openbare geflichten, vooral haar gasthuis, en
hare hoogefchool met vijfhonderd tachtig fludenten, vele waardige hoogleeraren en uitgezochte bibliotheek. Alleen zou het
er voor de luderende jeugd wat kostbaar zijn; en echter verklaart hem een hoogleeraar, dat een íludent, gedurende de zetren maanden akademietijd, flechts 9 p. fterl. noodig hebbe.
Moet dit ook 90 zijn? Doch dit is weer wat veel.
„ Een der fraaifte gewrochten van menfchelijk vernuft en
konst is dat gedeelte van het groote kanaal, 't welk op eenen
aftand van nagenoeg vier mijlen van deze flad dwars over de
rivier Kelvin loopt. Vier zware bogen liggen over het dal en
de rivier van dien naam, en deze bogen dragen het water en
de fchepen , die er over varen. Terwijl %k dit verbazende
werkfluk befchouwde, voeren er juist twee fchepen over het
dal, en toevallig trof het tevens, dat beneden, in eene diepte
van 4o voeten lijnregt onder de kiel der fchepen, een paar
knaapjes in den Kelvin vischten!" — De Iengte van dit gedeelte des kanaals bedraagt nagenoeg 37 mijlen; de diepte van het
water is 8 voet, en de breedte 3o.
Over Edimburg, vooral over den toon der gezellige verkee
ring en het volkskarakter, is hij nogmaals vrij uitvoerig. 11e
eerfle fchijnt er vrij onbeduidend; doch met het laatfie loont
het nog al beter af. Dezelfde plaats dient hem, als vertegen•
woordigtler van geheel Schotland, om de hoedanigheden der
geestelijkheid enz. te monfteren, en, na veel over orthodoxen
en heterodoxer, gematigden en heethoofden etc. etc. gelezen
te hebben, zeiden wij: eest tout comme chez nous. -- Voorts
,
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wordt da inrigting der Schotfche kerk, en eindelijk ook an.
dere inrigtingen en bijzonderheden, met dle van Engeland
vergeleken; en, zoo als het gaat, ieder heeft zijn voor en tegen.
Gaarne hadden wij bij een aantal zaken langer verwijld; doch
genoeg meenen wij te hebben doen zien, dat de inhoud des
boeks rijk en belangrijk is. Ook de toon is natuurlijk en gemakkelijk, bedaard en -ernftig, zonder fomberheid, en moet
dus bevallen. Somtijds, ja, kijkt de Engelschman uit de mouw,
die zijne eilanden gewoon is als het kort-begrip der hoogfte vol
te befchouwen, en die inzonderheid ook onzen land.-maktheid
aard - in fommige opzigten wel, doch in andere geheel geen
— regt doet. Doch, bij deze gelegenheden, laten de Hoog
Uitgever en Hollandfche Vertaler doorgaans niet na,-duitfche
den man — of liever den lezer — te regt te wijzen. Wij
hebben dus reden, den laarfien voor zijne welvolvoerde taak te
danken; fchoon wij toch den kundigen man op enkele Duitach.
kinkende woorden, b. v. brokjiuk, zelfs dan, wanneer het
niet fragment, maar in het gemeen (tuk, gedeelte beteekent 1
meenen te mogen opmerkzaam maken.
In eene achteraan gevoegde ulatistieke tabèl von Sc'rotland in
het jaar 1804, wordt de uitgebreidheid op :31,168 Engelfcht
muien, de volksmenigte op t,800,000 zielen, de inkom(len op
C,772,000 p. 11 -, het aantal vee op 998,214 fluks berekend.

Vi ffim Gezangen, door JOANNES LUBLINK, DEN JONGEN. Te Utreclst, hii F. D. Zimmerman, geb. Fortmeijer.

1813. In gr. 8vo. XII en 131 BI. f 1 -4

-:

:F)e achringwaardige Grijsaard, wien wij in i 797 de uitgave
van "eertig Gezangen, meerendeels naar het Hoogduitsch vrij
gevolgd, te danken hadden, verpligt ons thans door een' min
kosrharen druk van dat werkje, vermeerderd met tien nieuwe
lied,-ren. Wij verheugen ons, dat deze fraa°_je bundel, waarin
zich r'gr hartelijke, echt godsdienilige gezangen bevinden,
door de !'chikkini thans in meerdere handen zal komen. Daar
deze v rzameling niet nieuw is, behoeven wij ons oordeel, 't
welk toch niet anders dan guntlig kan zijn, daarover in geene
bijzonderheden mede te deelen. Dit alleen hadden wij wel gewenscht,
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wenscht, dat de betlaande onevenredigheid tusfchen de Morgen.
en Avondzangen (de vroegere verzameling behelsde vier van de
eerfie en een' van de tweede) zou zijn weggenomen geworden; doch wij hebben Hechts éénen nieuwen Avondzang, tegen
drie Morgenzangen, onder de tien bijgevoegde gevonden; daar
toch vele huisgezinnen uit den burgerftand, door hunne drukke ochtendbezigheden belet den huisfelijken Godsdienst geregeld waar te nemen, in het ttille avonduur daartoe beter gele.
genheid vinden. Hoe welkom ons dus ook de hier geleverde
Morgengezangen zijn, wij wenschten wel een bijna gelijk getal Avondliederen daarbij gevoegd te zien.
Tot een ílaaltje der tien nieuwe liederen, kiezen wij het
XXXI11e van den bundel, getiteld: Gods Voorzienigheid, het
geen niet fchijnt nagevolgd, maar eigen opítel te zijn.
of en dank zij U gezongen,
LVan
elk redelijk gejlacht!
Lof en dank van aller tongen
Zij uw grootheid toegebragt!
U, oneindig Opperwezen,
Eeuwig, eeuwig hoog geprezen,
Bron van leven en bedaan!
Bidden wij eerbiedig aan.
Diep vereerd door hoogere orden
In het zalig Hemelbof:
Zou uw roem verheerlijkt worden
Door den Aardworm in het fiof;
Neen, niet flechts in hooger kringen;
In den mond der zuigelingen,
Hebt ge, 6 Oppermajefteit!
U ook uwen lof bereid.
8 Hoe strekt die nederbuigíng,
Vader, voor uw zondig kroost,
Tot een fireelende overtuiging
Van uw liefde, hulp en troonti
Nimmer heeft uw alvermogen
Eenig fchepfel 't niet onttogen,

Dat gij niet, ondanks zijn druk,
't Aanzijn gaaft tot waar geluk.
Q94
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Zielverrukkende gedachten,
Voor 't gevoelig vroom gemoed;
Ons ftaat alle heil te wachten,
Onze God is 't hoogtte goed.
Niet het minfile blijft verborgen
Van ons wenfchen, van ons zorgen,
Van ons lijden en verdriet,
Vader! dat uw oog nier ziet.
Gij ziet ieder denkbeeld rijzen,
Groeijen in den Serafijn;

Kent alle onderfcheiden wijzen
Van het mooglijke en het zijn.
Uwe hand, die Hemelbollen
In 't onmeetlijk ruim doet rollen,
Teekent ook -het kronklend -pad
Van het wormpje op 't kleinfi;e blad,
Wij, door eindige bepaling,
Zien Hechts deeltjes van een deel
Gij ziet eeuwig, zonder faling,
't Zamenhangend groot geheel,
Gij ziet tevens deugd met rampen
Strijden, en beloond na 't kampen,
jozef even groot en fchoon,
In den kerker, op den troon q
Leer ons de onwaardeerbre fchatten
Van uw' troost, in tegenfpoed,
Regt erkennen, regt bevatten,
Als ons hoogfie zielengoed.
Dat we ons onverwrikt vertrouwen,
Altoos, altoos mogen bouwen
Op de liefde en 't wijs beleid,
God, van uw Voorzienigheid!
Of, in den eden regel, het woord geflacht wel gepast zij, daar
wij op zijn hoogst twee gellachten van redelijké wezens, menfchen en engelen , kennen; of het voorlaatfie vers van het
derde couplet niet eenigzins hard, en de 3 en Ode regels van
het vijfde couplet niet al te wijsgeerig zijn voor een godsdienlUg
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flig gezang, (men zie de Voorrede zelve van dit werkje) wil
wij liefst aan het nader oordeel van den Dichter overlaten,-len

Karakterfchets der voornaamj?e Helden van de Iliade; door
Mr. G. DOEN S E I F F E N. Te Haarlem, bij A. Loosjes, Pz.
1812. In gr. 8vo. 122 Bl. f 1.4.:
r is over
en zijne helden reeds veel, zeer veel
E
gefchreven. Ter bekendmaking
H OME Rus

van dezen Dichter voor zulken, die zijne taal niet verftaan, kennen wij niets beters, dan
den Inhoud der Ilias, door wijlen den voortreffelijken jEROt IMO DE BOSCH, en in 1786 bij TEYLER'S tweede Genoot'
(chap bekroond; een werk; 't welk bijna in geen opzigt iets
te wenfchen overig laat. Ook de inleidingen van den Hoogleeraar S I E G E N B E E H en den Heer T U R R voor hunne dichterlijke en prozaifche vertalingen uit de Made behelzen wetenswaardige zaken. Waartoe dan na, afzonderlijk, deze Karakterfchets der Ilornerifche Helden in het licht gegeven? Geen
Voorberigt geeft ons hiervan eenige opheldering. Voor deskundigen, die HOMERUS in de grondgaal lezen kunnen, behelst
dit Stukje niets nieuws, en ongeleerden, die het niet kunnen,
zullen hun verlangen, om den grooten Dichter te leeren kennen, daarin ook niet bevredigd vinden. Wij gélooven dus, dat
de Heer DOEN S E I F F EN voor de reeds gevorderde fchooljeugd
gefchreven hebbe, die, in de hoogere klasfen tot het lezen van
HO ME it u s gevorderd , eenige voorafgaande kennis dient te mrken met de helden, die haar nu dagelijks onderhouden zullen ;
en als zoodanig is dit boekje vrij doelmatig. Ook zijn fommige karakters wel getroffen , doch de meeste portretten zijn
gevleid. Diet opzet, zoo 't fchijnt, om het opkomend gedacht
geene zucht tot wreedheid in te boezemen, zijn vele woeste trekken der Griek the helden hier onderdrukt. Het goede is doorgaans
fraai in het licht gefield, doch op verre na zoo niet het kwade.
En daarom is ons ook het karakter van den onvergelijkelijken
HEKTOR in deze fchetfen het beste bevallen. De tegenoverftelling
met ACHILLES, die door CHIR0N in de wildernisfen en holen
van den Haemus (den Pelion wil de Schrijver zekerlijk zeggen) is opgevoed, met den menfchelijken held, in den Echoot
van
'
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van een talrijk huisgezin tot zachtere deugden gevormd, (bl.
So) is waarlijk fraai. Dan de trotfehe A G A M E M N O N is veel
te fchDon voorgefteld. Dat hij omtrent AC H it. L E S eindelijk
in de fchuld valt, en hem het meisje, eerst zoo onbillijk ontroofd, nu wil teruggeven, is waarlijk geene deugd, maar ver
voor H E K T O R'S wapenen. Slechts tweemaal ver-legnhid
hij met glans in de Iliade, in het Lode Boek door zij--fchijnt
ne zorgvuldigheid voor de belangen der Grieken, en in het
iade door zijnen moed; elders zien wij hem naauwelijks medevechten, en hij wordt door DI OME D E S ftellig van gebrek aan
moed beticht. (II. IX. v. 39.) Daarentegen kan hij MEN E
v s vermanen, om geenen Trojaan , zelfs geen kind in moe--LA
ders buik, te fparen. (Il. YI. v. SS.) Bij het karakter van M ENELAUS fchrijftde Heer DOEN SEIFFEN HELENA'S ontrouw

an de eenvoudige en eentoonige levenswijze der Spartanen toe.
Hij is hier eerre eeuw of twee drie met zijne gedachten voor Zlit; want LYE u R Gus eerst vormde de Spartanen tot die eenvoudige zeden . M E N E L A U S ZOU gewis voor de zwarte foep

hartelijk bedankt hebben. (Men zie Hechts het vierde Boek
der Odysfée.) De doorfiepene u L Y s s E s komt er ook best
af. Hij wordt, als Held niet alleen der Ilias, maar ook der
Odysfée, bijna als een Ideaal ter navolging voorgefteld, en
geen woord van zijne doortrapte valschheld , zijne gedurige
leugentaal, zelfs tot zijne beste vrienden, noch van den moord
van DOL ON, tegen zijn gegeven woord, (It. X.) gerept. Het
deed ons meesmuilen, toen wij den Heer DOEN S E I F F E v het
koddig tooneel van het afrosfen van T H E R S I T E S (Il. IL) mct
de grootfie deftigheid en ernsthaftigheid , in den vorm eerier
4pologie voor U L Y S S E S , zagen verhalen. Maar wie twijfelt, of de leelijke THERSITES wel een pak (lagen verdiend had! Waarom den armen A j A x, daarentegen , alle andere
deugden, behalve moed, ontzegd worden, begrijpen wij niet.
Bij gelegenheid van het tweegevecht met HEKTOR (B. VII)
toonde hij zich ten minfle edel en godsdienftig. Gevoel van
eigene waarde belet hem het fmeeken in de tent van A C H I LL E s. (B. IX.) Hij is, als een waar krijgsman, altijd kort
van flof. — PAR IS wordt, als inwoner van het reeds te weelderige Troje , over zijne verwijfdheid verontfchuldigd , hergeen wij goedkeuren. Doch wanneer de Schrijver zegt, (bl.

92.) dat wij hem wei vernc,':ten, doc.i niet op hem verbitterd
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zijn kunnen, zoo komt het ons voor, dat verachting verre.
weg het ergfle Is, wat men iemand betoonen kan, en haar
voorwerp niet eens der verbittering waardig keurt; hetgeen
dus voor PARIS alles behalve vleijend is. Voorts vinden wij
de karakters der Trojanen, die nader aan onze zeden komen,
hier met meer waarheids vermeld, dan die der Grieken; doch
misfen in dezelve noode den Vriend der Goden, A E N E A s , en
vooral den befchaafden, eerlievenden, bijna ridderlijken Held
S A R P E D O N (Ii. XII, V. 310-328. XVI. V. 490-501.) en den
goeden e LA UK US, bij wien gastregt zoo ver boven eigenbaat
weegt. (II. VI. Y. 232-236.)
Niemand zal wel begrijpen, dat deze aanmerkingen op II oM E R U s zelven toepasfelijk zijn, dan in zoo verre men dien
Zanger der Natuur in een verkeerd daglicht plaatst, wanneer
men hem zijne Helden als bijna volmaakte menfchen zonder
grove feilen doet fchilderen. Zijne Godenzonen moesten geené
Heiligen, maar halve Barbaren zijn, of hij had ons een onwaarfchijnlijk Ideaal voorgefield, in plaats van zijne treffende
waarheid.

De Franfche Spraakkunst in oefening gebragt, of Opflellen
ter vertalinge, over alle de regelen der Franfche Taal, door
A. VAN W A A S D IJ K. Te Rotterdam, bij W. Locke. 1812.
In tame. 276 Bl. f i -:-:

O

nder de tallooze gefchriften ter beoefening der Franfche taal
bekleedt gelukkiglijk het alhier aangekondigde geene onbelangrijke plaats. Voor eiken leerling toch blijft het aanleeren dier
taal volgens hare regelen een onontbeerlijk vereisch, en hoe
eenvoudiger zulks gefchiedt, met den aanvang van het gemak ke'.;ke en de trapswijze opklimming tot het moeijelijke, des
te sneer voordeels zal hij van zulk een onderwijs genieten.
Klaar nu zijn alle voorbeelden niet even gefchikt, en er worden
in den onderwijzer vrij vele kundigheden gevorderd, om zijne
opllellen tot dit einde doelmatig in te rigten. Bij mangel daar van, is elke bijdrage verdienflelijk, en de alhier medegedeelde
opftellen treffen hun doel. Zij doorloopen, in eene zeergepaste
orde, van de eerste beginfelen af tot op de meest zamengeflelde
wijze toe, alle de rededeelen en regelen der Franfche taal. Zij
zijn
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zijn onderfcheiden in Oefeningen, beftemd om bij mondelïng6
onderrigting, na voorafgaande verklaring van den regel , vervaardigd te worden, en in Proeven , die meer nadenken en.
eigene bewerking van den leerling vorderen. Derzelver inhoud
is eenvoudig, gemakkelijk en behagelijk. Zij verdienen uit
dezen hoofde alle aanbeveling.

Nouveau Syllabaire Francais, ou Nouvelle Méthode pour ap.
prendre à lire le Frangais, par G. N. LANDRÉ. Amilerdam,
chez 7. van der Hey. 1813. In rzmo. rob pag. f : -8 -:

O

ok dit Franfche A B C boek, verordend om het lezen der
Franfche taal gemakkelijk te maken, beveelt zich allerwegen
door zijne treffelijke inrigting. Her zij de onderwijzer de gem
wone manier van fpellen volgt , of ook aan het leeren lezer
zonder (pellen de voorkeur geeft; in beide gevallen voldoet
dit boeksken aan zijn oogmerk. Klinkers, medeklinkers en dubbele klinkers, en lettergrepen van verfchillenden aard, worden
alhier zeer zorgvuldig met de noodige affcheidingen opgegeven,
de letters en derzelver klanken met elkander vergeleken, ecg
de uitfpraak dermate gerigt en eenvoudig aangewezen , dat zij
niet wel falen kan. Daar bovenal, waar het gebruik enkele
letters in de uitfpraak doet gelden , of wel ongebezigd laat,
zijn de onderrigtingen uitnemende. Eindelijk voldingt eene
naauwkeurige toepasfing van alle de voorgaande regelen het
gebruik van dit werkje, door eene reeks van korte zinfpreuken, waarin het verfchil der klanken van allerlei foort op de een
wijze wordt geltaafd, zoodanig dat het goed lezen-voudigfle
der Franfche taal, volgens deze aanwijzing, op eene gemakkelijke wijze te verkrijgen is. Dank hebbe de ervarene Schrijver

voor dezen zijnen fpraakkundigen arbeid!

BEOORDEEL ING,
.[Vieuwse Verliandelingen van het Genootfchap tot verdedir
ging van den Christelijken Godsdienst tegen deszelfs
hedendaagfche Beflrijderen. hoor i8ii. Ilde Deel
(Tweede Verflag.)
VY ij hebben Beene zwarigheid gemaakt, ook de Vei F
handeling van den Eerw. V A N DE R WILL 1 GE N de
eeríle in dit boekdeel , voortreffelijk te noemen. Er wordt
wel geen nieuw licht over de opgegevene llof door ver-.
fpreid; maar de Schrijver bragt al 't gene, dat; met de
aneeste waarfchijnlijkheid, ,van dit duister onderwerp gezegd
kan worden, met fchrander oordeel, in goede orde, beknoptelijk bijeen. Ilet onderwerp der tweede Verhandelinge,,
tot hiertoe minder opzettelijk behandeld , gaf den Eerw
W. A. VAN HENGEL gelegenheid, out meer , nieuwe
oogpunten aan te vatten, en zich van zijne uitgebreide kundigheden te bedienen, om over deszelfs geheelen omvang
het noodige licht te verfpreiclen. Van eenige omflagtigheid
is de geleerde man wel niet vrij te pleiten; maar dit gebrek
wordt door zeer vele . voortreffelijke, aanmerkingen over de
diep dooigedaclite Plof, ook dezulke, die men er minder
zou verwacht hebben, rijkelijk vergoed. Zie hier den kor
inhoud eii 't beloop van dit uitnemend link, Netgeer-ten
den nieuwen bundel van Verhandelingen van het FIaagfche
Godgeleci•dc Genootfchap tot eer veríirekt :
Vooraf gaat Bene letterkundige opgave der verfchidende
gevoelens, die daarin overeenkomen, dat de Doop en het
Avondmaal niet voor altijddurende plegtigheden vara het
christendom te houden zijn. Het daartegen ingerigt 13etoog, dat de Doop en het ldvondmael , naar he oo,iuerk:
der in/Idling van ,jezus, door alle tijden dezer wereld
knoeten voortduren, wordt verdeeld in vier I loofddeelen...
Rr
7rpoRD. Z8z3. NQ. 54,
-

6o6

`i+TILt71n7E VERHANDELINGEN

In het eer/le deel wordt getoond, dat Jezus, bij zijn oii .
derwijs op aarde, den Doop en het Avondmaal, als godsdienflige plegtigheden voor alle tijden dezer wereld, heeft
voorgefchreven. Voor den Doop beroept zich de Schrijver inzonderheid op Matth. XXVIII: iq. De echtheid der
plaats en van liet geheele Evangelie van Mattheus, op goede gronden , verdedigd hebbende, bewijst hij, zoo uit deze, als uit de daarmede overeenflemmende plaats van Marcus, H. XVI: 15, i6, onweêrfprekelijk , dat daarin een
bevel vervat is voor alle tijden. Op foortgelijke gronden
wordt de voortduring des Avondmaals uit de verhalen der
Evangelisten en van Paulus, die ook onbetwistbaar echt
zijn, voldingend bewezen. Dat dezelve eene infelling voor
alle volgende tijden behelzen, wordt deels ftaande gehouden, omdat zij eerie bijzondere, na het houden van den
paaschmaaltijd ingefielde, en daalvan geheel verfehillende
plegtigheid voor oogen fellen, deels ook om het uitdruk
dat de Zaligmaker daaromtrent, niet voor het-kelijbv,
tegenwoordige , maar voor het toekomende, ook voor volgende eeuwen gaf, terwijl het paaschfeest met alle de Mozaïfche plegtigheden weldra zou ophouden. Over het flilzwfigen van Johannes en Lucas omtrent den Doop, en dat
van den eerstgenoemden ook omtrent het Avondmaal , en
over de genoegzaamheid cn volle geloofwaardigheid van de
berigten der overigen, worden zeer gepaste aanmerkingen
bijgevoegd.
In hct tweede deel komen de aanbevelingen van beide
plegtigheden door de Apostelen te berde. Ten aanzien van
den Doop; men vindt dien meer dan eens door Petrus, als
Bene algemeene en volftrekt noodige plegtigheid, om tot
iet Christendom over te komen, uitdrukkelijk gevorderd,
en eveneens door Ananias, met blijkbare goedkeuring van
Paulus, aanbevolen. Daarbij komen, in de Brieven van Petrus en Paulus, vele zijdelingfche aanbevelingen, door aan
nuttigheid , welke in het vieren de--wijzngvaderot
zer plegtigheid gelegen is. De tegenbedenkingen, uit eerai
ge gezegden van Johannes den Dooper, uit i Cor.I: 13-17•
,
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til Hebr. VI: worden met de bondig(te redenen uit
den weg geruimd. De nuttigheid der Avondmaalsviering
wordt door Paulus, i Cor. X: a6, 17, zi, in discvoege
beredeneerd, dat de Apostel die niet anders ; dan als een e
duurzame plegtigheid, kan befchouwd hebben. Hij beveelt
ze elders, in dien zelfden Brief, I1. XI: 20--2 -- 9 2b-34, opzettelijk en regelregt aan, als eerie goddelijke indelking, aan welke alle Christenen gehouden zijn, en die tot
's Heilands wederkomfle godsdienftig moet gevierd worden.
Zeer gepast en belangrijk is de oplosfing van alle bedenkingen, die men tegen deze alleen ware uitlegging van des
Apostels ineening zou kunnen inbrengen.
In het derde deel wordt aangetoond y dat de beichouwing
kan onderfcheidene plegtige gebruiken, van de Kerkelijke
Gefchiedenis t en van de uitgeftrektheid. des Christendoms
ons in de erkentenis van Doop en Avondmaal, als zoodanige plegtigheden, bevestigt. Hier wordt eerst gewag ge.
maakt van de oudtijds bij Grieken en Rotseinen ingevoerde
maaltijden in de tempels der Goden, van velerlei wasfchingen en reinigingen, die men bij dezelve niet deli Godsdienst
vereenigde. Alle deze plegtigheden moesten, naar het plan
van derzelver inflellers, behendig voortduren; en het is
daarom, volgens den Der w. VAN HE N G E L, geenszins te
vermoeden, dat Jezus, tegen den geest van zijnen tijd in ftellingen zou verordend hebben, die flechts voor een korten tijd moesten in acht genomen worden. Ons komt echter de hier op volgende vergelijking van de Befnijdenis en
het Pafcha met de inllellingen van Jezus veel meer afdoende
voor. Deze plegtigheden behoorden tot den Mozaïfchen
Godsdienst, en waren, ten tijde van Jezus, nog in alge.
meen gebruik. Hij zelf was er gewoon aan geworden , en
kende te wel de`behoefte van zinnelijke plegtigheden voor
het geheele menschdom, um niet iets dergelijks te verordenen voor volgende tijden. Paulus telt de Befnijdenis en
het Pafcha onder die kinderlijke plegtigheden, welke geena
wezenlijke waarde hadden, en flechts voor een tijd moesten
duren; terwijl hij integendeel Doop eu wondmaal, als blijKr z
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vende inflellingen van den nieuw ingevoegden, meer geestti
lijken Godsdienst, aanbeveelt. Geheel anders drukken zich
jezus en de Apostelen uit over het vasten,, het zalven van
zieken, de voetwiwa.rfching en andere gebruiken, die zij min
of meer aangeprezen of toeeflaan, of ook wel zelve in acht
genomen hebben. Uit de Kerkelijke Gefchiedenis blijkt
zonneklaar, dat de Christenen , van de vroegfte tijden af,
Doop en Avondmaal voor wezenlijke plegtigheden des
Christendons, die beftendig moeten waargenomen worden,
aangezien, en in hooge waarde gehouden hebben. Eerst
worden de ondcrlcheidene getuigenisfen, die hiervoor in
de fehriften des Nieuwen Verbonds zelve voorhanden zijn,
bijgebragt, liet bewijs , 't welk er in ligt , met welwikkencll
oordeel ontwikkeld, en eerie en andere tegenbedenking,
door fommigen in 't midden gebragt, op goede gronden uit
den weg geruimd; daarna uit de Kerkelijke Gefchiedenisfen
der vroegfte tijden aangetoond, dat deze plegtigheden, in
de drie eerfte eeuwen, door de geheele herk, zoo wel door
de zoogenoemcie ketters of fclicurmakers, als door de
regtzinnigen , eenitemmig,. als Goddelijke en tot het Christendom behoorende inf'ellingen, zijn waargenomen. Aan
alle deze bewijzen wordt nog meer kracht bijgezet uit de
ontegenzeggelijke leer van Jezus en de Apostelen nopens de
betlendige voortduring van den geheelen Christelijken Godsdienst, waarmede deze afdeeling wordt befloten.
In het vierde en laat/I e deel wordt de hooge waarde vat!
deze inítellingen , tegen de geringachting derzelven door
fommigen in onzen tijd, voortreffelijk gehandhaafd. Eerst
wordt zoo wel de voortreffelijkheid als de eenvoudigheid
van beide plegtiglieden in het licht gefield, en aangetoond,
dat deze eerwaardige inflellinwen, waarbij gcene godsdien.
ftigé gebruiken van andere volken kunnen in vergelijking
komen, overal en ten alien tijde kunnen gevierd worden,
en den reinen en geestelijken Godsdienst van Jezus volkonien waardig zijn; vervolgens met allezivs aannemelijke red
denen beweerd, dat niet alleen de telkens herhaalde Avondivaalsviering geheelenal berekend was naar de behoefte der
eex•
,
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eerde Christenen, maar ook de Waterdoop de vestiging en
inftandhouding van een bijzonder Genootfchap, waartoe zij
uitfluitend behoorden, grootelijks heeft bevorderd, en dat
beide plegtigheden, als verzoeningsmiddelen tusfcllen vol
volken, allergefchiktst waren, om eene enkele-ken
Christen - gemeente, uit allerlei volken en uit allerlei menfchen zamengefleld, te vormen; en eindelijk nog veel goeds
en fchoons gezegd, over de wijduitgeftrekte nuttigheid eu
heilzaamheid van de gcdsdienflige waarneming dezer belangrijke inftellingen door alle tijden.

Leerrede ter nagedachterris vn den wel - eeres, en zeer
gel. Heer J. II. N I E U W O L D, laatst Predikant bij
de Hervormde Gemeente van Warga, War/iiens en
JYartena, en Lid van de Commissie van Onderwijs
in het Departement hriesland, uitgefproken te Warga, den I2 julij 1812, door T. R A D S M A, Predikant te Hempens en Teems. Te Leeuwarden, bij J. W.
Brouwer. 1312. In gr.. 8va. 36 B1., f :-8-:

W j • maken bij dezen onzen Lezer bekend met Bene
Leerrede, die en door haar onderwerp en door de wijze
van deszelfs behandeling zijne aandacht verdient. Zij fpreekt
van den overleden NI E U w OLD, in geheel Vriesland bekend als een man van fchrander vernuft, levendig gevoel,
oorfpronkelijken geest, velerlei kunde, onvermoeide werk
zonderlinge verdienfe omtrent liet Schoolwe--zamhcid,en
zen. Die man wordt in dezelve, naar aanleiding van Pred. IX,
io, juist en leerzaam geteel:end, door eene fikfche hand,
wier trekken alomme getuigen van liet gezond oordeel e n
den goeden fmaak, die haar beflierden: Om deze onze uit
te Raven, zullen wij eerst Bene korte fchets, en-fprak
daarna eenige bijzonderheden uit deze Leerrede aan onzen
Lezer mededeelen.
Dezelve beflaat uit drie hoofddeelen : eene ontwikkeling,
vr
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'an den inhoud van den tekst , -- eene aanwending van
Jien inhoud tot het hoofdoogmerk van den fpreker,, -- en
toepasfelijke acrnfpraken, De tekst fpreekt van alles, wat
onrye hand te doen vindt. De bepaling, bij dat alles ge.
voegti, toont genoegzaam, dat de Prediker allenoodelooze,
nuttelooze , fchadelijke en zondige bedrijven uitfluit. Deze
vindt onze hand niet , maar zoekt ze. Wat wij vinden 9
heeft een ander voor ons daar neergelegd. Daartoe is ieder
bevoegd, aan wimiz wij ondergefchikt zijn; maar bovenal
de Opperheer van hemel en aarde. Die geeft, door zijn albeátuur, aan een iegelijk zijne taak, zijnen werkkring, zijne gaven.
De tekst vermaant, dat te doen met alle onze magt.
Niet ílechts verrigten, maar vooral met infpanning van
alle daartoe verleende vermogens. Daar echter alle werkzaamheden van ons beroep niet even gewigtig, en wij tot
die alle niet even bekwaam zijn, zoo moeten wij derzelver
meerdere of mindere belangrijkheid, en onze meerdere of
mindere gefchiktheid daartoe, bij de opvolging van deze
vermaning, wel degelijk in aanmerking nemen. De woor,
den, met alle magt, fluiten vier bijzonderheden in zich,
Zij geven te kennen, dat wij datgene, wat onze hand te
doen vindt, volbrengen moeten niet ernst en ijver, met den
wegeen l+zst en bedoeling, met vast geduld, en met de noodige opo ferizg.
Die vermaning dringt de Prediker aan met deze drangrcden : want er is geen werk, enz. Zij bevat twee alles afdoende waarheden. De eerjie is, dat met den dood eens
ieders aardfiche werkkring wordt gefloten, Werk, verzin ring, wetenfahap duidt ons aardsch beroep aan, met alg
wat daartoe behoort. Niet de vrucht daarvan wordt door
den dood vernietigd, maar de waarneming zelve wordt opgeheven. Wat daarvan niet volbragt is, blijft eeuwig on
volvoerd. — De tweede waarheid is, dat dit lot een iegelijl„cr mensch te wachten /laat. Salomo fpreekt van het graf,
ais eene plaats, waar wij, zonder uitzondering , henen gaan.
Geen woorden, waar daden fpreken , De tegenwoordige
,
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gelegenheid is een nieuw bewijs; en zoo komt de Redenaar tot zijn tweede deel.
Met menfchelijk gebrek , maar toch met nitl ekende trouwe , volgde N 1 E u wo L D de vermaning van Salomo op.
In meer dan ééne betrekking maakte hij zich verdientíelijk.
De Landbouw is hem menige aanleiding tot verbetering
fchuldig; inzonderheid vond het planten der Cichorei in
hem een' der eerl}e bevorderaars hier te lande. De gewijde
Zangkunst betreurt in hem Benen eerwaardigen beminnaar,
kundigen beoefenaar, en te vroeg ge(iorven verbeteraar.
Schoon in de fchoolfche Godgeleerdheid niet weinig bedre
viel echter de wijsgeerig zedelijke en zakelijk-Biibel--ven,
fche inzonderheid in zijnen fmaak. Met den tijd dacht en
werkte hij zelfs in zijnen ouderdom behoedzaam voort. De
groote gangen van God na te fporen, was zijne geliefkoosde bezigheid. Van hier dat hij gaarne ruime tekilen, daar
behandelde; en dan kon hij fours met een-toegfchik,
paar woorden de kracht van 't geheel zoo levendig doen
voelen, dat men daarbij in tranen van bewondering en aan
wegzonk. Bovenal was hij beroemd in liet vak-bidng
van opvoedend Onderwijs. Zijn hart gloeide van kinderliefde. Gaarne fpeelde hij met hen, maar Reeds met een nuttig doel. Hij zocht de oefening an 't ver[iand en vorming
van 't hart zonder dwang te bewerken, en trachtte die
reeds met letter- en taal - leer te verbinden. Vooral was het
zijn toeleg, om op de aanfchouwing en het gevoel te werken, en door voorbeeld en aanleiding eigen inzien en ervaring te bevorderen. Niet eerst in de íchool, maar reeds in
de wieg, op vaders knie en moeders fehoot, wilde hij de
vorming van liet kind begonnen hebben. Zijne kinderboek
geven daartoe menigen nuttigen wenk, en deze zij--jes
ne beginfels betiierden hem ook Reeds in de verbetering der
fcholen. — Ziet daar zijn edel doel! Dat vond zijne hand
te doen, en dat deed hij met alle vaagt. Groote moei clijkheden en opofferingen heeft hij zich daarvoor, uit ware
3nenfohenliefde, gaarne getroost.
De aanfpraken, waarmede de Leerrede beíloten wordt,
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zijn gerigt aan de Bloedverwanten en bijzondere y tiender,
an den Overledenen, aan de aanwezige Predikanten, aan
den lier'_eraae;, aan dc aanwezige Schoolmeesters, aan de
Kinderen, aan de Gemeente, en aan de gunfche Verga
En nu , om niet te lang te zijn , uit die aanfpra--dering.
ken nog een enkele trek.
„ Op u, lieve Jeugd, moet ik riet medelijden neerzien.
„ Wat is u al niet ontrukt! Meer dan een Leeraar en
Vriend. en Vader was hij u. Hoe na lag uw belang
, hem aan het hart!
veel had hij voor u over! IIce
,' ijverig werkte hij dagen nacht om uwentwil ! ô, Kinderen!
,; gij kunt :een Fiemelfclren Vader niet genoeg danken ,
dat gij zocdanigen Leeràar, Leidsman, Vriend en Opvoeder hebt mogen hebben. Maar nu hebt gij hem niet
,, meer. Gij hebt hem naar het graf zien henen voeren.
9 9 Hij koelt niet weder in uwe huizen. Gij ziet hem niet
,, weder in de fchool. En, waar zult gij Benen Vader
N IE U o L D wedervinden? — Zijt evenwel getroost,
gij kleinen ! Gij hebt en behoudt in God eenen eeuwig,
levenden Vader, en in Jezus eenen volmaakten Kindervriend. En - uw NI E U wo L D leeft ok, lieve kiri;, dors! al zijn ligchaam afgelegd. Ja, hij leeft in eeu„ vuige heerlijkheid ! Laat hein ook maar leven in u ve
, dankbare harten. Vergeet hem nimmermeer. Iloudt zijn,
,, boekjes in waarde door een getrouw gebruik, en helpt
,, er voortaan kleine broedertjes en zustertjes mede in lee, ren. IIebt uwe Ouders en Meesters lief. Verblijdt hen,
door zoo met raagt toe te leggen op alle kinderdeugd
en kinderkennis. - Dat is het werk, dat wre hand vindt
9i or te doem.
Bij dezer. trek nog een anderen , dien wij in cciie noot
aantroffen. „ Bi' gelegenheid eener kindercatechizatie eens
, met
naar 'gewoonte naar liet klavier gaande, om te
,, zingen, befpeurde hij onder hen Benige verwijdering en
;, gebrek aan eerbied. Toen zeide hij niets ,, Kinderen !
„ gij moet eerbiediger zijn," of iets dergelijks; maar
Wanneer Ik van den hoogen God fpreek of zing,
,, ,, dai
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„ dan — neem ik den hoed af." Hij deed zulks, en
bene zigtbare algemeene aandoening van fchaamte en eer
-,
bied was het treffend gevolg."
Ziet daar ons verlag. Wij belluiten hetzelve met dankzegging aan den Hempenfchen Leeraar voor deze fchoone
Leerrede, die een waardig gedenkteeken is voor eenen
waardigen Man, en wenfchen haar veel Lezers en eenen
,litriebreiden zegen toe.
Lijkrede op JE z u s; eens kerkelijke Redevoering var,
G. J. VAN RIJ S WIJ i, Lid van de Maatfchappij der
7lleter^fchappen te Haarlem, en Predikant bij de Doopsgezinden te 7oure. Te Az fierdam, bij de Wed. G.
Warnars en Zoon. 1813. In gr. 8vo. 32, BI. f : -8-;
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ij hebben dit (tukje met refit veel genoegen gelezen.
Hbe zeer deszelfs inhoud op Beene nieuwheid aanfpraak kan
maken, is echter de vorm belangwekkend, en houdt de
aandacht bezig. IIet beantwoordt volkomen aan den titel,
en is in den letterlijken zin eene lijkrede op onzen Verlosíer,
waarin, op eenen zeer warmen en clristelijken toon, zij
afkomst, lotgevallen, bedrijven, karakter, verhaald en-ne
aefchetst worden. De Eerw. VAN R ij s v IJ i, om de
fictie volkomen te maken, verbeeldt zich als te ítaan bij
het kruis van deli edelen Lijder, en daar tot zijne, hem
omringende, gemeente deze lijkrede te houden. Een ze.a
rijk en tref end denkbeeld, voorwaar ! Nergens ook heeft
de Redenaar het eenmaal gekozen IJandpunt verlaten , zoo
dat hij zelfs zijne narigten omtrent Jezus uit den mond zij
discipelen heeft ingewonnen. Eene andere vraag is het,-2ier
of hij ook de verbeelding zijner toehoorders tot die hoogte
nebbe kunnen ffenlmen? Recenfent althans , die bij het uit
dezer redevoering op de , oure tegenwoordig was,-íptrekn
twijfelt daar hartelijk aan. De ftijl is duidelijk, hier en daar
krachti , en beveelt zich ook zeer aan door eene oordeel`
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kundige invlechting van toepasfelijke bijbelplaatfen. Somtijds
worden deze plaatfen, als in het voorbijgaan , opgehelderd.
Zoo lezen wij op bl. 13. eene omfchrijving van Philipp,
H. „ Hij, die in de geftaltenisfe Gods was, heeft met
zijne gelijkheid aan God niet als met een oorlogsbuit ge„ praald." Intusfchen, hoezeer deze opvatting vrij algemeen is, moeten wij hier echter van zijn Eerw. verfchillen.
IIet Griekfclie woord beteekent letterlijk roof, iets dat geJtolen is. Oorlogsbuit is cxGAov en niet áporxymov, zoo als er
in het Grieksch (laat. Maar dit in het voorbijgaan. —
Hartelijk wenfchen wij, dat deze leerrede velen tot flichting
zij, en dat het Doopsgezind kerkgenootfchap, dat ware
verdienfren zoo wél weet te waarderen, eenmaal de aan
aan hetzelve tot eer ver-dachtopenmvsig,d
wij het zeggen mogen — op lange na-tlrek,n—zo
niet is ter plaatfe, waar hij behoort.
Ueber die Wahl zwifchen Naturalismus, Atheïsmus and
Christenthuis . Von DANIEL ALEXANDER RICHi o RN, Pastor zu Landringhaufen. Hannover bei den
Gebrtidern Hahn. 1812. 8vo. pp. 306.
l letgeen, federt een vierde van eene eeuw, met betrekking tot de letterkunde, in Duitschland plaats heeft, is
misfchien geheel eenig in de gefchiedenis; dat, namelijk,
onder eene natie van die uitgebreidheid , bij het gebruik der
inoedertale in allerlei gefchriften, zoo algemeene zucht tot
w^tenfchap en onderzoek plaats grijpt. Deze omflandigheid
kan dan ook niet nalaten , hare eigenaardige gevolgen te
hebben, door eene wending, voorkomen en geheele hoedanigheid aan de Duitfche litteratuur te geven , van elke andere, hetzij vroegere of latere , zeer onderfcheiden. Het
ambt van .fchrijver heeft daar niet, gelijk elders, eene
groote overeenkomst met dat van den volksleeraar, die zijie medeburgeren, al is hct dan ook fomtijds op vrolijken
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toon, poogt te onderwijzen en te flichten. Ook is de groote drijfveer dezer bezigheid niet de eerzucht, het zij de
dringender behoefte des beflaans reeds voldaan wierd, of
deze flechts in een verder verfchiet_, als het gevolg der
eere, worde opgemerkt, gelijk in Frankrijk, ten tijde van
Lodewijk XIV, en Engeland wel dikwijls het geval mag
zijn geweest. Of Rellen we ook, dat, in laatstgenoemde
rijk inzonderheid, de win- en eerzucht fomtijds hand aan
hand gingen, om den fchrijver op zijne baan te geleiden ,
dan meenen wij toch te mogen beweren, dat zij hem altijd
den weg opvoerden , welken hij voor dien der waarheid en
wezenlijke voortreffelijkheid hield; te zeer overtuigd zijnde, zoo hij anders noodig had aan deze overtuiging te denken, van het rigtig oordeel en gevoel zijner lezers, om
ooit roem of voordeel langs eenera anderen weg te zoeken.
In het tegenwoordig Duitschland komt ons de zaak geheel
anders voor. De fchrijver is daar, -- neen, niet ambachts.
traan, die flechts alles bij de fleur doet, en enkel zich toelegt om veel fluks af te werken , ten einde veel geld te verdienen. Wilde men hem onder deze klasfe rangfchikken,
clan zou hij althans bij uitsluiting tot hen behooren , die
voor mode en luxe werken, en, om dezelven te voldoen,
aan niets zoo zeer als aan vernuften vinding behoefte hebben.
Doch liever vergelijken wij hem bij den koopman, den
fpeculant, dengenen, in één woord, bij wien de hoofdzaak
liet lieve brood, en zoo mogelijk nog wat meer, is; bij wien,
om tot deze hoofdzaak te komen, alle vlijt wordt in het
werk gefl eld; bij wien het fomtijds inderdaad grondflelling
is, zich enkel door goede waar aan te bevelen; maar bij
Wien doorgaans ook nog een aantal andere kunstjes, en in
enkele gevallen de laatften alleen, in aanmerking komen.
Nieuwheid b. V. is hier een groot vereischte; ten einde
regt nieuw te zijn, vreemdheid, en om refit vreemd te wezen, dolzinnigheid. En is dat nieuwe dan al spoedig weer
oud, bct vreemde gewoon, het dolzinnige walgelijk ge worden; wel nu, wet des t meer graagte valt uien ook
daar.
-
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daarna weer op het oude en betere, mits het maar een nieuw
kleurtje ontvangen hebbe.
Deze en dergelijke aanmerkingen, dunkt ons, moet ie
gemaakt hebben, die de Hoogduitfche let--dernfomtijs
terkunde, van hare ílerke en zwakke zijde, eenigzins kent,
en gewoon is , over de oorzaken der dingen na te denken.
Wat heeft deze akker, in het genoemde tijdperk, niet al
vruchts geleverd ! hoe veel goed koren , maar ook hoe veel
kaf! hoe vele zwaar geladen aren, maar ook hoe veel wem
lig tierend en niets voortbrengend flrool hoe vele bonte,
doch onbeduidende, ja fchadelijke en doodelijke bloemen!
Deze gedachten althans bekropen ons, op nieuw, na de
lezing van liet opgemelde werk. Men weet, hoe zeer het
Deïsme, onder den fchoonen naam van verlichting en den
leelijken van Neölogie, federt jaren in Duitschland is op
den troon geweest. Het is bekend, hoe weinig openbaring
en flellige godsdienstleer daar werd noodig geacht, ten ein<
de van voorzienigheid, onfterfelijkhcid en regtvaardig oordeel zeker te zijn; en hoe zeer, alwat bovendien mogt geloofd zijn, uit den boozen werd gehouden, te wezen. De
Duitfche theoloog, derhalve, zich nu aan de arendsvleugelen der philofophie geheel toevertrouwende, raakte eerst
het gezond veritaad, en daarna de rede, ja zichzelven ge
uit het oog, en zwierf Bene poos lang in het oneindi--hel
ge rond, tot hij nu , zoo liet fehijnt, (althans een deel val
den loop,) als een gezengde Icarus, in het moeras der
oude orthodoxie en mystiek weer begint neer te ploffen,
Allen, intusfchen, komen niet even hard en even onge1c1^kig neer. De Beer z z c x 1-10 R N (het is de beroemde
GVttingfche Iloogleeraar niet) fchijnt zijne gezonde ledematen nog al tamelijk behouden te hebben. Doch, zonder
dat wij weten , of hij door eigen dan wel door vreemde
voorbeelden is wijs geworden, de man is zoo bang voor
vliegen, (en het vroeger Neologisch flelíèl ligt, fchiint liet,
zoo geheel onder den voet) dat er tusfchen het flofFeliikfte
van alle meeningen, het platte Ath.eïsmus, en het blinde
ge-
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geloof aan de uitfpraken van het Evangelie, bij heen geene
keus overblijfti
Het fpeeekt nu wel van zelve, dat hij liet laatíle verkiest.
Doch, zullen wij de waarheid zeggen, dan verklaren we,
tot onze boven geopperde vooronder(Ielling van den koop
onder de Duitfche geleerden te moeten toevlugt-mansget
nemen , om zijn gedrag, ten aanzien der uitgave van zulk
een werk, maar eenigzins te kunnen verklaren. Ten eerf{ d
toch is meer dan twee derde van het boek aan eerie foort
van verdediging van het Atheïsmus gewijd; terwijl dan
Christendom , Deïsmus , benevens inleiding en flot, zich
met het overfchietend één derde moeten te vrede houden ;
en ten andere fchijnt ons aan liet eerfte oneindig meer tijd
en vlijt bei}eed te zijn, fchijnt ons dit deel voor vele lezers
ook aanmerkelijk verleidelijker te wezen, dan dat ten voor
Nerens hebben wij eenige ei--delvanhtCrisom.
genlijke zwarigheid tegen liet flelfel geopperd gezien , dat
toch ten allen tijde als dwaas en onbetl:aanbaar is befchouwd; nergens ook komt eenige eigenlijke we^riegging
voor van de zwarigheden, welke de Atheïst tegen het
Christelijk geloof oppert. Des godverzake •s eigene erkentenis, dat liet Christendom , als volksgeloof, veel beter
dan zijne wertuiging is; ziedaar het ere, waarop de fchrijver zich hoofdzakelijk beroept; terwijl hij tevens in de in'
leiding eenige gronden van gernstílelling heeft opgegeven,
dat liet voltiagen ongeloof tvel nooit algemeen zal worden.
Men zou zich, intusfchen , bedriegen , niet dit folk in
allen deele zoo slecht gefchreven te achten, als liet opge^
gevene wel moet doen denken. Juist daarin ligt liet onbegrijpelijke, dat een man, die veelal zoo vvél en klaar rede
uit elkander-nert,difomguknzcherpig
zet, zoo veel blijk van kunde geeft, en zoo treffende toefpelingen op tijden en omflandiglleden weet te maken, zulk
een boek in de wereld zendt ; een boek, waarin , door
weglating van liet eerie, door ftoute vooronderstelling vair
het andere, en inzonderheid door onbelemmerde ophooping
u vergrooting der tegenwerpingen, door onze kortzigtigherd
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beid tegen het Christendom, gelijk tegen elke andere leer s
geopperd, de gevaarlijkfte, fchoon ongegrondlte, verdediging van het ergfle ongeloof voorkomt; des te gevaarlij.
ker, omdat dit ongeloof , onder den naam van rein Atheismus , wordt vrijgepleit van alle de rampzalige gevolgen i
die men ten aanzien der praktikale godverzaking gaarne
toegeeft. Even of het befchouwelijke hier niet zou geleiden tot het handelende; even of louter wijzen zouden gevaar loopen tot dit ongeloof te vervallen, en de mensch
niet juist de Christelijke overtuiging behoefde, om geen
praktikale godloochenaar, om geen dwaas te worden, die
in zijn harte zegt: dáár is geen Cod:
Dit een en ander zou ons bijna moeten nopen, om een
bedekten vijand: van het, Christendom in dezen Prediker te
vermoeden, zoo niet in het laatfle gedeelte. daar, waar
hij in eigen perfoon (preekt, eene hartelijkheid en vastheid
van geloof doorstraalde, die ons zulk een vermoeden verbiedt. Wie toch kan aan den ernst des mans twijfelen i
wanneer hij, verklarende geen der gewone bewijzen voor
Gods beflaan te kunnen laten gelden, niet alleen zijne
hoop en verlangen naar zulk een geldig argument te kennen
geeft, maar eenigermate ook zelf in dezen nood voorziet,
en wel op eene wijze, die met onze eigen lang gekoesterde gedachten niet flechts ílrookt, maar die wij nu ook
zien, dat reeds door geleerden geopperd is. Het bedoelde bewijs grondt zich op het beflaan der Christelijk
kerk zelve, als eene inrigting om deugd en geluk te bevorderen; op de wonderen , de deze inrigting tot (land gebrat, de leer der waarheid, heiligheid en oordeel hebben
geftaafd; hetwelk bewijs oplevert van het beflaan 'eener
oppermagt over de natuur, welke alle de eigenfehappen
der Godheid bezit. Inderdaad , wij kunnen, zoo min als
de Heer E I C x H OR N, eenen cirkel in dit bewijs vinden.
Het Christendom Praat alzoo door zichtelven alleen, zonder de voorbereiding van den natuurlijken godsdienst te beboeven. En er is misfchien van deze waarheid, voor liet catechetisch onderwijs, een zeer gewenscht gebruik te makend
Wi
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J^ Tij fluiten dit verflag met de betuiging onzer L1iJdfcilap, dat het voor de Hollandfche lezende wereld nog
nimmer behoefte was , de voordeelen van ongeloof en
Christendom tegen elkander af te wegen; met den wensch,
dat onze geletterden zich fpiegelen aan de lotgevallen der
Duitiche litteratuur, ten einde, niet zoo zeer bewaard te
blijven voor zulke uiterflen, als wel, zich gaarne te vrede
te houden met de mindere aanmoediging, welke ons bes
paald publiek het vernuft en der vindingrijkheid oplevert;
en met de eindelijke verklaring, dat dit werk, hoe vreemd
ook in zeker opzigt, toch te weinig nieuws en wezenlijks
bevat, dan dat wij iemand deszelfs aankoop flerk zouden

kunnen raden.
Verlag aan zijne Excell. den Minister van Binnen
Zaken , Rijksgraaf, wegens de inge,kzomn ene-lamifche
Prijsverhandelingen over den Croup, door de Commisre, aan wie (welke) het onderzoek en de beoordeeling
der gezegde Prijsverhandelingen was opgedragen. Uit
het Fransch vertaald. Te Rotterdam, bij W. Locke,
1813. In gr. 8vo. 191 Bl. f i -8-s
choon wij met verlangen de uitgave der belangrijke flukS
ken te gemoet zien, waarvan ons hier een uitvoerig

en beredeneerd verflag gegeven wordt, willen wij echter zoolang
niet wachten , om onzen Lezeren den geest der verhandelingen , die den prijs behaald of eene eervolle melding verdiend hebben , mede te deden, en hun den vruchtbaren
tiit[lag dezer prijsvrage bekend te maken.
Het zal de meesten bekend zijn, dat de prijs tusfchen
twee mededingers, den Heer j VR I N L van Geneve en A LB E R 'r van Bremen, verdeeld is, wier beide verhandelingen te zamen zulk een volledig geheel uitmaken, dat er
weinig meer te wcnfchen overig blijft. Beiden betreden in
hun werk het veilig pad der ervaring met even groote op1-t-
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lettcudhcid en oordeel, en toegerust met de noodige phy
fio'o i/èhe kennis, zonder welke de ondervinding aan het
ziekbed eeiie grenzenlooze woestijn is, waarin (poor noch
verkenningsteekenen te vinden zijn. Beiden komen overeen,
ten opzigte van den aard, het beloop en de behandeling der
de hoofdzaken; en het verfchil, 't
kwale, ten minf'e
welk tusfchen hen plaats heeft, mag men gerust toefchrijven aan het verfch llend klimaat; waaronder zij waargenomen hebben. Beiden hebben echter ook weer afzonderlijke
wel tèn aanzien van de algenieene f'rekking,
verdienfle ,
die er in hunne verhandeling heersekt, als ten aanzien var?
bijzondere Rukken. De eeríte doet geen flap, waarbij hij,
zijne zieken zou moeten teerlaten; hij beweert niets, zonder
er Bene daadzaak voor hij te hrenger ; hij waagt zich zei-.
den in liet gebied der gisfingen, en veroorlooft zich naauwelijks die al emeene befuiten, waartoe de ondervinding
hem do bewijsflukken duidelijk aan de hand geeft. De laat('ce gaat even Zeker aan de hand der ervaring; maar hij dringt
dieper door, weet een gelukkiger gebruik te maken van lietgenie zij hein oplevert, en geeft dus belangrijker en duidelijker refultaten. De eerfee heeft de verdieníie, dat hij de
zitplaats der kwaal beter onderfcheiden heeft, en het verfcliil doen kennen tusfchen de Croup van het ftrottezzhoofd
en die der luchtpijp. De laatíie heeft daarentegen liet verfchillend karakter opgemerkt en gefchilderd, dat de gei
feldheid des lijders aan de ziekte geeft: hij heeft do asthe-.
nifche Group van de jhenifche onderfcheide i. Dit heeft
laatfïeii
natuurlijk invloed cp de geneeswijze, die bij
vollediger is , e n meer voor allerlei gevallen berekend
hoewel' anders beiden hier , zoo wel als ten aanzien vara
den aard der ziekte, zeer naauw overeenkomen.' Het
letterku/zdig gedeelte door den laatfcen bijna geheel verwaarloosd, en zoo ook hei fcheikundig onderzoek van
die
de Croup wordt uitgefcheiden
de flolbare
zijne proeven op levende dieren, roet oogmerk om een
gelijkfoortige aandoening als de Croup te verwekken, zij?:
daarentegen met meer oordeel ondernomen en beter geitaa Jl,
-
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ilaagd. En op die wijze wegen beiden elkanders verdien
-ftenop:
Er zijn drie verhandelingen niet bekroond , waarvan echter eene eervolle melding gemaakt is. De eerfle, van den
Heer V IE U S S E U x, te Geneve , is in denzelfden geest
geheld als die van den Heer J U R I N E, doch niet met die
naauwkeurigheid en volledigheid. De tweede van dein Heer
t A IL L AU, te Bordeaux , munt vooral in het praktisch
gedeelte uit, doch laat ook vele vragen van het programma
onbeantwoord. De derde, van den Heer D 0 U B r E, te
Parijs, onderfcheidt zich door eene zeer volledige letterkunde en fynonymie van de Croup, hoewel in andere opzigten
Verre beneden de overigen%
Ziet daar in liet kort het oordeel der Commisfie, dat in
het verflag zelve breeder wordt uiteengezet en geftaafd. Nunes
finer welligt is een letterkundige wed(lrijd met grooter onpartijdigheid, voorzigtigheid en bondigheid beoordeeld geworden; dit vermeerdert de waarde der bekroonde verhandelingen , en doet derzelver uitgave met verlangen te ge=
Snoet zien, vooral daar uit de niet bekroonde, doch echtst
belangrijke, ftukken het merkwaardigíie door de drukpers
zal gemeen gemaakt worden.

haarboeken van het Franfche Regt en de Franfche
Regtsgeleerdheid voor de Hollandfche Departenaeîzten
door Mr. J. M. K E M BE R, Hoogleeraar in de Regts
de Akarlemie te Leyden, enz. 1 flen-gelrdhian
Deels ede en gde Stuk. Te Imflerdam, bij J. van der
Hey. i8', 13. In gr. 3 vo. f 3.6-:

VW ij hebben van den aard en de inrigting van dit Werk,
bij de aankondiging van het eeríle Stuk, een eenigzins uit
verlag gegeven (*). Wij hebben toen het onze toe--voerig
gei
(*) Tijdfchrift, 181-1.. No. I. Beoordeel. bladz..32:
Ss
$EOORD. 1813, NO. 14.
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gebragt ter aanmoediging dezer, inderdaad lofwaardige, onderneming van den verdieníielijken Schrijver, en mogen
onze Lezers, die tot nog toe met deze Jaarboeken niet bekend zijn, derwaarts verwijzen. De Hoogleeraar gaat, in
dit tweede en derde Stuk, volgens het gemaakte plan en op
dezelfde wijze voort. Dezelfde lof, dien wij aan het eerí1e
Stuk gegeven hebben, geldt dus ook hier; dezelfde aanprij.
zing herhalen wij met volle overtuiging. Maar ook dezelfde bedenkingen zijn op deze Stukken van toepasfing, en
zijn wij van derzelver gegrondheid, zoo mogelijk, nog
fterker overreed geworden, ook door het gevoelen van anderen , die bij de lektuur van het Keizerlijk Decreet , van
den 2i October 18ií, houdende efinitive omfchrijving der
flrrondisfementen , Kantons en Gemeenten van Holland, dat hier in zijn geheel geplaatst is en
ruim vijf-en- veertig bladzijden beflaat, de fchouders ophaalden. Het is waar, dit Decreet is belangrijk: maar is
het dan van elders niet genoegzaam bekend, en heeft men
niet overal den toegang tot het Bulletin der letten? De
Heer K EM p E K, die van andere meening is en daarin
fchijnt te volharden, vergunne ons evenwel, dat wij bij onze vorige bedenkingen nog eene enkele van geringer belang
voegen, hierin bellaande, of hij niet zoude kunnen goedvinden, om, bij de opgave der uitfp'-aken vang her Hof
van Gasfacie , bij iedere uitfpraak telkens te vermelden het
werk, waaruit hij dezelve heeft overgenomen , niet aanduiding van tiet deel, nommer en de bladzijde, en tevens van
de andere `journalen, waar die ui Spraak mede te vinden
is. Dit zoude , naar ons inzien , het werk vollediger maken; daar men dan de bronnen zelve gemakkelijker nagaan,
en tevens de discar firn , wier opgave in deze Jaarboeken
niet behoort , konde raadplegen , hetwelk fom ijds voor
den Advocaat van het hoogfee belang kan zijn. Overigens
zoude het wenfchelijk zijn, dat in de rubriek van Letterkunde van het Regt, bij de vermelding der uitgekomene
werken, tevens derzelver prijzen wierden opgegeven, althans zoo dikwerf zulks doenlijk zij.
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j eize Ivan Parijs naar .1eruzalem, door Griekenland,
en terug door Egypte 3 Barbarijen en Spanje. Door
B. A. D E C II A T EAU B R I A N D Uit het Fransch vertaald, door N. G. VAN KAMPEN . fide en laatfle
Deel. Te Dordrecht, bij A. Blusfa en Zoon. 1812. In
gr. 8vo. 444 Bl. f 3 i 3
.
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berigt van het eerlie
n
Igeven
van den
werks, zoo

deel hebben wij opening geaanleg dezes
als het inzonderheid uit de handen des heeren VAN KAMP EN voortkomt,
Des mans voorberigt, dat wij hier voor een goed deel willen. overnemen, geeft daarvan verder rekenfchap.
„Bij dit tweede en laatfte deel," zegt de verdienftelijke man,
,, der Nederduitfche uitgave van C HATE A U B R IA ND 's
reize heb ik den lezer flechts te verwittigen, dat ik daarin
nog vrij meer befnoeijingen heb noodig geoordeeld, dan in
iet eerfte. Het gebrek aan historifche kritiek, en de toegevende ligtgeloovigheid van den fchrijver, neemt toe, naar
mate hij de heilige oorden nadert en bezoekt, waar de
christelijke godsdienst het eerst verkondigd werd, en waar
hij, met eene fchroomvallige naauwgezetheid, ' fchier-van
alle mondelinge overleveringen opzamelt, die vijftien of
zestien eeuwen vol bijgeloof konden uitvinden of voort
hiermede het werk zonder noodzaak te bezwa--plante.Om
ren, kwam mij onverantwoordelijk voor. Om echter allen
denkbeeld van willekeur te verwijderen, heb ik bij verre
de meeste dier uitlatingen in Bene noot daarvan rekenfchap
gedaan. Nu en dan heb ik ook wel eens een gefchiedkundig feit, 't welk bij den fchrijver blijkbaar verminkt was,
herfleld. De bijlagen achter het derde deel der Franfche
reize waren mede veel te omfagtig." —
De opfchriften der hoofdíiukken, en van het aanhangfel,
mogen den lezer terflond eenigzins bepaalder doen zien,
wat hij in dit boek te wachten hebbe. — Aankomst. Jafa.
Reize van Jafa tot Jeruzalem. Reis naar Bethlehem en de
ons
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doode zee. Verblijf te Jeruzalem. Het heilige graf. Weg
der fmarte. Omtrek der flad. Gefchiedenis van Jeruzalem.
Jeruzalem van binnen. Oudheden van Jeruzalem. Het klooster. Levenswijze te Jeruzalem. Mishandeling der Europifche geestelijken. Tooneelen van Tasfo's helden. Regeringsvorni te Jeruzalem. Algemeen overzigt. Reis door
Egypte. Tunis, Karthago, en doortogt door Spanje. Memorie over Tunis.
Welk een belangrijke grond, dien hier de fchrijver betreedt; dien hij met het warmfle gevoel voor ongewijde,
maar bovenal voor gewijde oudheid befchouwt, en, (eenige, door den vertaler veelal aangewezene, ligtgeloovigheid
uitgezonderd) met even zoo vele juistheid als uitgebreide
kennis der gefchiedenis , voor elkeen in eer. treffend licht
(telt! Het enkel plaatsbefchrijvende, uit den aard droog en
moeijelijk om volkomen bevat en nagegaan te worden, moge den een of ander min behagen; niet ligt iemand zoo
koel en onverfchillig, die het grootfie deel dezes boeks
niet met gretigheid zal verslinden. De man -van (maak, van
kunde, van godsvrucht geleidt hem op de opgegevene tooneelen ; hoe zou hij niet moeten opmerken , genieten, bewonderen en verbaasd than? hoe zou hij niet, door eigen ,
gelijk door des mans, zoo heerlijk uitgedrukte, geestdrift,
worden weggefleepti ja, al ware hij ook even zoo onverfchillig omtrent alle oudheid, als ongeloovig en blind voor
het heilige, nog geltreeld, nog verrukt worden door de
treffende gewaarwordingen en de overfchoone taal van
CHATEAUBRIAND , en waarom zouden wij er niet bij.
voegen, van VAN KAMPEN?
Aanmerkingen op het werk achten wij niet veel beter dan
overtollig, na die van den kundigen vertaler zelv', en na
de veranderingen, door hem in het oorfpronkelijke gemaakt.
De eersten, zoo wel als de laattien, komen ons allezins
doelmatig en gegrond voor; en willen wij inzonderheid de
hulde geenszins onthouden, die hein, als gefchiedkundige
en als fchrijver,, zoo regtmatig toekomt.
Veel meer zouden wij wenfchen den lezer met den rij.
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ken inhoud nog al nader bekend te maken, en hem den
indruk, dien het werk steeds op ons blijft maken, de herinnering van al het gewigtige en treffende, — met affnijding van het geringere, en den reiziger meer bijzonder
aangaande of belang inboezemende, — de gefchiedkundige
overzigten, de redeneringen en vergelijkingen, de kunstbefchouwingen en warme uitboezemingen mede te deelen ,
waartoe de opgemelde namen van Jeruzalem, van Egypte,
van Carthago, van Tasfo, benevens de tegenwoordige en
vroegere bewoners der bezochte (treken, eenen C 11 A T E A uB R I AN D aanleiding moeten geven. Doch , waar zouden wij beginnen , waar een einde vinden, gaven wij aan
dit verlangen flechts eenigermate toe ? Wij moeten ons , derhalve, met het gezegde in zoo verre te vrede houden, dat
wij nu nog flechts een en ander faal voor ons laten
(preken.
„ Dit zijn dan die fireken, zoo befaamd door 's hemels
zwaarsten vloek , als beroemd door zijn' dierbaarilen zegen.
Deze vloed is de Jordaan ; dit meer de doode zee. Haar water
fcli jnt blinkend; maar de verwatene fteden in haren fchoot
hebben hare vloeden vergiftigd. Geen levend wezen, dus
wil men , tiert in hare eenzame kolken; nooit heeft een
fchip hare golven gekliefd; hare (randen zijn eenzaam;
geen vogel bezoekt, geen boom overfchaduwt, geen gras
bedekt dezelve ; haar water is van een fluitend bitter, en
zoo zwaar, dat de hevigfle winden het naauwelijks kunnen
beroeren.
„ Bij eene reize in Judea wordt men eerst door eene las
verveling bevangen; maar wanneer men nu van een -tige
eenzaamheid doortrekt, wanneer de ruimte-zamheidto
zich in hare verhevene ledigheid voor u uitbreidt, dan ver dwijnt allengs gindfche gewaarwording, en maakt plaats
voor een' geheimen fchrik, die echter, wei verre van de
,ziel ter netvr te (laan, den moed verheft, en de hoogere
geestvermogens prikkelt. De zeldzaam(}e vertooningen getuigen hier allerwegen van een land van wonderen. Daar
4ntwikikelt zich de geheele, trotiche poëzij, niet alle de
Ss
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forfche beelden der fchrifture. God zelf heeft op deze
boorden gefproken; de uitgedroogde ftroomen, de gefpletene rotfen, de geopende grafïpelonken getuigen voor de
waarheid der wonderen; nog fchijnt de woestijn verfchrikt
en verílomd voor het fchelden der ftemme Jehova's."
„ Wij daalden den bergrug af, om den nacht aan de
boorden der doode zee door te brengen, en vervolgens
naar de Jordaan op te gaan. Bij het intreden in het dal,
fchool onze kleine troep digter bijeen; onze Bethlehemiten gingen met geladen geweer , en zeer omzigtiglijk ,
vooruit. Hier toch waren wij op de hoogte, waar de
Arabifche woestijnier, die zout aan het meer komt halen,
den reiziger onverbiddelijken oorlog aandoet. De zeden
van den Beduïll beginnen door zijnen naauweren omgang
met Turken en Europeanen Hechter- te worden. Zij hebben
thans hunne vrouwen en dochters veil, en vermoorden den
reiziger, dien zij eertijds flechts plunderden."
„ Van den olijfberg, aan de overzijde van het dal Jofaphat gezien, vertoont Jeruzalem een hellend vlak , 't
welk van het westen naar het oosten afdaalt, Een muur
met fchietgaten, verflerkt door torens en een ouderwetsch
kasteel, oorfluit de ftad, met uitzondering van een gedeelte van den berg Sion, dien hij te voren omvatte,
„ Westwaarts en in het midden, omflreeks den Calva,
rien - berg, fiaan de huizen nog al vrij digt bijeen; maar
oostwaarts, langs de vallei der beke Kedron, zijn ledige
plekken, onder andere de wijde omtrek der moskee, die
op de ruïnen des tempels gebouwd is, en de bijna verlaten
grond, waar het kasteel Antonia en liet tweede paleis vats
Herodes verrezen."
„De huizen van Jeruzalem zijn lompe vierkante geflichten,
zeer laag , zonder fchoorfleen en venfler; zij hebben platte
of koepeldaken, en gelijken naar kelders of graffteden. Alles zou op het oog van gelijke hoogte zijn, indien de kerktoren, de minarets der moskeen, de toppen van eenige cipresfen, en de nopalbosfchen, niet ter afwisfeling dienden.
Op het gezigt dier fteenen huizen, te midden van een fleenen
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nen landfchap, meent men een kerkhof midden in eene
woestijn te zien.
„ Treedt gij de flail binnen , uw oog vindt geene ver
voor dien treurigen aanblik. Gij dwaalt door naau--pozing
we, ongeplaveide, hobbelige ftraten; uw voet wordt door
rollende ;keijen gewond, of uw gezipt door wolken ftofs beneveld. De duisternis . van dezen doolhof wordt vermeerderd door de gewoonte, dwars over ftraat heen zeildoeken
te fpannen, en door de verwelfde, zeer onzindelijke, bazars, wier armzalige winkels flechts ellende vertoonen,
of ook fomtijds gefloten zijn, uit vrees voor den doortogt
van een' kadi (regter). Ledig zijn de Vraten, ledig de
poorten der tad; flechts nu en dan fluipt een landman in
de fchaduw voorbij, en verbergt de vrucht van zijn' arbeid
onder zijne kleederen, uit vreeze van door een' foldaat te
worden uitgeplunderd; in een' afgelegeneii hoek aagt een
Arabisch vleeschhouwer een beest, 't welk aan een' half ver
nielden muur hangt. Aan den woesten blik, aan de naakte . bebloede armen van dien man zoudt gij hem eerder voor
moordenaar van zijn' evenmensch dan voor flagter van een
lam aanzien. Het éénige geluid, dat men hoort, is het ga
paard der woestijne, bereden door den Janit-,-lopernd
faar, die van een moordtogt terugkomt, of op een rooftogt
uitgaat.
„ Te midden dezer ongemeene akeligheid doet zich nog
merkwaardiger verfchijning op: twee foorten van afgezonderde maa! fchappijen , die in haren godsdienst kracht vinden, zoo vele jammeren en zoo hooge prate van verdruk
te tarten. Daar wonen christen- geestelijken, die door-king
niets te bewegen zijn, het graf van den Zaligmaker der wereld ter prooije te laten. Geene plundering, geene mishan
bedreiging des doods is daartoe in (laat. Dag-deling,
en nacht weergalmen hunne liederen rondom het heilige
graf. Des morgens door een Turkfchen bevelhebber uit
zijnde, ziet de avond hen reeds weder aan den-gefchud
voet van Golgotha in den gebede vereenigd. Hun gelaat is
altijd opgeruimd; op hunnen mond zweeft de glimlach der
Ss4
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zielerust. Met vreugde ontvangen zij den vreemdeling; en
hun weerloos klooster is de fchuilplaats van zeer vele ot}.
gelukkigen.
„ Wend thans uw oog met mij naar een ander fchouw
fpel; zie, tusfchen den berg Sion en den tempel, die andere kleiut , van de overige bewoners geheel afgezonder,
de, natie. Ter procoije aan ieders befpotting, gaat zij met
gebukten hr)ofde daarheen. Zonder ééne klagt te flaken,
duldt zij alle knevelarijen, zonder om regt te vragen; laat
zich ongetlraft, fchier zonder zuchten, den rug met llagen teisteren, en biedt zonder morren haar hoofd aan het
zwaard des verdrukkers. Wanneer eenig lid dier verworpene inaatfchappij den geest geeft, gaat zijn makker hem
des nachts ter fluik in het dal van Jofaphat, in de fchaduw
van Salomo's tempel, begraven. Waag u tot in de walges
lijke woningen van dit armoedige volk; gij zult het zijne
kinderen daar in een geheimzinnig boek zien onderwijzen,
en deze kinderen zullen aan de hunnen eenmaal hetzelfde
doen. Onloochenbare trekken doen in dit volk zijne voor
gaten van voor vijfduizend jaren herkennen. Zeventien ma,
len heeft het de verwoesting van Jeruzalem bijgewoond, en
kan nog door niets worden afgéfchrikt, den blik naar Sion
te wenden. — Men moet de Joden te Jeruzalem, men moet
die wettige heeren des lands tot (laven en vreemdelingen
vernederd zien, hoe zij, te midden van alle verdrukkingen,
den graoten koning wachten, die hen verlosfen zal. Het
kruis , boven hunne hoofden geplant, de tempel , waarvan
geen Preen is op den anderen gebleven, kunnen hunne jammerlijke verblinding niet heden. — Kan zelfs de wijsgeer zich
wel van verwondering onthouden, wanneer hi} hier oud en
nieuw Jeruzalem door eerie kleine ruimte gefcheiden ziet;
liet cortte , geërgerd door het gezigt van liet graf des verre zenen Heilands; het tweede, bemoedigd door het aanfchor.
given der ééuige tombe, die aan het einde der eeuwen niets
zal hebben weder te geven."
Wij vertrokken des avonds van Alexandrië , en kwas ien in den nacht aan dc baai (boya?) van Ro ètte, die
wik
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wij zonder verder toeval overdaken. Bij zonneopgang
waren wij aan de invaart der rivier, waar wij regts aan land
gingen. De Nijl was in volle fchoonheid, en ftroomde
langs de pas door hem bevruchte oevers; hij werd om
groene rijstvelden, hier en daar met alleenftaan--zomdet
de palmboomen beplant, die ons zuilen en galerijen ver
Wij gingen weder fcheep, en kwamen weldra te-tonde.
Rofette. Toen had ik voor de eerfle maal het gezigt over
dat prachtige Delta, 't welk flechts gebrek heeft aan eene
vrije regering en aan een gelukkig volk. Maar zonder onafhankelijkheid is geen gewest fchoon; de helderfle hemel
wordt ons hatelijk, zoodra men op aarde zijne ketenen gevoelt. Slechts eenige herinneringen aan den roem mijns
vaderlands vond ik dezer heerlijke plaatfe waardig; ik zag
er het overfchot eener pas ontlokene befc having. " (Men
ziet nog in Egypte verfcheidene fabrijken, op last des
keizers aangelegd.)
„ Ik beken, dat mijne eerl}e aandoening, op het gezigt
der piramiden, bewondering was. De wijsgeerte moge
zuchten of glimlagchen op het denkbeeld , dat het grootfile
gedenkfluk, door menfchen- handen gewrocht, een graf is;
maar waarom zouden wij in de piramide van Cheops flechts
een hoop fleenen en doodsbeenderen zien? Neen! her
denkbeeld zijner nietigheid boezemde den mensch de flichting van dat reuzen - werk niet in; 't was een voorgevoel
zijner onflerfelijkheid, 't welk hem daarmede bezielde. Dit
grafgedicht is niet de grenspaal, die de affluiting eener kort
loopbaan voor eeuwig kenfchetst, maar de grens -ondige
ingang van een eindeloos leven aanduidt; het-pal,dien
is eene onvernielbare poort, op de grenzen der eeuwigheid
gebouwd.
„ Alle deze lieden, (de Egyptenaren) zegt Diodorus, be.

fchouwen het leven als een zeer korten tijd en dus van weirig aasbelang, maar de langdurige gedachtenis der de!/gd
als iets zeer gewigligs; daarom noemen zij de huizen der
levenden herbergen, die men fleehts doortrekt; maar de
graven der dooden, waaruit geene terugkcering is, noeS s 5enen
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men zij eeuwige woni'igen. Dus zijn zij, als 't ware,
onvei/chillig geweest omtrent het bouwen hunner paleizen, maar hebben le uiter/le pogingen gedaan om zich
graven te jlichten." (Diod. L. I. C. 51.)
„ Men zou thans wel aan alle geftichten een natuurlijk
nut willen geven, en men bedenkt niet, dat er voor de
na^iën een veel gewigtiger zedelijk nut beftaat, waarop alle
w.tgeving n der oudheid gerigt waren. Of leert ons mis
graftombe niets? En zoo ja, is het dan een-fehin
koning te verdenken, [is dit goed H^,llandsch?] dat hij
die leering wilde vereeuwigen? Ook maken grootfche gelichten een wezenlijk gedeelte van den roem eener maat
uit. Ten zij men wilde (lellen , dat het voor eene-fchapij
natie onverfchillig is, of zij al of niet Benen naam in de
gefchiedenis achterlate, kan men deze geftichten niet wraken , die de gedachtenis van een volk , verre over deszelfs
beftaan heen, uitbreiden, en het, als 't ware, tijdgenoot
maken van geflachten, die zijne verlatene velden bewonen.
Is het dan beter, dat die geftichten fchouwburgen, dan
dat zij graffteden waren? Alles is toch een graf, ten opzigte van een uitgeftorven volk. Na 's menfchen overlijden
zijn de gedenkftukken, die zijn leven kenmerkten, nog
nietiger dan dezulken, die den ftempel des doods dragen;
zijn maufoleum dient ten minfre nog voor zijne asch;
maar behoudt zijn paleis nog wel het minfte overfchot
zijner vermaken?"
Stukk:n van meerdere uitgebreidheid duldt onze ruimte
niet; die, tot den tegenwoordigen christelijken eerdienst
in het heilige land betrekkelijk, zouden velen onzer lezers
ligt minder belang inboezemen, of, van wege de zeer katholieke denkwijze van den fchrijver, zelfs min behagen;
en over het geheel kunnen wij te weinig bijbrengen, om
de geheele, veelzijdige waarde van het werk te doen kennen. Liefst verfchaffe dan hij, die zulks nog niet gedaan heeft, zich het vermaak eener eigene lectuur.
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ij ontvangen hier een' bundel Mengelwerken van den
laatstöverledenen verdienílelijken Rector der Latijnfche
Scholen te Haarlem. Ook dit is eene waardige bijdrage
tot den roem, dien onze Natie nog boven de meeste, zoo
niet alle anderen in Europa bezit, van in gebonden' en
ongebonden' flijl bevallig- en zuiver Latijn te fchrijven.
De titel reeds duidt den drieledigen inhoud aan. De oratorifche werken beftaan in drie Progranzmata of Prolufiones, door den Schrijver, volgens de gewoonte der Duit
Hoogefchole, als Hoogleeraar te Lingen, reeds vroe--fche
ger uitgegeven, en loopende over de Jiof der Elegie,
over de opkomst en lotgevallen der Lingenfche hoogere
School, en den gewigtigen invloed van de zeden der
horflen op die van den geheelen Staat, en dus op het
verderf of welvaren van het 4lgemeen. Hierbij komt
nog de inaugurdle Redevoering des Schrijvers, in i8oz
te Haarlem gehouden, en te voren nimmer uitgegeven,
ten betooge dat de naaulvkeurige beoefening der oude
Griekfche en Romein/die Schrijvers voor den toekomen
Staatsman allernuttigst is. In alle deze ílukken-den
hebben wij blijken van oordeel en belezenheid gevonden;
fchoon de ftelling des Schrijvers in de eerfle , „ dat de
elegi fche voetmaat door de Ouden eigenlijk en oorfpronkelijk alleen voor klaag- en dus ook voor aandoenlijke minne
zij," nog al vrij betwistbaar is; gelijk de-dichtenbflm
Heer WAARD EN B U R G , in een Postfcriptum , ook twee
gevoelens aanhaalt, firijdig met het zijne; dat van den
beroemden HE Y NE , die de elegifche voetmaat oud -ijds
voor alle onderwerpen gebezigd, en met name voor korte
zedefpreuken gefchikt oordeelt, en van eenen ongenoemden
it'
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metrum in het
oudfle tijdvak voor krijgsliederen, vervolgens na M I m-.
NE it MUS voor minnezangen, en eindelijk in navolging
van s t M 0 N ID E s voor lijkklagten gefchikt oordeelt. Onder verbetering zou ons het gevoelen van H E Y N E meest
aannemelijk voorkomen, daar toch de grijze Oudheid, die
wij hier bepaaldelijk moeten raadplegen, zoo wel krijgsliederen (gelijk TYR TAL US en CALLINUS) en zede fpreuken, (zoo als SOLON, THEOGNIS, PHOCYLI] ES de Schrijver der llurea Carmina enz.) als treurzangen , in de elegifche voetmaat heeft; daar de bijzondere gG'
ffhiktheid van dit metrum voor de laatl}e foort ons al,
thans niet blijkt; (immers men kent de fchier ongeloofelijke werking der krijgshaftige elegiaca van T Y rt T AEU S,
en voor korte zedefpreuken is de ronding van etn' hexameter en pentameter ongemeen gefchikt;) daar bovendien
de enkele voorbeelden van AR C H IL 0 C H U S en EUR h
P 1 D E S ons ten bewijze te zwak fchijnen.
De Redevoering over den invloed der Vorfen is fehooti,
en wijst met veel nadruk op de kracht van het voorbeeld,
Ene bekende, maar door de voordragt nieuw gewordene.
aanmerking kunnen wij ons niet onthouden hier af te fchrijven. Si quis forte amor luxuriae inter tenujoris ordinis homines oriatur, is facile opprimitur, neque in eo ver
ut multorum oculos animosque capiat,-faturplendo,
ac de honestate deducat. Ut eisim flumes relabi non fo-.
let, fic luxus ab inferioribus civium clasfibus ad fuperiores non adfcendit, fed ab his, velut a fonte, exortus ad
illas praecipitato eurfu defluit. Hoe eigenaardig en waar
is dit beeld!
De laatfle , niet uitgegevene Redevoering is de uitgebreid(ie van allen. Veel nieuws kon daarin niet voorkom en, daar het onderwerp reeds zoo dikwerf behandeld is;
^iogtans zijn de gronden voor den genen, die zich tot het
B3efiuur zoekt te vormen, om de beide oude talen grondig te leeren kennen, zeer wel verzameld en uiteengezet.
Vooral beviel het ons, dat daarin gedrukt wordt op de
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ontwijfelbare, maar weinig behartigde waarheid , dat het
aanleeren der oude talen den gemakkelijkften veeg baant,
om ook vele nieuwere in korten tijd te leeren. Zou het
niet mogelijk zijn , dat, juist omdat die beide klasfifche
talen onder ons altijd zoo zeer gebloeid hebben, onze Natie ook, boven zoo vele andere van Europa, in vaardigheid uitmunt om hedendaagfche fpraken te leeren? Dit is
echter niet dan eene gisfing, waarover de Lezer bellisfe.
— Eene hartelijke aanfpraak aan de vaderlandfche jeugd
beluit liet wetenfchappelijk deel dezer Redevoering.
De Dichtftukken zijn : Jan den Baron RE IN HAR D
V A N L IJ ND E N, bij het verlies van zijn' dertienjarigen
Zoon A Y z q BOEL E N s; — op den Bazelfchen Vrede
van 1795 tusfchen. Frankrijk en Pruisen; — LPensch
9raarVVrede,(I799);—f1an FREDERIK W1LLEir HI,
Koning van Bruisfen, voor het toezenden der Starrekundige Tafelen vnn B 0 D E aan zijne Hooge en Illu/ire Scholen, (i800); — Ban zijne grienden, ter gelegenheid
der Vredes- Preliminairen van i8ox; (dit laatfte Gedicht
is door den Schrijver, in Nederduitfche Poëzij vertaald,
hier achter geplaatst); — Aan een fchoon Meisje; •-. In
het .dlbum van A. D E Vn. I E S; en — Op het overlijden
'ian J. DE B OS C H. Zoo ons beftek het gedoogde, zouden wij gaarne het laatfte ftuk overnemen, 't welk, benevens de twee voorgaande Puntdichten, (volgens des Schrijvers betuiging in de Voorrede) tot de onuitgegevene ftuk_
ken behoort. , (De vorige Verzen echter, hoewel reeds
vroeger gedrukt, witren maar aan weinigen uitgedeeld.) Om
den kenner nogtans een ftaaltje der krachtige, vaak fchilderachtige manier des Dichters te geven, kiezen wij een
gedeelte uit zijn Defiderium Pacis,
Hei mihi ! naturae vestigia quaerimus almee,
Saeva animi fenftis abflulit ira pros.
Alter in alterius caedem furialibus armis
Irruit, et fratris vulnere frater ovat.
Vastantur ferro flammisque voracibus urbes,
Nee parcit placidis impia taeda cats.
Vas-
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Vasa fitu fqualent deformiaque osfibus arva,
Debita muneribus arva, Lyaee, tuis,
Atgtze tuis, fecunda Ceres: fugit horrida rura
Vobiscum blandae pacis amica Pales.
Palm itibus lacti colles ad gaudia nati!
Et Tritoniaco termite laeta juga!
Mesfils odore croci, junctisque rofaria myrtis!
(Si. fas, Elyflis contulerim ills rofis;)
Poiii iferae valles, plus quam Phthiotica Tempel
Tot bona Germani quondam Italique foli!
Heu! ubi vester honos! ubi copia fuavis odorum!
Pro vobis Horror tristia regna tenet.,
Quaeque Diis fedes modo rifit, amoribus apta,
tCoelicolis, illá Pallor et Ira fedent.
Flumina quâ lactis, quique ibant flumina meilis,
'Confpicias atros fanguinis ire lacus.
Het kriti/che gedeelte, ook vroeger ftukswijze uitgegeven, heeft ook enige vermeerdering ontvangen. Den geest
ztjnér kritiek ontwikkelt de Schrijver in een' brief aan zijn'
Zoon,. die zoo veel als tot inleiding voor dit werk dient,
en mei ziet daaruit, dat hij zich die taak alles behalve
gemakkelijk heeft voorgefteld, en in een' waren Oordeel
volgens- de echte Hollandfche ftudeerwijze, een'-kundige,
fchat van kundigheden vordert. P P.O P E R T I U S als 'zijn
lievelin gsfchrijver; heeft het meeste aandeel aan deze kri .
ti/che noten, en wordt dus ook in dien brief over hem
het wijdlo.opigst. gehandeld ; waarbij wij echter op eene
plaats gefruit zijn , alwaar de Schrijver zich, fchijnbaar althans, tegenfpreekt, noemende, p. XII, P R 0 P E R T I us
'noeijelijk in 't verklaren, uit hoofde zijner Griekfche
zen Route figuren s en al te weelderige ophooping
fpreekwijzen
van voorbeelden en vergelijkingen, en op p. XVII. ver
eenvoudig, krachtig en vol maje/leit. Hoe-wonderlijk
met die weelderigheid eenvoudigheid gepaard ga, vatten
wij niet. — Voorts behelst dit gedeelte Noten op de Homeri/èhe Hymnen, op CICERO, VIRGILIUS en TI;
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Een ftootende drukfout op hl. 2o, (Noot 3i) heeft
epulari voor efulari. De Redevoering over de Elegie
heeft I. De argumento Elegiac, doch geen N°. II. om
daaraan te beantwoorden.

Hugo van 't Woud; in vier Zangen, door j.

I 'M nt E R Z E E L,
Met Platen. Te Rotterdam, bij den .4ut'seur.
1813. In gr. 8vo. Buiten het voorwerk, 121 bl. f 3 -12- -*

JUNIOR.

et Hollandsch publiek is dit dichtwerk aan de Hermann
B
and Dorothea •van
verfchuldigd. Het

GOTHE
oogmerk van
den Heer I M M E R Z E E L was eerst, om van het Duitfche fluk
eene vertaling te vervaardigen; doch hij liet dit voornemen 21
fpoedig weder varen, omdat hij inzag, dat eene matelooze
vertaling een goed gedeelte der fchoonheden van G d 1r nE
zou hebben doen verloren gaan, en hij zich niet durfde vleijea
in zijne dichtmaat beter te zullen (lagen, dan zij, die het visor
hem beproefd hebben. Hij zag dan van zijn voornemen af, en
beproefde, om in de bij . ons meer gemeenzame alexandri farm
een verdicht verhaal zamen te (lellen, oorfpronkelijk, maar in
den trant der Herman en Dorothea; en eenigzins., fchoon minder, in den finaak der Louife van v o s s.
De Recenfent is een .bewonderaar van beide deze Duitfche
meesterf'ukken, en hij juicht den Heer I M M E R Z E E L toe, &lat
hij in dien lieven, bevalligen en natuurlijken trant iets oor
voor de Hollanders geleverd heeft. Ook een gro -fpronkelijs
gedeelte beoefenaars en. beminnaars der Hollandfche poëzj,
wier fmaak en hart, ook zonder her wonderbare, zonder ingewikkelde verwarring en zdndèr kundige en onverwachte oor
knooping, door waarheid, eenvoudige verhalen en natuurlijke
fchilderingen gehireeld en geroerd worden, zullen onzen Dichter voor dit bevallig lettergefchenk dankbaar .zijn.
De Heer I M M-E R Z E E,L erkent zelf de groote meerderheid
van G ó T x E boven hem i en het fchijnt ons daarom niet voegzaam, eene vergelijking van beider arbeid aan te Haan. Met de
Lou ife van v o s s heeft dit fluk, in ons oog, zoo weinig overeenkomst, dat het daarmede niet kan vergeleken worden. Schoon
wij dezen Hugo van 't Woud ver beneden de gemelde voortbreng
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brengfelen van G 5 T n E en vos s Rellen, heeft het íluk vári
onzen Dichter, nogtans, zoo veel fchoons en voortreffelijks,
dat wij er met volle ruimte een guniiig oordeel over mogen
vellen. In vier zangen bezingt de Dichter de lotgevallen vatr
eenen jongen landman, den eenigen zoon van eene brave we
duw. De eer(te zang is toegewijd aan het huwelijk van Hugo
met Elsje, de eenige dochter van twee achtenswaardige landlieden. De aanhef is fraai. Hugo is met wagen en paarden naar
de flad. I-Iet wordt avond. De landlieden keeren van hunnen
arbeid terug, doch Hugo wordt te vergeefs van zijne bezorgde moeder verwacht. Hare ongerustheid klimt telkens. Zij
strompelt naar den weg, om uit te zien. Eindelijk genaakt de
zoon, en ligt weldra in de armen zijner moeder.
Weldra is 't wagenfpan ter ítaldetire ingeleid,
Weldra de ruif voorzien, weldra het Itroo gefpreid,
[Dit voorzien van de ruif, dit fpreiden van het ílroo zijn i
op zichzelve, kleinigheden; doch dergelijke kleinigheden doen
hij deze foort van poëzij eene uitmuntende werking. Wij had
den wel gewenscht, dat de Dichter er meer partij van getrokken bad , en hier b. v. omtrent het voederen en verzorgen vats
Hugo's paarden wat meer in bijzonderheden gekomen was.]
En Hugo even ras aan d'avonddisch gezeten.
De fehotel lacht hem toe, maar Hugo kan niet eten.
Liefde en eetlnst treft men zelden bij elkander. Hugo is
doodelijk getroffen. Hij ontdekt zijner moeder zijne liefde voor
Elsje. De goede vrouw flemt in het huwelijk. De gefteldheid
van de teedere moeder en van de beide gelieven, die elkander
hartelijk beminnen en reeds van toekomend genot en zaligheid
droomen , wordt' befchreven. Dit genot van de verbeelding
wordt in eeníge gefpierde regels verdedigd, en her dwaze van
het zorgen voor de toekomst aangetoond. De invallende zon
geeft den Dichter hof tot eene fraaije partij. Elsje rijdt-dag
met hare ouders naar de kerk:
IIet jnk van oostersch cits; het hemelsblaauwe lint,
Dat aan den breeden hoed ten fpel vliegt van den wind:
't Sa-
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't Satijnen v0orfchoot, breed bezoomd met fijne kanten;
Het gouden halsfieraad, bezet met diamanten;
De nette fabbatspracht van Elsje fpreidr haar fchoon
Van aangezigt en leest nog treffender ten toon.
Zoo zit zij, Itemmig, naast haar moeder op den wagen,
En houdt haar peinzend oog op 't kerkboek neêrgeflagen;
Maar min denkt ze aan de kerk en 't heilig bijbelwoord,
Dan aan haar' Hugo, enz.

Bij het uitgaan van de kerk rijdt Hugo, op den voorflag
van Peters, Elsje's vader, mede naar Lommerlust, — en nu
vraagt IIugo het meisje ten huwelijk. Het voorftel wordt in
beraad genomen — het antwoord zal in de naastvolgende week
gegeven worden. De dag, daartoe bepaald, breekt eindelijk
tiara. De befchrijving van den morgeri is fchoon. Hugo rijdt
net zijne moeder naar Lommerlust. De weiland van den jon
reis en de ontmoeting worden gefchilderd. Zeer-gelin,d
beviel ons de aanfpraak van vader Peters, waarin deze aart`
Hugo het hooge gewigt van den echt voorstelt.
't Geldt hier (zegt hij onder andere) geen zomertogt van, wei-

nig vlugtige ureny
De reis, die ge . onderneemt, kan lange jaren duren.
De weg loopt dikwerf over lèherpen heuvelsteen,
Door voctverfchroeij end zand en kreupelbosfchen heen.
Niet altijd fchijnt de zon In zielverkwikkend weder;
)))e fiorm steekt fointijds op, de hagel kletter,. neder,
En nogtans moet men voort ! Verveling fluipt dan ligt
Den wrev"len boezem iií,'belioudt er 't evenwigt,
En dooft den lust er. uit, en doet den moed verftikken: Spreek, 1 -Ingo! zoudt ge ook in die nijpende oogenblikken,
Het oog ten hemel, ets uw gade in d'arni gekneld,
't Verzengend zonnevuur, 't verdoovend ftormgeweld,
Het kwetfend . kreupelhout en 't haaglend ijs braveren?
Of ligtlijk wenfchen op uw Stappen wéer te keergin? ---

Hugo antwoordt met edele waardigheid. De verloving heelt
l,laats, en, terwijl nu de gelieven gelukkig zijn., raadplegen de
ouders over de huwelijksgift en de bruiloft. De volgende rëgels komen ons zeer gelukkig voor:
fE'ORD. I8I3. NO. 14,

Tt

Groot
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Groot !pan de gift niet zijn; men heoft van wederzijdetr
Het zijne al noodig; men beleeft thans fchrale tijden;
En akker, huis en hof én vee zijn zwaar belast:
Men houdt van beiden kant het zijn' zorgvuldig vasts
Want zal ook iemand vóór 't naar bed gaan zich ontkleeden t
Het heugt ben immers nog, hoe ook hunne oud'rén deden!
Het viel er ook niet breed, toen 't op een trouwen ging:
IVIen weet nog op een haar, wat uitzet elk ontving.
En ook de jonge lui! 't zijn kloeke, tterke knapen;
Zij moeten 't leven niet verbeuslen en verílapen. enz.
De vrouw van Peters komt voor als eene bezige huismoe•
der, die zeer woordenrijk is. Doch dit weten wij hechts, om o
dat de Dichter het zegt. Zij zelve_ (preekt en handelt niet genoeg. Anders wordt in de Louife du vrouw van den predikant voorgeíteld. De trouwdag wordt nu vermeld en de gasten worden befchreven. Wij misfèn er den predikant van het
dorp. Van dezen had de Dichter toch uitmuntend partij kunnen trekken. Ook de befchrij ving van het bruiloftsmaal en van
de onderfcheidene geregten voldeed ons zeer. Met de vermelding van eenen langen echtzang, alien de dorpsnotaris voorleest,
van het vrolijk, gezang, den dans en het te bed leiden van liet
jeugdige paar,, eindigt de eerlle, zeer fchoone zang, die meer'
dan het overige van dit dichtf'uk met den aard dezer Poort
van pofzij overeenkomt.
In het begin van den tweeden zang wordt het echtheil der
gehuwden gefchilderd. Weinig beviel . ons de uitweiding over
Clorinde. Bij ons althans heeft dezelve een goed deel der aangename flemming, waarin wij door liet geluk van Hugo en
Elsje gebragt waren, weggenomen; terwijl ook de Dichter
iiier niet zeer vloeijend is, en wij Benige prozaifche regels hebben
aangetroffen. Vervolgens wisfeleh weder de aangenaamíie tooneelen elkander af. De bevalling der lieve vrouw, die haren
echtgenoot eenen gezonden en frisfchen knaap fchenkt, het gevoel der minnende ouders, hunne dankbaarheid en.teedere bezorgdbeid, zijn met warme hartelijkheid bezongen. Wij hebben
hier vele bij uitdek fraaije regels aangetroffen. Het geluk der
echtelingen gaat onafgebroken voort. Zij zijn voorfpoedig, eis
hun vermogen groeit telkens aan. Twee jongens en een meisje
zijn cie vruchten van hunnen echt.

goor-
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Voorfpoedig baart de vrouw, vóorfpoedig groeit haar kroost:
Geen koontje wordt gekust, waar niet een roosje op bloost;
Geen armpje wordt geftreeld, dat niet in mollig zwellen
Het moederlijke fchoon of 's vaders kracht laat fpellen;
Geen trekje biedt zich aan; waar 't ouderlijke beeld
Zich niet uit raden laat, of duidlijk reeds in fpeelt
IIet zilveren bruiloftsfeest van vader Peters en zijne gade vc^
fchaft den Dichter Bene fraaije uitweiding, waarin ons het nicest:
beefs bevallen de, inderdaad zeer aardig gevonden en keurig
befchreven, verrasfing in het flor van dezen zang.
Tot dus ver dreef het huwelijkshulkje door een gewenscht
koeltje en gelladigen vóór den wind op eerie effene zee voor
fpoediglijk voort. Dé aanhef van den derden zang:
Iet mulle zand ontglipt in 't duin aan 's wandlaars voeten

-

Zoo vlot de voorfpoed ook; dien we op ons ;Sad ontmoeten;
Fortuin, hoe hoog zij vlieg', zweeft fleeds op wasfen wiel:,
En blijft, als zee en maan, bellendag wisfelziek;
doet ons den naderenden form vreezen, en inderdaad vertoont
de Dichter ook nu zijnen held in rampen en tegenfpoedenë
Her eerste tooneel, dat ons toeft, is liet ziek- en íterfbed van
vrouw van 't Woud, de brave en teederlijk beminde moeder
van Hugo. Dit onheil wordt met treffende kleuren gemaaid
en de toon des verhaals levert her ondubbelzinnigst bewijs op
van he eigen gevoel des Dichters. De volgende regels, ter
gelegenheid van de vermelding der plegtige lijkilaatfie deli
Dichter uit het hart gevloeid, troffen ons bijzonder8 Schoons eenvoudigheid der landelijke zeden!
Gij treft het harte meer dan weidfche plegtigheden ,
Waarmeê men de uitvaart van aanzienelijken viert.
Geen breede loffpraak, door een' dichter opgelierd;
Komt hier als kunstgewrocht om eigen loffpraak bedelen;
Men fpreekt door tranen Ilechts bij 't graf van waarlijk edelen,
Van eedles, niet door rang, maar door regtfchapenheid !
Hier wordt de deugd geroemd, maar nooit de rang gevleid,
^-Eer mag de loftrompet niet voor den ftervling klinken,
5c, waar men grootheid zoekt, flechts filar of lint laat blinken
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Alsof die ijdie praal, bij 't alvermengend graf,
Den dooden nanfpraak op verbeurden eerbied gaf!
Slechts wie in 't leven zich door braafheid deed beminnen,
Kan na zijn' dood. hier eer, en roem, en loffpraak winnen;
En zoo men dien geen graf van beeldrijk marrr.er flicht,
Er is veel fchooner tombe in 't hart hein opgerigt;
Slechts dáár, in 't hart alleen, wordt de echte roem geboren;
Uit andren grond geteeld, kan hij fechts vlugtig gloren,
En dort en daalt reeds ais 't metalen handbeeld rijst,
Dat, nier gelauwerd hoofd, op fchijnverdienflen wijst.
Naauwelijks zijn Hugo en zijne gade van de droefheid over
het verlies hunner moeder eenigzins bekomen, of een nieuwe
rampfpoed barst op hen los. Het is eerie overíirooming, die
den Dichter gelegenheid geeft, om de akeligfle tooncelen te
fchilderen, en om de liefde, den moed, de ftandvastigheid, het
vertrouwen en een aantal edele deugden van Hugo en anderen
op het fchitterendst te doen uitblinken. Wij mogen hier de
kunst van den Heér I M M E R ZE E L in onderfcheidene heerlijke
verzen bewonderen. Desniettemin komt het ons voor, dat dew
ze geduchte ramp, zoo als zij hier gefchetst wordt, met de
epifoden of verhalen,, waartoe dezelve aanleiding geeft, met te
veel uitgebreidheid is behandeld, en aan het geheel een eenig.
zins wanilaltig voorkomen geeft. De beide eerde zangen rol.
len zoo zacht en effen voort, en de gebeele derde zang ademt
niets dan rampen. Al hetgeen nu, volgt, is aan die verfchrikkelijke overfirooming toegewijd: 'zoodat men bijna, twijfelen
zoude, of het geheel niet eerder flrekt, om de ijslelijkheden
van eenen geduchten watersnood, ,dan wel om het karakter en
de lotgevallen van Hugo van 't Woud te fchetfen. Wij merken
deze onevenredigheid als een gebrek in het dichtfluk aan, dat
zekerlijk door de voortreffelijkefchilderingen en fchooneverzen,
die men hier aantreft, minder in het oog valt. Hoewel ona
bel}ek niet gedoogt, den Dichter verder op den voet te
volgen, zullen wij echter Benige Route en krachtige fchilderingen, die den echten Dichter kenfchecfen,. voor onze Lezers
gffchrij ven :
,

't Zwart verfchiet
Gaat zwanger van verderf. De kille stroomgod ziet
Zijn

UT
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Zijn' boezem overftelpt en fchier tot fmorens drukken
Door flarden fneeuw en ijs, die van 't gebergt' zich rukken
En onderling zich voorwaarts Huwen in haar vlugs,
En tuimlen in den flroom met donderend gerucht,
En, op haar beurt geftuwd door andre ijsbergklompen,
In 't borlend water naar de diepe bedding plompen,
En opwaarts worstlen in het nederfchietend nat,
Dat wegfluift, uitklotst en zijne oevers overfpat,
En, zelf beítookt, alom de velden komt befloken:
Zoo fchiet de leeuw ook, In een bergkloof neêrgedoken,
Door honger aangeprest, zijn hol wanhopig uit,
En fngt het weerloos vee, daar 't vreedzaam weidt in 't kruid (*).
De dijken beven op hun grondvest. Duizend handen
Ontrooven zand en klei aan de omgelegen landen,
En torfchen, kruijen ze ter leile dijken op,
Opdat hun hooger kruin het zwellend water ftopp'.
.
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Het ijs wordt rats } het kruit zich torenhoog opeen,
En breekt, van storm gezweept, door dam en landfchut? heen.
Neêrtuimlend van de hoogte, ontbindt door eigen zwaarte
Zich over 't fchokkend land het fchrikbaar ijsgevaarte,
En ftuift, in ftof en klomp, daar henen ver in 't rond,
Scheert hutten? van den weg, fcheurt bosfehen uit den grond.
Mengt in den dwarrelvloed den ploeger met zijn osfen,
Den herder met zijn kudde en fokkers met hun rosfen,
En brult en dondert met afgrijsfelijk geluid
Verwoesting, fchrik en dood op ftad en dorpen uit.,
En verder,
Zij slapen ! — maar 't verderf fnelt, ass een nachtverrader,
Op vleugels van den ftorm hun legerflede nader;
Reeds ligt de wal doorboord, de fchutsmuur van hun oordl
En de ijsvloed ftormt,en ftort,en fchuimtdoordeoopningvoort,
En overftroomt het veld, rameit op wand en muren,
En fleept de fchatten meê van flat en voorraadfchuren;
En
(*) Dat weiden in 't kruid komt ons zeer zwak voor. Liever lazen,
wq:
En 't weerloos grazend vee ftrekt aan zijn muil ten knit.
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En ach, zij slapen, van hun noodlot onbewust!
Rampzalig oogenblik! afgrijsfelijke rust!
Nog éénen polslag, ligt, en allen zijn verloren!
Reeds komt het moordend ijs door deur en venfler boren i
Reeds klotst het water rond door 't veege flaapvertrek,
En zwalpt de randen langs van 't wollen legerdek! enz.
De redding van Elsje en hare kinderen -- de Moed en zelf
gevaar, waarin hij zich bevindt ---opfFeringvaHu—ht
de onverwachte uitkomst ; dit alles levert tooneelen op van
fchrik, ijsfelijkheid en vertwijfeling, en weder van hoop, blijdfchap en geluk, die met een meesterlijk penfeel gefchetst
zijn en het hart van den Lezer gevoelig zullen roeren. Het
fchouwfpel, dat na de overftrooming de verwoeste hoeve van
Hugo aanbiedt, gelijk mede de vlijt en arbeid, die men aan
om alles zoo veel mogelijk weder te herftellen, zijn-wendt,
fiksch gefchilderd. Meesterlijk is ook de befchrijving van de
zorg, bladz. rog ; doch wij kunnen al het fchoone niet overnemen. Eetje -zeer fraaije epifode, de vereeniging van twee
edelen, die elkander beminnen, welke in den hoogera nood het
meest hebben uitgeblonken, en waarvan de knaap. onzen Hugo
en zijne dienstmaagd, en het meisje eenen eerwaardigen grijsaard, beiden met het grootfie levensgevaar, gered hebben, beflaat nu het grootfie gedeelte van den laatsen zang. De brui
deze gelieven, die tevens een aigemeene dank- en-loftsdagvn
feestdag voor het geheele dorp is, wordt nu gefchetst. Alles
is hier roerend en bevallig. Aan befchrijvingen, als deze, herkent men den Dichter, die weet wat fchilderen is:
Natuur, omdarteld door haar woud- en veldgefpelen,
Schijnt in de vrolijkheid van 't deftig feest te deelen e
Zij zingt in laan en bosch, en fladdert om den floet;
Zij blaast uit hof en haag hem wierook te geinoet;
Zij plooit in zacht gezuis de dunne. feestgewaden;
Zij firooit het hemelsch goud op kruid en jonge binden;
Zij trippelt op de beek, die 't overgroen doorruischt,
En, dal en heuvel langs, het lagchend dorp doorkruist;
Zij fchijnt, voorzeggend, door haar bloefems en haar ípruiten,
Het hart tot hopen, tot verwachten zelfs, te ontfluiten;
En, van den Hoogen God gewijde priesterin,
Stort zij geheel het dorp gerust vertrouwen in.
tiet
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Het volgend geluk en de ongemeene voorfpoed van Hugo
en Elsje, die, door vlijt, zorg en arbeidzaamheid, in het korte
tijdsbelek van ruim drie jaren, alles weder wonnen, wat zij
verloren hadden, wordt kortelijk vermeld, en het geheele dichtlink wordt besloten met eene hartelijke uitboezeming van den
Dichter voor het welzijn en het geluk van Hugo, zijne gade
en hunne kinderen.
Dat dit dicht[luk inderdaad veel voortrefFelijks bevat; dat her
zich allervoordeeligst onderfcheidt door menigvuldige, zeer uit
detail • dat de befchrijvingen en-nemdfcho van
fchilderingen meestal zeer naïf, bevallig en treffend zijn; dat
de versbouw doorgaans uitmuntend en het rijm ongezocht en
gemakkelijk is, zal uit ons verflag reeds genoegzaam gebleken
zijn. Vier fraaije platen verfieren liet werkje.
Wij willen, ten hotte, den Heere I M M E R ZEE L nog eerie
enkele aanmerking met befcheidenheid modedeelen.
Zonde het tijdperk, waarin de gebeurtenisfen, door den Dichter bezongen, voorvallen, niet al te uitgeltrekt zijn? Hierdoor
wordt het ftuk, dat uit zijnen aard zeer eenvoudig en natuur
niet belangrijk genoeg, en krijgt wel eens-lijks,fomwen
het aanzien van eene berijmde levensgefchiedenis, die zelfs,
als zoodanig, niet eens volledig kan genoemd worden. Wij,
voor ons, zouden de voltrekking van het huwelijk tusfchen
Hugo en Elsje, waarmede het ftuk thans begint, aan meerder
zwarigheden onderworpen en tot het Plot uitgepeld hebben.
Dan ware er een bepaald punt geweest, waarmede het geheel
eisidigde. Wanneer de vrijaadje wat langer geduurd had; wanneer de verloving, na eenige zwarigheden en hinderpalen,
eindelijk had plaats gehad; wanneer het huwelijksfeest reeds bepaald ware, doch door tusfchenkomende omflandigheden (gelijk het overlijden van vrouw van 't Woud, de overftroo
enz.) telkens verhinderd , en de zoo lang gewenschte-ming
echt eindelijk, onder de gelukkigfte voorteekenen, voltrokken
ware, zoude het iluuk, in ons oog, meerder eenheid gekregen
en daardoor in belangrijkheid gewonnen hebben. De oneven
laatste gedeelte, reeds door-redightusfcnrle
ons opgemerkt, zonde dan weggenomen, en de gang van het
eerfte gedeelte zoude, in vergelijking van het laatfte, niet zoo
,regelmatig geweest zijn, Het is waar , hierdoor had de
Dichter eenige belangrijke onderwerpen niet kunnen behandel
len;
Tt4
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lea; doch dit had op eene andere wijze, door epiforlera, en voor.
al door belangrijke opmerkingen, kunnen vergoed worden. Het
komt ons buitendien-voor, dat de Heer IMMERZ EEL te veel
verhaalt, in ftede van zijne perfonaadjes zelve te doen fpreken,
werken en handelen, (men vergedijke onze aanmerking ten aan
vrouw van Peters) en hun die bedenkingen en op--zienvad
merkingen in den mond te leggen, die bij V os s en Gd THE,
hoe ecnvoadig ook voorgefleld en hoe zeer ook tot de geringe voorvallen van het dagelijkfche leven betrekkelijk, altijd
verrasten, altijd nieuw en juist zijn, altijd leeren, treffen, roeren, en het hart van den Lezer verheffen en verecjelen. Hoewel wij ook onderfcheidene Poortgelijke opmerkingen in dit
dichtfruk hebben aangetroffen, zijn dezelve veelal te algemeen
en te bekend, en misten daardoor dat bijzonder treffende, dat
ons zoo zeer in de door den IIeer r M M r R z E E L gekozene
modellen behaagt, en, naar ons inzien, het eigenaardige van
deze foort van poëzij uitmaakt.
Lof behoude echter onze verdienflelijke Dichter wegens di t
aangenaam lettergefchenk, dat zijner kuist tot eere verlIrekt!
-

r

L'Hermite de la Chausfée-d'Antin. A Paris, 8.c. Tome II.8vo.
it tweede deel des reeds aangekondigden werks houdt zich.,
D
naar ons oordeel, volkomen flaande. Wij zouden zelfs zeggen,
hier nog meer belangrijks en aardigs dan in het eerfle te hebben aangetroffen. Misfchien ligt dit wel meer in den aard
.ier zake, dan inca bij den centen opfiag vermoeden zou. Niet
hetgeen zich allereerst aanbiedt, als 't ware op de oppervlakte
der menfchelijke maatfchappij drijft, en daardoor ten minfte
ook meer bekend, is, zal ons liet meeste treffen. Ile- dieper
gefchepte, dat meer nadenken, fijner opmerking vorderde, is
daarvoor des te beter berekend. En ook, alle werk leert zijn'
meester. Wij, willen, hetgeen wij reeds te voren deden, voorol hier een voorbeeld te berde brengen, en wel van eenen
ganseh anderen aard , dan het vorige. FIet is waar, hoe veri'chillend, is bet echter mede geen tafereel der hedendaagfche
leden; en daartoe had, gelijk daar het Peterfchap, alzo o
frier het vertrek van den postwagen, of nog eer de driederlei
na-
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pamiddagsvifite, bij onderfcheiden rangen, en dus ook op onderfcheiden uren (4, 9, ti) enz. enz. gewis beter gevoegd.
Doch het medegedeelde had voor ons eene bijzondere aantrekkelijkheid, en meer dan één lick mogten wij niet wel geven.
Na de mode der autograaf - verzamelingen gehekeld te heb.
ben, die de onkundigfe jonge lieden op elk befchreven fnippertje van een meer of min beroemd man doet azen, komt hij
zeer natuurlijk op dezen brief, die, is hij inderdaad echt, ala
lerbelàngrijkst'is.

.ene eerjie Reprefentatie van eertijds.
Brief van den Marquis aan

den Graaf na

MONCHEVREUIL.

Parijs, -den 3oflef December, í66g.
maak gebruik, mijn lieve Graaf, van eene verkoudheid,
Idiek mij
haard houdt,

federt eenige dagen in den hoek van den

om u tijding van hier te geven. De belangrijk(te, en die
u het meeste vermaak zal doen, is, dat Mijnheer D E GUISE
de gunst verworven heeft van eene ruit (eene plaats) te heb
bij de mis van den Koning; hij heeft niet gemist er zon -ben
gebruik van te maken, en, tusfFhen ons gezegd, met een-dag
weinigje te veel vertooning. Men verwacht gouden bergen
van den Marquis nE MARTEL, die zich beroemd heeft de Algerijnen tot den vrede te zullen dwingen : ik flel geen vertror.wen in zijne almanakken. De Hertog D E V E R M A N D O I S is
bekleed met den post van Admiraal; Mevrouw D E V E R M A ND oI S heeft dit blijk eerier uitflekend4 gunst met de fchoonfle
onverfchilligheid ontvangen. Ik hen wel zeer van uw gevoe•
len, deze vrouw is, niet op hare plaats.
Heeft uw broeder u gefchreven, dat wij te zamen bij de
eerf:e vertooning van Buitannicus zijn geweest? Eenige bazuiners van RACINE hadden mij dit Pluk zoo aangeprezen, dat
ik, geene loge kunnende krijgen, ten twee ure mijnlakkeizond,
om mij eene plaats op het tooneel te befpreken: ik dacht, dat
ik nooit aan het hotel van Bourgonje zou komen; ik had no gtans mijne koets aan den ingang der ftraat Mauconfeil gelaten;
maar zonder CHAPELLE en MAUVILAIN, die al de kome dianten van Parijs kennen, zou ik nooit plaats gekregen hebben.
Tt5
Ver-
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Vergis u niet omtrent deze drift van het publiek; er liep nog
meer kwaadwilligheid dan nieuwsgierigheid onder. Ik heb mijn
handkus wezen brengen aan Mevrouw DE S E V I G tv ^ , in
hare loge, waar zich de dames DE VI L L AR S, DE CO U L A NGES en DE, L r A Y E T T E bevonden, vergezeld van het Ab4

bitje VILLAR en den vitter DE CRIGNAM.. Ik laat 11 beden-

en , of Britannicus fchoon fpel had in deze loge! Mev. D
SE V I G N á zeide des anderen daags bij Mev . DE VIL L A R C E A V,
dat de Racine (de wortel) zou voorbijgaan als de kofj; dit
woord verwekte veel gelach, en iedereen hemde in, om het
zoo juist als aardig te vinden. Hetgeen mij 'bovenal verbaast,
is de inbeelding van dezen leerling in het treurfpel, die zich
yerítout de Romeinen te doen fpreken, na onzen grooten, onzen verhevenen CORNEILLE; er zijn lieden, die zich niets
ontzien. Ik heb het hotel van Bourgonje nooit zoo fchitterend gezien: een zoo fraai gezelfehap verdiende een beter fluk:
het ging om het best geeuwen in den bak, om het best (apen
in de loges. Ik zal u V I L A N D R Y niet ten voorbeeld aanhalen,
welke in die van den Kommandeur DE s o u v R á ronkte: fe.
dert hij eet aan deze tafel, de beste uit Parijs, gaat hij ter
fpijsvertering naar den fchouwburg, hacienda la fiesta, ontwaakt aan het einde, en doet uitfpraak, dat het flak affchuwelijk is. Ik zal nooit vatten, welk vermaak die brave en
geestige Kommandeur vindt in het gezelfchap van eenen man,
die den mond niet opent dan om te eten. D E s P R E A V X,
naast wiep ik mij geplaatst vond, was woedend over de koud
Hij houdt Taande, dat het het fchoonfle-heidvantpr.
werk van RACINE is; dat de ouden niets fchooners hebben;
dat T A C I T U S en C O R N E I L L E niets krachtigers hebben gefchreven. Hij was bijna aan het plukharen geraakt met s uJI L I G N Y, omdat deze, in het tooneel waar Nero zich . achter
de gordijn veríteekt om Junia te beluisteren , een luid gefchater
niet kon binnenhouden, hetwelk de geheele zaal aanftak. Her
is waarfchijnlijk, dat dit flechte fluk hem eenige andere Folie
Querelle (*) zal op den hals halen, waarbij wij, even als bij
de eerfie , zullen lagchen. NINON en Mijnheer LE PRINCE
waren, met DES PR EAU X , de eenigen, die den grond voet
voor voet verdedigden, doch zonder de zaken van Britannicus
te kunnen herfiellen. Ik ben nieuwsgierig te weten, hoe hee
EIS®-

(*) malle Rafe, eene parodie op de Andromache.
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mededingertje des grooten CR NEIL L E dezen val zal opnemen; want het is wezenlijk een val. Hetgeen het ergste is
bij zijn geval, is, dat men verzen heeft opgemerkt, wier toefpeling zeer duidelijk, en zeer flout was. De Koning heeft er
zich niet over uitgelaten; maar gister, bij zijn levér, heeft hij
een bal doen afzeggen, waarop hij te Saint Germain moest
danfen. Dit kon onzen Dichter wel eens kwalijk zetten ten
hove: doch wat doet ook een Dichter daar?
F LOR ID Ott is verheven geweest; men zou gezegd hebben,
dat hij gewed had eene der flechtfle rollen te doen gelukken,
welke hij ooit heeft gefpeeld. Ik zal u van het ontwerp dezes
treurfpels niet veel zeggen; de mogelijkheid om het wel te
veríiaan! Ik zat tusfchen uw' broeder en den dikken Vicomte. Niettemin, gij moogt mij gelooven, het is hecht, bepaald.
Plecht, wat er de Satiricus van zegge. Ik ben van zijn ge
wanneer hij verzekert, „dat een werk van dat aanbelang-voeln,
van npode heeft wel gehoord te worden; dat het ontegtvaardig
is, uitfpraak te doen op ééne vertooning, -te midden van het
gefchreeuw der partijzucht, en het gekakel van dien zwerm
van vrouwen, welke zichzelve ter vertooning komen aanbieden bij eene eerfle reprefentatie." Dat alles is in het alge
waar; maar liet is niet toepasfelijk op de omfiandigheid,-men
van welke ik u verflag doe. Ditmaal is R A C I N E wél beoordeeld; de ontknooping van zijn Pluk is het belagehelijkule, dat
ik ooit gezien heb. Verbeeld u, dat die malle Junia f'estale
gaat worden, even als Niev. DE SEN N ES Urfeliner (non) werd.
God behoede, dat ik den geleerde zou willen uithangen; maar
ik heb in MENAGE gelezen, dat er andere formaliteiten ver
werden, om den fluijer aan te nemen in het klooster-eischt
der dames van de Congregatie van Vesta. Ik zou het wezen
vergeten: uw DES O E U ILL ET heeft gefpeeld als een-lijkíe
engel. Ik heb haar van u gefproken in hare loge: maar, zoo
gij mij gelooft, kom fpoedig terug om haar zelf te (preken:
het is een meisje, voor wie de ílandvastigheid Hechts de affiend is, die twee luimen (fantaifies) van elkander fcheidt.
Zoo gij daar ginds de Nouvelles c2 la naam leest, zult gij
er R ACI NE meesterlijk uitgelucht v nden (*). Iiet blad, dat valt
zijn
(r) De auteur. van viezen brief maakt tvaarfchijnlijk toefpeling op het
+epigramme van R A C I N Lr tegen de Ilceren n' o i 0 N N r. en u s
qu1, ter gelegenheid van het treusfpel Andromache.
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zijn ftuk moet fpreken, is nog niet uitgekomen; maar, zoo
LE CLERC zijne zaken in confcientie doet, zoo hij de wei•
gegronde fpijt Van D' O L O N N E en C R E Q U I, van welken hij
tweehonderd pistolen ontvangen heeft, wéi dient, zal de arme
Britannicus voor Andromache boeten.
Go U R VI L LE. heeft u het reukwerk moeten ter hand (tellen,
dat gij mij voor uwe lieve nicht hadt verzocht. MARTIAL
heeft geen geld willen nemen: hij zegt, dat gij rekening bij
hem hebt. DEBROUISSON omhelst u. Wij hebben bij hem
het allerlieflle foupétje gehouden! ... Er ontbrak niet dan gij.
Ik ben verpligt geweest, C H A P E L L E in mijne koets te huis te
brengen; hij was flomdronken; tot vergelding heb ik hem den
volgenden dag den nacht onder de tafel, in de Pomme de Pin,
laten doorbrengen, waar hij reeds meer dan eene keer geflapen
heeft.
Ik zal mijn best doen, aanilaanden zondag op. het levér te
gaan. Mijn oom werkt, om mij mijn regiment te doen opzoeken; het is mogelijk, dat het hein gelukke: dan zal ik u op
mijn doortogt zien. Ik zou veel liever hebben, dat het hiel;
was. In allen gevalie, geloof dat ik fiaat maak te zijn en mij
te noemen onder het getal uwer vrienden.
AT.... (^)
(*) Zoo oordeelen vaak de domheid en de partijzucht van tijdgenooten
over (tukken, omtrent wier voortreffelijkheid de nakomelingfchap maar
ééne fleur heeft. Ree.

Hengelgezangen ten dienfile der f eugd; door T. C. I. B EI L n,NTjs, Predikant te Pacfens. Te Leeuwarden, bij J. W.

Brouwer 1312. In 8vo. f : -6 -:
hoopt, dat zijne welmeenende bedoee Heer
D
ling, om met dit lettergefchenk de jeugd te verblijden en nutBEILAN U s

tig te zijn, zal opwegen tegen de gebreken, die de lezer en
kunstregter in hetzelve mag ontdekken. Edele pogingen en walmeenende bedoelingen achten wij hoog. Wij erkennen dezelve gaarne in den Eerwaarden Schrijver; doch zijn nederig van
meening, dat de kunstregter daarom de gebreken in eenig werk
niet

T. C.J. B E I L A N U S, HENGELGEZANGEN.

649

niet mag door de vingers zien. En, eilieve! waar zoude het
ook heen, als ieder, die Hechts welmeenende bedoelingen had,
het publiek op zijne herfenvruchten wilde onthalen? Wij heb
hier dus niet met het hart, maar met de kunst van den-ben
Schrijver te doen. Onze pligt vordert, dat wij zijn lettergefchenk beoordeelen. Hij treedt openlijk als Dichter ten voor.
fchijn; hij heeft gezangen voor de jeugd vervaardigd; men
weet, wat men in onzen kunstkeurigen tijd van een' Dichter
vordert, en hoe veel er toe vereischt wordt, om den kiefchen
Smaak onzer tijdgenooten, verlekkerd misfchien door den rijken
voorraad van frisfche, geurige dichtvruchten, aangenaam te fireelen. Wij mogen hier dus geene ongepaste toegevendheid doen
blijken. Onze tijd, ons eigen kunstgevóel en de eer van ons
Tij dfchrift verbieden het ons. De Heer B El LAN US zal het
ons dan wel niet ten kwade duiden, dat wij, hem geenszins
de bevoegdheid ontzeggende om in proza voor de jeugd te
fchrijven en fdhoolboekjes te vervaardigen, van oordeel zijn,
dat hij geene bekwaamheid genoeg bezit, om verzen te maken.
Hetgeen wij hier ontvangen, is weinig meer dan rijmelarij.
En hoedanig is nog die rijmelarij ? De Schrijver is in het werk
tuigelijke der kunst in het geheel niet bedreven, en — hetgeen
ons in een' predikant, in een' man, die voor de jeugd fchrijft,
ten uiterfe heeft bevreemd — even min in de taal. Wij zullen ons ongunflig oordeel over deze Mengelgezangen door
eenige proeven Raven, waarbij wij liet gebrekkige in de verfificatie wel niet met den vinger zullen behoeven aan te wijzen.
In het Hemelvaartsgezang lezen wij:

En voor de zielen die hij 't duchten
Voor firaf: — 6 welk een heuch'líjk lot!
Ootmoedig aan genade zuchten,
Een trouwe voorfpraak is bij God.
In het Pinkifergezang:

Het heuglijk Evangeliewoord
Wordt nu van volk bij volk gehoord:
Door 't licht op aard verfchenen,
Zien wij Hem (wien?) tot hun (wier ?) zaligheid,
Door Gods gena ons toebereid,
In Jezus zich verëenen.
íÍ10R
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Floe ftoorcnd is niet:
Door Jezus geest haat: — laster trots;
Het Godsrijk op een' vasten rótsé
En verder.

ik verheugd' m' in God;
Welk eene armoede in het rijm!
Die. God is regt,
In alles regt,
Dat w'Hem eerbiedig achten,
Die 't goed beziel,
Of 't kwaad verzint,
]Heeft loon naar werk te wachten:
God haat zijn oog,
Zijn alziend oug,
Op al het aardsch gewemel;
Hij kent elks dàán,
Elks weg en paan,
Wij wand'len dan ten ,Hemels
God is getrouw,
Aan hun getrouw,
Die nedrig op Hem wachten;
Hij zij in leed,
Tot hulp gereed,
Een hoorder onzer klàgten.

In Gods genii,
Wordt, — ja! — gent,
troor onze fchuld gevonden,
Kom ons te ha
Met uw gení
8 God t — voor onze zonden.
De Herfstzang heeft eenige tamelijk goede Coupletten; docÏi
wat moet men zeggen van het volgende:
't Schaap
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Schaap en vetgewveide koeijen,
Onder 't blaten zachtjes loeijen,
Zonder fchroom en wel te vreê,
Volgt den ílager heel gedweê.
't

Vallen Herfsttijd al va graden,
Van 't geboomt' de dorre bladen;
Neemt natuur een nieuw gelaat,
Toont zij zich in 't zwart gewaad:
Ook deez' wis'ling kan mij leeren,
Wijsheid die 'k niet mag ontberen,
Zoo wordt mij ten toon gefpreid,
's Werelds onbefiendigheid.
In een gezang bij het eindigen van het fchooluur zingen
de kinderen den meester toe:
Voor dat genot,
Biên wij naast God,
U Meester! onze zangen,
Al klinkt onz' lof,
Op toonen dof,
Gij wilt dien dank ontvangen.
Ons hart gevoelt,
Dat gij bedoelt,
Onz' eere te verhoogen
Gij zijt onz' vrind,
Van ons bemind,
Wij blijven op in pogen.
Pij den aanvang van 't namiddag- fchooluur zingt men of„
t rr modere dus:
Door den meester opontboden ,

Heêngevloden,
Naar zijn' cinch en onzen pligt,
iVTogen wij hier; — met te ontberen,
Wijsheid leeren,
Uit zijn vriendlijk onderrigt,
Vit zijn vriendlijk onderrigt.
bij

r.
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Bij den aanvang van het avond -fchooluur:
Ja het is onz' lust,
Vlijtig optemerken,
Hoe gij ons gezind,
Door uw leer en licht,
Tot ons onderrigt,
Aan ons heil wilt werken.

van het avond-fchoolunr wordt God dus

En bij het einde
gedankt;

Heb dank dat gij heeds van den morgen,
Tot op den avond van deez' dag,
Voor ons in zoo veel liofd' woedt zorgen,
bns hebt behoed voor ramp en leed,
Dat gij onz' harten wondt verblijden,
En door des meesters wijze leer,
Aan wijsheid en aan deugd toewijden,
Ter eer uws naams en onze vreugd.
1s dat poi:zij? Zijn dat gezangen voor kinderen? ó Geest van
den zaligen VAN ALPHEN!
En dan nog krielt het Rukje van taalfouten, die, bij het
verbeterd onderwijs, dat thans op de fcholen is ingevoerd, een
leerling van twaalf jaren niet zoude maken. Zoo lezen wij:
„ Uwen Heiland is geboren." „ Waarop den Christen roemen
mag." ,, Zou 'k niet van de herfst gewagen ?" „ Die ons
kluistert aan de haard." „ Die ons in de winter pasfen." Vleidt
„ onzen vlijde ten onderpand;"
voor vleit; vlijdt voor vlijt
dartele voor dartelt; heijeu voor bijën; handeld voor handelt; behaagd voor behaagt; zegen voor zege; uw voor u —
„ is van uw een gunstbewijs." Het volgende levert seen'
zin op:
--

Daar leeft hij, die deez' aard onttogen,

Ge/legen op zijn glorietroon :
Laat ons zijn' naam, en roem verhoogen,
Hein zingen op een' blijden toon!

an genoeg! Tran feat cum c eteuis
j

!!

BE00RDEELINGO
Verzameling van eenige losfc Stukjes van F. j. c It L' E
in leven Hoogleerarir in de Oosterfche Letterkunde t$
Franeker. Uitgegeven door Mr. It. FE I T H. Te Haarlem en Zwolle, bij F. Bohn en D. van Stegeren. 18134
In gr. 8vo. XXX en 169 Bl. f I - r6 - i
;lrlet genoegen ontvangen wij deze nalatenfchap van den

beroemden Franekerfchen Hoogleeraar G R E V E, door de
hand van F EI T H uitgegeven. De vereeniging dezer twee
namen ílond ons reeds vooraf borg voor de belangrijkheid
der hier voorhandene opilellen. Bij de lezing zijn wij in
die verwachting niet te leur gefield, en zullen onze!l
Lezeren, zoo beknopt als de gewigtige inhoud gedoogt,
eenig denkbeeld van deze Stukken geven.
Het eer(le heeft ten titel: Brieven aan een' Filofoof; aver
Mozes verhaal van de Wereldfchepping, en het eerfle
Hoofdfluk van Gene/is. Dit op(Iel vooral is van groot belaflg in onze tijden, zoo vruchtbaar aan Cosmnogoniën, waar
veeltijds, gelijk de verdienílclijke Uitgever te rege-bijmen
klaagt, de flerkJ,le pogingen aanwendt, om God uit de wereld weg is redeneren. Inderdaad, verfcheidene zoognoemde Wijsgeeren vormen naar hunne gebrekkige inzigtera
Bene Wereld, waarbij de hoo,;tte Magt, Wijsheid en Goed
niets te doen heeft; en het laag neérzien op de eind-heid
(nog onlangs zoo mannelijk door UI L K ENS ent-orzaken
F A L E Y gehandhaafd) heeft vast geen ander doel. Wij herinneren ons, onlangs in een Fransch werk van LE V E S 9 u
gelezen te hebben, dat het eenen Natuuronderzoeker kwadijk voegt te Rellen, dat b. v. het oog gemaakt is om te
zien; hij moet slechts de /lructuur van het oog onderzoeken. Dezen beantwoordt de Heer G R E V E ook , doch
hechts in het voorbijgaan; voornamelijk is deze redenering
?3FOORD, I8I 3^. NO. I.
Vv
Je'
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tegen dezui10 n gerit, die het Moza fche verhaal van de
Wereldfchepping in twijfel trekken, of flechts als een Dicht
zonder meer, befchouwen. En hier moeten wij de-fluk,
befcheidenheid van den Heer G R E v r (die zich Hechts op
Bene enkele plaats een weinig verloochent, waar hij van de
wijsgeerige goocheltas (preekt, bl. 64) boven den ijver van
zijnen Uitgever de voorkeur geven, die (bi. VI, IX, XVII)
niet alleen fchijnt te lichen, dat de Openbaring, benevens
alle de rustpunten voor het verfland en troost voor het
hart, die zij geeft, met eene letterlijke opvatting van Gen. l
flaat of valt, maar zelfs op eene vrij bittere wijze over de
Natuurkundigen fpreekt, die meenen, dat Hoofdituk, als
door m o z E s volgens de begrippen van zijnen tijd ter neêrgefleld, niet letterlijk bij de verklaring van de vorming des
Heelals te moeten volgen , — terwijl de Heer FE I T H toch
zelf (bi. VIII--X) flechts gadsdienQig, geen natuurkundig
onderwijs in liet verhaal van ni o z E s , volgens deszelfs ei,gene bedoeling, meent te moeten zoeken. Waarom dan ach
Geleerden, die het verhaal anders dan ge--tingwarde
woonlijk opvatten, van ingekankerd vooroordeel tegen de
Openbaring, (bl. VIII) van oogmerken, om, raak of mis,
argumenten tegen de Openbaring in aantogt te brengen,
(bl. IX) befchuldigd ?
Twee klasfen van Geleerden komen ons voornamelijk voor,
(wanneer wij de meer of min vermomde Godverzakers, zoo
als de valfche myftieken, die onder den naam van Natuurphilofophen nog al godsdienfcig (!) zijn willen, tutzondert)
die het gewone gevoelen van den zesduizendjarigen ouderdom der Aarde verlaten. I)e eerfte van zulken, die eene
vroegere of Voorwereld fellen , welke , ten tijde van den
aanvang der Mozaifche Gefehiedenis , door geduchte natuurwerkingen geheel zou verwoest, en door eene andere, die
toen nog in den Chaos lag, zou vervangen zijn. Men weet,
dat de Hooi. s C HEI D I u s deze opvatting zelfs taalkundig uit den flebreeu^s fchen tekst zocht te bewijzen , en dat
(om Hechts éénen ontwijfelbaar godsdieniligen aanhanger
derzelve te noemen) de beroemde -I L R u s A r. £ r on
deze
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der dat getal behoort. De Heer G R E V n erkent zelf, (bl :
^3) dat hij in deze gedachte niets onbehoorlijks of min
godsdienfligs vindt. — De tweede klasfe van Natuurkenners of Schriftuhieggers verlaat door de dagen der fchepping geene etmalen van 24 uren, maar geheel onbepaalde
tijdperken, van honderd, of duizend, of duizenden jaren,
binnen welke de Almagtige, volgens geregeld atloopende
werkingen ; de Aarde vormde, verf orde en bevolkte. Onder
de voorftanders van dit gevoelen behoort onze voortreffelijáte V A N D E R P A L M. (Zie zijn Bijbel voor de Jeugd,
I. i5;) Beide wijzen van opvatting der oude oorkonde zouden, volgens hunne voorftanders, dienen ter oplosfing vatá
de zwarigheden, uit natuurkundige ontdekkingen tegen het
Mozai/che berigt van de Wereld ontleend:
De Heer G R E v E beaamt geen van beide die gevoelens,
maar verftaat de fehepping der Wereld woordelijk van dae
gen van 24 uren, binnen welke, nadat de eerfte lichtftraal
de ontbinding van den bajert begon , de vorming der Aarde
geregeld voortging; zoo echter, dat zij daarin niet omfchreven, maar langzamerhand, misfchien tot den Zondvloeci
toe , telkens meer voltooid werd. Floe veel tijds er vóór
de vorming des Lichts verftreken zij, laat de Schrijver in
het midden; misfchien, meent hij, konden tusfchen de eigenlijke fchepping en dat tijdstip de gronditotfen door het
onderaardfehe vuur zijn toebereid geworden. De Aarde en
ons geheele Zonneftelfel werden gelijkelijk gefchapen. 1a
den derden dag was de Zon (wier vorming, zoowel ale die
der andere ligchanmen van ons ftelfel, gelijkelijk met die van
onze Aarde was voortgegaan) in hare tegenwoordige ge
(bi. 5, 6.) De opdrooging der Aarde uit-dantezigbr,
de diepte gefchiedde allengskens, zoodat flechts de woonplaats der eerfte dieren en menfchen in den aanvang (mis
werking der vuurftof) uit het water oprees,-fehindor
`t welk vervolgens langzamerhand ook met het overige gedeelte van onzen bol plaats had, (bi. 6. 22.) Vandaar
veelligt dan ook die uitgeftrekte lagen van zeefchelpen , wel-

k@ men ir den grond aantreft, en die, zeer ligtelijk, door
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Bene langzame terugwijking der zee kunnen zijn blijven
liggen. De Heer G R EVE vindt niets onwaarfchijnlijks in
de gisfing, dat God te gelijker tijd de .Alpen of andere
hooge bergen van vast graniet gemaakt, en ook de vlakten
met granietzand bedekt, en met de zeedieren en hunne
fchelpen in de zee te gelijk de kalk, waaruit zij bedaan,
tot wijze oogmerken in de aarde geplaatst hebbe , (bl. 17 ,
18.)

Eene groote verandering, echter, moet de Aarde door
den Zondvloed ondergaan hebben. . De Theorie van denzelven, door den Schrijver voorgedragen, komt hierop neder, (bl. , 28 -36.) Het onderaardfche vuur, in werking
gekomen, ligtte den bodem der zee op, en over(iroomde,
in de rigting van het Zuidoosten. naar het Noordwesten,
het zuidelijk Azië, toenmaals de woonplaats der menfchen,
(zoo als nog blijkt uit de talrijke Eilanden, en uit de naar
,<3 ie rigting ingekorvene (trekking der kust) deed de zee
koken, en dus eene menigte dampen oprijzen, die, naar
noordelijker gewesten heengefiuwd,, in plasregens en wollam
breuken nedervielen. Daarop volgde de verdere over[irooming van Europa, Afrika en Amerika, echter niet tot
die hoogte, dat de hooge bergtoppen zouden bedekt geweest zijn, (dit had llechts in het zuidelijk Azië plaats,
waarvan MO z it s onmiddellijk fpreekt; in de andere werelddeelen werd waarfchijnlijk alleen het lagere land met de
;mindere bergen overftroomd.) Toen daarna de Aarde tot
rust kwam, en de vloed zich terugtrok, kunnen de Indifclie gewasfen en dieren in het Noorden, de fchelpdieren
uit de Zuidzee in de Egypti/che bergen en in Italië, de Afri*aanfehc roofdieren (misfchien over de toen nog niet door.gebrokene engte van Gibraltar naar ons Werelddeel gevloden) in Frankrijk en Duitschland, gelijk de Zeebeeren,
wier fchedels men nog vindt, uit het Noorden, enz. in den
nog weeken bodem zijn nedergelegd. De Olifanten, waarvan uien in Amerika vele overblijffelen vindt, kunnen uit
een thans verdronken gedeelte der Wereld zuidwaarts van
japan t rwaarts. gevloden zijn. (Deze voordelling, welkg
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het fchrander vernufti vang wijlen den Hoogleeraar eer
aandoet, fchijnt bevestigd te worden door de ilrekking
der Rttantifche. Zee tusfchen Afrika en Zuid -Amerika ,
welke geheel in de rigting van het Z. 0. naar het N.
W. voortloopt, en door de fmaldeeling van een Wereld
welk oudtijds uit Nieuw -Holland, Nieuw -Zee--del.,'t
land, Nieuw-Guinee, Nieuw- Britannia, Nieuw -lerland, Nieuw - Kaledonie , de Nieuwe Hebriden , enz. enz.
fchijnt be[taan , en een derde vastland uitgemaakt te hebben, zoo het niet met Azië te zamenhing, doch thans in
Bene zuidoostelijke rigting fchijnt doorgebroken te zijn.)
Hierop gaat de Schrijver tot de befchouwing_ der thans
uitgeftorvene dierfoorten over, welke daadzaak hij genoegzaam ontkent. Dan, bij -al den eerbied aan de grondige
geleerdheid en het fchrander oordeel van onzen nu overledenen Landgenoot verfchuldigd, verbieden ons toch waarheid
en onpartijdigheid, om een paar bladzijden, waarin de Heer
o R E V E , zonder, volgens eigene bekentenis, im merdaarvan
eene hoofdifudie gemaakt te hebben, de -ontdekkingen van
eenen C AM P E R, C U VIER en anderen op losfe fchroeven
zoekt te zetten, bij de naauwkeurige onderzoekingen dezer
Geleerden in aanmerking te nemen. Wanneer de Heer c uV I E it, eerst volgens eene Theorie op vaste beginfelen rustende, twee geheel niet meer beflaande dierfoorten in opgedolvene geraamten (het Paldotherium en 4noptotherium)
vindt, en die daarna in naturel (in geheele geraamten) juist
volgens zijne befchrijving door werklieden uit de aarde ge
worden , — dan komt hier geene twijfeling meer te-graven
pas, en wij befeffen ook niet, hoe dit (onderheld dat de
nieuwere onderzoekers zich omtrent den tijd van den onder.
gang dezer dierfoorten mogten vergist hebben) tot de Mozai,rche Gefchiedenis iets af- of toedoet. Waar ftaat toch
immer gefchreven, dat er geene dierfoort ooit zal ondergaan, of is ondergegaan ? Wat de geweldige menigte der
Elefanten betreft, die men in het Noorden wil gevonden
hebben, daaromtrent zullen wij liefst ons oordeel opíèhorVv 3
ten,
;
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ten, tot een onderzoeker als c u v i F, k die zelf heeft n
gegaan.
De Schrijver gewaagt nu verder van de verffeende fchelpen, kalkbergen , begravene bosfchen, enz. welke hij gedeeltelijk aan latere doorbraken en overilrootningen .toefchrijft, en gaat dan over tot de onderfcheidene ftelfels der
nieuwere Wijsgeeren; eene opgave, die echter niet volledig is, (er worden flechts zes Cosmogoniën voorgefteld,
en het getal is immers legio!) maar toch voldoende voor
het beftek van den Heer o R E v E. Volgens fommigen, is
de Aarde eene uitgebrande Zon, -- volgens anderen, oorfpronkelijk eene uit hare loopbaan gerukte Staartster; een
derde doet de aarddeelen eerst als zeep op het water drijven, die daarna rondom den Oceaan verhard, en tijdens
den Zondvloed zouden ingeftort zijn; volgens een' vierden, heeft het volcanifche vuur, met ebbe en vloed, damp.
kring en regens , de Aarde gevormd, zoo als zij thans is.
(Dit gevoelen fchijnt van het welbegrepene Mozaifche verhaal, onder eenige wijzigingen, toch niet verre af te wijken.) Een vijfde (B u F F 0 N) houdt de Aarde oorfpronkelijk voor een' glasklomp, die gloeijend uit de Zon werd
gekeild, en daarna bekoelde. Volgens een' zesden, eindelijk, was de Aarde in den aanvang week als brei, en ontwikkelde zij zich door de gisting en de oprijzing der dampen, enz', Deze gevoelens, vooral het laatfle, worden be%heidenlijk ten toets gebragt, liet verkeerde daarvan aangetoond, en dezelve daarna met liet fcheppingsverhaal van
ii o z z s vergeleken, waarbij het redelijke van het laatíte,
hoezeer in eenen min wijsgeerigen vorm, in het licht geíleld
en bewezen wordt, De Heer G P, E v r; drukt voornamelijk
op dat hoofdonderfcheid tusfchen die aloude, en deze latere icheppingsgefchiedenisfen, dat dir eeue onmiddellijke
Ahragt gef'eld wordt, welke de dingen daarl'elt, zoo als
wij die thans zien, hier flechts Bene middellijke, (zoo
nen die al fielt) waarbij Ilechts de grondtloffen haar heftaan
verkrijgen , wier ontwikkeling daarna, op den langen weg,
aan de werking van N'atuurkracl1ten wordt toegefchreveu.
Te
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që inter ohredelijk vindt hij deze laatíle onderftelling, daar
blinde Natuurkrachten nimmer een kruidje, laat (laan een
dierlijk wezen, kunnen voortbrengen. En hier zijn wij het
met den Schrijver ten volle eens, en het verheugt ons, dat
men in ons Vaderland nog op durft komen tegen die gevaarlijke ílelling, (welke even heilloos blijft, al heeft zij
zelfs een' flu MD 0 L D T en andere Geleerden van den eer1 en rang tot voorflanders) dat de werking der hoofd{ioffen,
b. v. de verwering van rotfen , eerst mosplanten kunne
voortbrengen, die daarna weder andere gewasfen, en deze
op hunne beurt dieren doen ontftaan, en eindelijk dan ook`,
volgens die zelfde redenering , de mensch door blinde
krachten uit het iof verrijst. ,Ontwikkelen kan de werking
der hoofditoffen en grondkrachten, maar fcheppen zeker niet
het kleinile zaadje, en, zoo de kiemen der mosplanten nergens aanwezig waren, gewis de verweerde rotfen zouden
die niet telen !
Schoon wij ons hier en daar eene aanmerking op dit belangrijk opftel veroorloofd hebben, het blijft niettemin, ook
in ons oog, eene zeer gewigtige bijdrage tot het onderzoek
der vroegere Wereld, vooral der Gefchiedenis van den
Zondvloed; het verhaal van in o z E s wordt daarin manner
lijk en oordeelkundig verdedigd, en wij verheugen ons over
deze -4p®lcgie, ook van dit gedeelte der Openbaring; fchoon
wij er verre af zijn, van ons geloof aan die Openbaring op
eene letterlijke opvatting der Scheppingsgefchiedenis, volgens den weest gebruikelijken zin , te grondvesten. Wij
herhalen het: wie met SC HE ID I U S leest: de Aarde tinar
woest en ledig geworden, en dus aan eene Voorwereld gelooft, of wie. met VAN n E n PALM door de zes dagen der
fchepping tijdperken verflaat, kan een even goed Christen
zijn, als die meent, dat God vóór zesduizend jaren in zes
etmalen deze Aarde gefchapen, en aanvankelijk gevormd
hebbe; maar die gelooft, dat de Aarde zichzelve gevormd
en ontwikkeld hebbe , deze kan het niet zijn. Hier Raat,
onzes bedunkens, de grenspaal.
Ilet tweede (lukje in deze Verzameling is eene korte Pa->
Vv 4ia-

66o

E. J. r,REvl-

raphrafe van Mattheus XXIVen het begin van XXE. Mei!
vindt hier vele nieuwe oogpunten en denkbeelden. De
Schrijver (ter beantwoording van den brief eens Vriends deze floffe kortelijk behandelende) houdt dat geheele Hoofduk voor toepasfelijk op den ondergang des , oodfchen
Staats, en wel niet zoo zeer onder TI T u s, als onder HAD RI ANUS, toen het ellendig overfchot der Palestijnfche
doden, door den ondergang van den verleider n A E R-C 0 C HAS, vernield of verbannen werd. Dit, echter, fchijnt
zeer gedwongen. Zonder nu te willen verdedigen, dat
Matth. XXIV mede op het einde der Wereld zou kunnen
zien, ('t geen nogtans ook van groote Uitleggers geleld is)
komen ons de uitdrukkingen veel te flerk voor, om die van
de gedempte muiterij eens bedriegers zonder naam, en niet
liever van den verfchrikkelijken ondergang des Staats , des
Tempels, der Stad, en men kan zeggen der Natie, als
zoodanig, op te vatten. De geheele loop der voorzegging,
de voorafgaande burgeroorlogen , (vs. 6, 7) en de toen
juist begonnen prediking van liet Evangelie door het ganfche Romeinfche Rijk , (vs. 9. 14.) doen ors het einde niet
Onder HAD R I A N U S , maar onder TI TUS vinden. 't Geen
echter alles afdoet, is des Zaligmakers duidelijk gezegde,
vs. 34. dat dit gedacht dien gruwel der verwoesting nog
beleven zou. Van iets , dat over 105 jaren gebeuren
:moet, kan men zulks onmogelijk beweren. — Zeer gedwongen fchijnt ons ook de verklaring der Gelijkenis van de
tien Maa den , die de Heer G RE v E betrekkelijk maakt tot
de Palestijnfche ,oden-Christenen,, die de onderhouding
van de wet der plegtigheden met het geloof in c H R I s T U S
vereenigen wilden , maar zulks door het verbod der befnijdenis van H A D R I A N U S niet meer doen konden , en dus
nu partij moesten kiezen; terwijl zij door een beter inzien
jn de Christelijke leer zich van alle moeijelijkheden had.
den kunnen bevrijden. Eene voorzegging moet toch ira de
uitkomst blijken, en daarmede eenige trefende overeenkomst
hebben; dan wij beroepen ons op het gevoel onzer Lezers,
gf niet deze verklaring, zoo 'kunlig en fijrgefpornen, meer
naas
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naat de lamp van den Geleerde rieke, dan naar de treffende waarheid en juistheid, die men in 's Heeren gelijkenisfen en voorzeggingen overal waarneemt, ook maar
van verre zweeme.
Hetzelfde gebrek aan eenvoudigheid en bevattelijkheid
heeft, onzes inziens, des Hoogleeraars verklaring van
Marc. XI!!: 3a. Hij verflaat hier, door Zoon, Engel, ent
dus een fynonyme van 't voorgaande , volgens den Hebreeulvfchen parallelismus ; immers ,• volgens de gedachte
onzes Schrijvers, heeft de Heiland deze rede in de taal
en voetmaat der oude Profeten uitgefproken, welke voetmaat de Heer OR EVE meent ontdekt te hebben, en vol
welke (wanneer men dit vers in het Hebreeriwsch-gens
vertaalt) Zoon niet wel iets anders kan zijn dan Engel,
Dan eene Hypothefe, gegrond op eene ontdekking, die
nog zoo veel tegenfpraak vindt, gegrond op de aardige,
doch willekeurige onderftelling, dat JE z u s zijne rede in
de oude , den jongeren zoo moeijelijk verftaanbare landtaal , en in dichtmaat hebbe uitgefproken , (waarvan niet
één beflisfend voorbeeld in 't N. V. te vinden is) en die
dan nog fleehts op het gebruik van enkele plaatfen in de
oude Profetifche boeken rust, waar Zoon met Engel ge-lijkluidend is, — deze Hypothefe draagt wel de duidelijkRe fporen, van Hechts ter verdediging van een geliefkoosd
leerftuk in het midden gebragt te zijn, en fchiet verre te
kort bij de gewone opvatting, die eene voortreffelijke klimax bevat; niemand, noch de Engelen, noch de Zoon,
-- dan de Lader.
In een volgend opftel brengt onze Schrijver de áisfing
ter bane, dat de akker , door j U D A S (Hand. 1: 18) ver.
worven, reeds vroeger door hem uit de ontvreemde penningen aangekocht, en het tooneel van zijnen dood was
geweest; dat daarna de Overpriesters dat zelfde plaatsje
van de erfgenamen, die met zulk een kwalijk ter faam
gaand verblijf verlegen waren, voor den fpotprijs van dertig zilverlingen gekocht hadden, om er vreemdelingen te

begraven.
Vv 5

De

^+R

.

J. G R V

De nu volgende Vertalingen van den Lofzang van wal
n o R A, en van ,Yef. VIL VIH. en de zes eerfile verzen var#
IX, (waarvan vooral de eerste op meer dan ééne plaats. veej
van de gewone opvatting afwijkt) kunnen wij hechts naa"en, daar ons verflag reeds zoo breed is uitgeloopen.
De twee Brieven over de waarheid van het Evaggeli4
en de echtheid van Lucas I. behelzen niet veel nieuws;
vooral is het antwoord van den Hoogleeraar aan eenen on.
genoemden brieffchrijver zbó duister en ingewikkeld gefield,
dat wij gereedelijk konden zien, hoe weinig de waardige
man (die door zijnen Vriend misfchien gemakkelijk verflaan
werd) dit ftukje voor eene openbare uitgave gefchikt had.
Of moet men de fchoolfche, onbijbelfche kunstXermen der
Theologie nog met het onverstaanbare , edelheid voor God bij
't geloove, (bl. 140) vermeerderen? Streng is ook het. ge
zegde , (in eenen gezonden, niet natuur -phi lofophi/chen
in opgevat) dat er GEENE bevatting van waarheid of goede gedachte in den mensch is, dan van God en zijnen
Geest. Dan, wij onthouden ons van godgeleerde twisteragen; anders zouden wij op de dubbelzinnigheid der uitdrukking, dat het eene ondeugende huichelarij is , onderfcheid
te willen maken, daar God geen onderfcheid tusfchen de
zondige menfchen maakt, (bl. 144) nog al iets aan te merken hebben. — Hoe onkiesch is de uitdrukking: den brief
van , acobus en den eer/len van Petrus den Christenen
maar zoo /lilzwijgend op het lijf te plakken, (bl. r47.) Did
op(lel, waarin wij den verftandigen G a E V E niet herkend
hebben, eindigt met de opgave der voetmaat van Z A C HARI A s' lofzang in 't Hebreeuwsch, tot faving der echtheid
van L U C AS Evangelie. Waarlijk, de draad, die dit aan
het voorheen behandelde knoopt, is zeer los! Maar het i.
een vriendfchappelijke brief, en dus kunnen wij dit over 't
hoofd zien. Meer dienst nogtans zou, onzes inziens, de
kundige Uitgever aan het publiek gedaan hebben , met al
het vorige van dit opflel weg te laten , en Hechts den lofzany, zoo als hij hier gevonden wordt, met een enkel
woord ter inleidinge, den Geleerden ter toe thug aan te bieden.
Het
,
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plet iaat4e ftukje in deze Verzameling is niet van wijlef
den Hoogleeraar G P. E V K , maar in deszelfs papieren gevonden, en vervaardigd door den Heer j. T E R P E L x r
WIJK. Het betoogt uit reken- en ftelkundige gronden,
,dat de Fleer n1 I C H A E L i s den Hebreeuufchen fikkej
te gering begroot heeft; dat dezelve niet kleiner kan ge
zijn, dan, volgens den Heer LIL 1 E N T II A L , ten-west
min/Je i2s à a Jtheenfche drachmen; (het maximum betuigt de Heer T E x P E L K W k niet gevonden te hebben) en dat dus de onnoemelijke fchat, dien DA VI D zou
hebben verzameld, volftrekt ongeloofelijk is, en hier de getallen bedorven zijn , of de vrij jonge Schrijver van de boeken der Kronijken deze plaats uit een onecht ftuk heeft
overgenomen.
Wij hebben ons lang bij dezen kleinen bundel van 169
bladz. opgehouden. Maar in menig lijvig boekdeel . zal
uien te vergeefs zoo vele en belangrijke zaken zoeken.
Redevoering, over het Godegevallige der onderneming
van het Zendeling -Genootfchap, niettegen/laande de
belemmering van derzelver uitvoering: gehouden in do
algemeene Vergadering des Genoot/chaps, te Rotterdam, den 23 van Hooimaand i 8 i ^. door deszelfs
Medebeftuurder JODOCUS HESINGA, ELSZa's
z 00 N. Te Utrecht, bij J. G. van Terveen, i
In gr. 8vo. 4o BI. f:-3-:
De uitnemend wel gekozen tekst en de van overlaag
bekende gefchiktheid des Redenaars doen een uitmuntend
gepast, eenvoudig, roerend voorftel wachten, en niemand
der hoorders werd, niemand der lezers wordt in deze ver
te leur gefteld. Het Zendeling - Genoot_íchap,-wachting
deszelfs bedoeling, en de wijze, waarop het ve:kzaam is,
wordt nog verfchillend beoordeeld; wij rekenen ons ongeoepan om uitfpraak te doen in dit gcfchil; wij beoordeelen
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de Redevoering, die thans voor ons ligt, en deze beóordeeling kan niet dan allergunftigst zijn. Na met weinige
woorden den tekst: „ Gij hebt vel gedaan, dat het in tiw
harte geweest is," door de eenvoudige opgave der gefchiedenis te hebben toegelicht, geeft de Redenaar zijn doel op:
zijne Broeders opmerkzaam te maken op dit voorbeeld, uit
de gewijde gefchiedenis ontleend, ten einde hen te fterken
in de overtuiging, dat de onderneming des eerwaardigen

Cenootfchaps mag en moet geacht worden Code welgevallig te zijn, niettegenJlaande de uitvoering derzelve belemmerd wordt. Hiertoe worden vier (tukken behandeld:
T. Wij hebben in ons hart gehad iets te doen, ter eere van.
Cod, en tot bevordering van den waren Godsdienst. De
oprigting van het Genootfchap , nu vóór 14 jaren, het warm
godsdienftig gevoel bij die oprigting, de voortduring van
dat gevoel, het volhouden bij al den wederftand, enz. geven van dit ftuk de ontwikkeling. II. Maar tot nu. toe

hebben wij niet alles kunnen doen, wat er in ons harte
was. Evenwel iets, ja veel. „ Of zegt het niets, meer dan
twintig menfchenvrienden in fraat te ftellen , om naar een
ander halfrond van den aardbol liet Evangelie over te brengen? Is het gering, in fommige Christelijke gemeenten, het
gebrek aan gezette godsdienstoefeningen te doen ophouden?
en in vele anderen de fchaniele gemeente te helpen aan liet
.genot van het ware levensbrood ? Mag de verfpreiding van
twintigduizend afdrukfels van boekjes , vol leering en troost,
onder onze landgenooten, gering worden geacht ? Ik wage
het niet te berekenen, hoe groot de winst zij, welke hierdoor aan het Koningrijk van Christus is aangebragt. Zoo
moge de rentenier cijferen, de koopman wegen, de bouwmeester meten: maar de maatftaf. voor het huis des Heeren
is in de hand van deszelfs Goddelijken Stichter ; fchaal en
gewigt voor wijsheid en deugd zijn den zwakken fterveling
giet toebetrouwd," enz. Evenwel alles, wat _in het harte
was, heeft men niet kunnen doen. „ Ziedaar de erkentenis van onze afhankelijkheid en zwakheid, en, zoo gij wilt,
van onze misrekening , enz. " III. Het is, desniettegenfiaan-
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de, goed, dat het in ons harte geweest is. Het is ongerijmd, over het zedelijk goede en betamende eener onderneming naar den uitlag te oordeelen. Maar berispelijk
is toch de onderneming van hetgene men vooraf weten
konde onuitvoerlijk te zijn ; nog meer de volharding , als
de ondervinding dien arbeid als vruchteloos heeft leeren
kennen. „Deze gedachte," zegt de Redenaar, „heeft ook
menigmalen onze overleggingen beffierd en onze ontwerpen
beperkt. En wanneer de dag van morgen ons leeren mogt,
dat het doorzetten van ons plan vermetelheid of hardnek
dan zal elk onzer gaarne de eerfte zijn tot-kighedwar,
eenen wijzen terugtred en tot eene rondborilige herroeping.
Maar met de gronden, op welke wij begonnen zijn, met
de ervaring, welke ons heeft geleid, moeten wij heden
nog voortgaan. " Die gronden en die ervaring worden
nu opgegeven; maar wij .hebben, naar ons plan, voor dezelve geene ruimte. IV. God zelf geeft ens daarvan Bene
verz>dkering, (dat het goed is, dat het in ons harte geweest is,) die ons moet aanmoedigen om voort te gaan.
Niet door eenen onmiddellijken gezant, zoo als aan David, maar in de godfpraak van het Evangelie: vertraagt

niet in goeddoen; wie dan weet goed te doen, en het niet
doet, dien is het zonde; — in ons geweten, dat ons niet
veroordeelt, maar vrijmoedigheid geeft voor God, doór
den H. Geest; de goedkeuring van menfchenvrienden van
nabij en verre; de gebeden der vromen ; de dankzegging
van duizenden, die door ons geleerd en gelicht zijn; de
betuiging der gezondenen tot de Heidenen; de bede uit
verre landen: „ helpt ons, en zendt ze, die ons helpen ;"
en het dringend verzoek van hen, die zich voorbereiden
door loffelijke oefening: „ zendt ons; wij zijn gereed:
befpoedigt onze reis."
„ Geene roekelooze vooringenomenheid met eenig nieuw
ontwerp; geene blinde volgzucht op het fpoor van geachte voorgangeren; geene verhitte geestdrift, die teugelloos
voortholt over gebaanden en ongebaanden weg; geene redelooze ilijfhoofdigheid, die weigert het ingeflagen pad
met
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net eenig ander te verwisfelen ; geene van die alien fro
gen onzen voortgang aandrijven of beflieren. Onze Godsdienst, onze Godsdienstijver moeten redelijk zijn: en dat
zijn ze, wanneer ze geleid worden door het welgegrond
geloof aan de ontdekkingen, bevelen en beloften van het
Evangelie. Ik ben het licht der wereld, enz. Mij is ge-geven alle magt, enz. Ik ben met eilieden, enz." Het
voorbeeld van P A U L u s wordt hier uitnemend wel ter
fnede aangevoerd , meesterlijk uitgewerkt, ter navolging
aangedrongen. Ten slotte volgen opwekkingen aan ken
die wel zien werken, maar zelve geene hand leenen tot
den arbeid, en vooral aan de Broederen, die meer of min
mogten ontmoedigd en verflapt zijn; aan allen, om tijd
en wijze te weten, en om niet ongeduldig te worden door
vertraging of belemmering. „ Geen enkel lIcentje wordt
er aan des Heeren Tempel te vergeefs aangebragt : geeii
hamerflap gaat er verloren. Een ander zij het, die zaait
een ander, die maait, maar beiden hebben zij loon te wachten van Hem, die zegt: „ liet is goed, dat het in uW
harte geweest is."
Het doet ons leed, dat wij voor het uitvoerig nagebed,
hetwelk zoo eenvoudig fchoon , zonder één woord te
weinig of te veel, alles bevat, wat men voor de belangen
van den Godsdienst zeggen en bidden kan , in deszelfs
geheel geene ruimte hebben; en wij willen het, door eerie
verkorte opgave , niet verminken. Ook het korte voorgcbed heeft ons zeer behaagd. Het onderfcheidt zich zeer
voordeelig van de nog maar al te gewone, die reeds geheel
het beloop der leerrede , en vooral het toepasfelijk deel,
in zich bevatten, de aandacht eerst vermoeijen, en voor
liet vervolg verzwakken. Het enkele woord belast klonk
ons niet welluidend genoeg: („ dit heeft ons onze Heer leeten bidden, en hij heeft ons belast, ons licht te laten fchijiien" enz.) wij zouden liet niet bevolen of foortgelijk ver
Maar, welk eene kleinigheid vloeide ons daar uit-wisfeln.
de pen! Geheel dit opftel is en in doelmatigheid, en in
goeden fmaak , to in edele eenvotidigheiá, in ons oog, eert
^ta^
eterfluk^
;
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Onderzoek omtrent Raauiuheid, Koking en Ziektefchéi'
ding, in den geest der Ouden; ten geleide eerier nieuwe voorflelling der leere van de Ziektefcheidingen en
der Perplaatfingen, met ; betrekking tot de nieuwera
gefchiedenis der inzigten in dit onderwerp; van den
Iloogleeraar A. F. BECKER , door F. VAN .DER
B R E Go EN C 0 RN Z., Med. Doet. te dn;flerdam. 4iY
daar, bij L. van Es. In gr. 8vo. 48 en 6o Bl4
f

1I

it fiukje bevat twee Verhandelingen, waarvan de laat.
ate, over de Ziektefeheiding en Verplaatfsng, reeds in de
Bijdragen tot theox. en prakt. Geneeskunde, H. D. Q St.
voorkomt, en hier, zonder eenige merkbare verandering, is
afgedrukt. De eeríie loopt over de denkbeelden: van raauwheid, koking en ziektefcheiding, in den geest der Ouden3
namelijk., 'als verfchijnfelen, die in den zieken toehand vats
het bewerktuigd geftel plaats hebben. Hoewel wij dezelve
aan. de pen van den ijverigen én kundigen VAN D: Ei. B R È G9 EN verfchuldigd, zijn, is hij 'echter ook hierin grootent
deels het fpoor van HE C K E R gevolgd. ; Raauwheid beteekent dat tijdperk der kwaal, waarin dezelve beftendig verergert, zamengeftelder wordt, en de werkingen des ligchaams het meest van den gezonden iaat 'afwijken. Do0'r
koking verftaat hij den overgang van ziekte in gezondheid,
de terugkeering tot het evenwigt. Door ziektefcheiding,
eindelijk, die,, hevige bewegingen en ontlastingen, welke ea
fomtijds bij dien overgang plaats hebben. Vooral toont de
Schrijver het gewigt aan der criiifche ontlastingen, derzelver wezenlijke betrekking tot de genezing, zijnde als die
der oorzaak tot het gewrocht; daar hij het gevoelen der
zulken beftrijdt, die deze ontlastingen 'altijd alleen als teekenen der genezing willen aangemerkt hebben. Dit alles
wordt met geooegzarme voorbeelden o ehelderd, an In 't

bij-
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bijzonder de gevallen naauwkeurig bepaald, waarin ware
critifche ontlastingen plaats hebben.
Schoon door dit {hikje de leer der Ziektefcheiding niet
in een helderder daglicht gefield wordt, vinden wij het echter zeer lezenswaardig, vooral in onze dagen, waarin wei
zich tot de bronnen zelve begeven kunnen. Of het-nige
geheel in den geest der Ouden gefteld zij, is eene andere
vraag. Vooreerst zoude men vooraf moeten bepalen, wie
men hier door de Ouden verflaat ? Is het H I P P o C Ia ATE S uit wiens fchriften men toch eigenlijk de leer der
crifes putten moet? dan twijfelen wij, of het hier gehelde
wel zeer in dien geest zij. Het is alles te zeer beredéneerd, niet genoeg zuivere waarneming. — Raauwheid en
poking wordt bij H I P P o C It A TE S ook meer bepaald van
de uitwerpfelen gebruikt, waarop hij zeer veel acht fchijnt
geflagen te hebben, en waarvan hij zich vooral bediende,
als voorteekenen van verergering of genezing. Ik geloof
niet, dat men in de fchriften van den Coïfehen Geneesheer de ontlastingen als oorzaken der genezing vindt aangemerkt. Zoo verre fchijnt hij niet gegaan te zijn. Zijne
werken zijn te praktisch; zij bepalen zich geheel tot d>
zuivere Geneeskunst, en hebben weinig gemeenfchap metde natuurkundige befchouwing des menfchelijken ligchaams
in den gezonden of in den zieken laat.

Reis rondom de Wereld, in de haren 18ó3 tot 1807,
door G. H. VAN LANGSD0RFF; uit hetHoogduitsch,
door M. S T U A It T. Met Platen. IJle Deel. Te Haarlem en ,mflerdam , bij F. Bohn en J. van der Heir.
1813. In gr. Svo. XVIII en 334 Bl. f 3- iS -:

B

ij al het onderhoudende, 't welk Zeetogten boven Landreizen door afwisfeling en meerdere verfcheidenheid vail
ver uiteen verfpreide landen -hebben, zoo kan dit echter
naauweljks opwegen tegen die uit hunnen; aard meer droo«
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ge berigren van graden der lengte en breedte; klippen3
ondiepten, veranderingen van wind en weder; enz. wel
onmisbaar voor den Zeevaarder; voor den al--ke,ho
gemeenen Lezer 3 die flechts eene aangename en 'nuttige
uitfpanning zoekt, zoo wel als voor den beoefenaar van
de Gefchiedenis 'der Aarde en der Menschheid; minder
belangrijk zijn. Vele Zeereizen zijn dan ook opzettelijk
voor de twee laatfte klasfen. ingerigt; fommigen, gelijk
F O R S T r. R volgden de orde der onderwerpen, die zij
uit de Natuur- en Volken - gefchiedenis behandelden; anderen 9 zoo als BARROW , ( in zijne Reize naar Cochinchina) gaven ook verlag van den togt zelven; met wegla
zeevaartkundige opmerkingen. Tot de laat-tingderalé
íle foort behoort ook de Reis van den Heer LAN
N G se
D O R F F, togtgenoot Van K R U S E N S T E R N,, Wiens uitmuntende befchrijving van der .Rusten eerf'e Reis rondom
de Wereld wij (in de 5 en y Nos. 1812 en No ig de
zes jaars van dit Tijdfchrift) aan onze Lezers hebben bea
kend gemaakt.. Zijn reisverhaal wordt dus even min over
tollig door dat van den Rusfifchen Bevelhebber, als het
dagboek van c o o re's Reizen de waarnemingen van F oRS T E R, of S T A U N T O N'S omftandig verlag der Reize
van M A C A R T N E Y BARROW'S keurige berigten op zijs
ne reis en in China heeft overbodig gemaakt. Wij zullen
dus onzen Lezeren de opmerkingen van K RUSE Ns T E R N'S Reisgenoot zoo wel, als die van het Opper
hoofd, doen. kennen , en ons liefst tot zulke voorwerpen
bepalen, welke men in het ojacidle reisverhaal zelve of niet
of min uitvoerig , vindt.
In een Voorberigt meldt de Heer L A N CS DO R F F Met
een woord zijne vroegere lotgevallen, tot dat hij, op
zijn herhaald aanzoek, in z8.03 bij de Rusfifche ondernes
ming mede werd aangefteld, en te Koppenhagen op de Na.
des/ida fcheep ging.
Drie landen zijn het voornamelijk, van welke de Reiziger (zoo verre dit Deel loopt) ons berigten mededeelt;
Tenerife y Brazilië niet het eiland St. Cathariraa, en NukuXX
BEooRD. 18'13. NO. 15.
,
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kahitiva, een der Washington- eilanden. Eer hij ons naar
het eerfte verzelt, geeft hij een ongemeen onderhoudend
verflag van de wijze , op welke de Geleerden van den togt
de fchijnbaar eentoonige dagen in de open zee doorbragten ; een verflag, waardoor men zoo geheel in de gefteldheid dier reizigers verplaatst wordt. Het nalezen van befchrijvingen der onderfcheidene landen , naar welke nu de
lieven gewend was, nam geen gering deel van den tijd weg.
Zoo verplaatfte zich, na het verdwijnen der Engelfche kust
tuit het oog, natuurlijk ieders geest naar de Kanarifche eilanden, bepaaldelijk Tenerife, van welke men, uit de welvoorziene fcheepsbibliotheek, met deelneming alle berigten
opzamelde. Doch juist de menigte dier berigten maakte
het moeijelijk , veel nieuws van deze vaak bezochte gewesten te zeggen , de gewone ververfchingplaats der Europeërs, die naar Indië, Zuid - Amerika of de Zuidzee ftevenen. Santa-Cruz, de hoofditad van Tenerife, is aan de
fcheepvaart haren bloei verfchuldigd , en levert wezenlijk
voortreffelijke vruchten en groenten op. De wijn is uitmuntend; volgens zekeren koopman, doet hij alleen voor den
Madera -wijn onder, omdat deze met een gering toevoeg fel van Franfchen brandewijn aangezet is. Geene herbergen zijn er, maar groote herbergzaamheid. De gemeenti
klasfe, die zeer arm is, gebruikt raauw gekneed meel,
of geroost koren, in plaats van brood. — Het eiland is
zeer bergachtig, en draagt overal fporen van uitgebrande
vuurbergen. — In het kleine fladje Porto de l'Orotava
wonen de rijkile kooplieden, en het heeft den meesten wijn
Een heerlijke kruidtuin, door den Marquis D E-bouw.
N A VA aangelegd, vervalt, doordien de ílaat daarin, niet
zijne beloften, geheel niet te gemoet komt.-teníad
De Reizigers beklommen de piek niet; doch worden hier
ecnige berigten van den Heer c o RD IER over dezelve medegedeeld.
Het ledige vak tusfchen de afreize van Tenerife en de
komst te St. Catharina wordt onder andere met het ondethoude8d verhaal van de plegtigheden bij het pasferen der
EveR-
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,Evennachtslijn aangevuld. Deze doorvaart, altijd voor de
Europifche zeevaarders, die het eerst deze wateren klieven, met grooten toeílel vergezeld, was het thans dubbel
nu de Rusten voor het eerst, federt zij als natie beflonden,
het zuidelijk halfrond bereikten. Bij deze gelegenheid vermeldt de Schrijver, dat de warmte onder de Evennachtslijn
(op zee) veel dragelijker is, dan men gewoonlijk denkt, en
voor de hette van eenen warmen zomerdag in het noordelijkst Europa onderdoet.
let Bezigt op het welige Brazilié overtrof in fchoonheid
zelfs de hooggefpannen verwachting des Reizigers. Geheele
velden vol geurige bloemen , prachtige kapellen, zoo als
men die in de Europifche kabinetten ziet, kolibrieten,
glanzend van goud, keurige zingvógels, moesten aan menfchen , die uit het Noorden van Europa kwamen, gewis
de zoetfte gewaarwordingen doen ondervinden, vooral na
eene zeereis van twee maanden. Onder de menigte opmerkingen des Schrijvers over dit land en het eiland St. Cathaw
Tina, waar het fchip ten anker kwam, teekenen wij de vol•
gende aan. Gedurende den winter van het zuidelijk halfrond (onze zomermaanden) heeft , volgens de verzekering
der inwoners, het fchoonfle lenteweder plaats, doordien
de zon alsdan, verder Van het lchedelpunt af zijnde, beflendig. helder fchijnt; terwijl in den zomer (onzen winter)
bijna dagelijks regen en onweder de lucht verkoelt, daar de
loodlijnige zon de dampen in menigte aantrekt. De heerfchende vochtigheid en aanhoudende, niet verfchroeijende
warmte zijn oorzaken der ongemeene vruchtbaarheid en ver
fcheidenheid van dieren en planten. — De inwoners van
St.. Catharina drinken veel inlandfche thee, zijnde de bladen van zekere plant, (herba do matto) die men in het
Noorden van het Gouvernement plukt, en even als Chinefche thee gebruikt. Om geene bladeren in den mond te krijgen, drinkt men door een zuigpijpje. De theekommetjes
zijn kokosnoten, kauwoerden of aarden potjes. — De i woners gaan ter jagt met bogen, waaruit zij geene pijlen,
naar fteentjes en kleikogels fchieten. A..le avonden, eer
X x 2men
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men ter ruste gaat, wascht men de voeten met warm water. In groote huizen wordt dit eerst door de haven omtrent den Heer verrigt. Koetfen ziet men er niet; t aar
draagftoelen, gelijk in Indië. Het nieuwjaarsfeest is voor✓
namelijk voor de ongelukkige Negers een tijd van uitfpanning en vrijheid, even als te Rome bij de Saturnalia. Dc
dans is alsdan hun grootíie vermaak. — In den nacht van
Driekoningen geven vrienden en gelieven elkander doorgaans
ferenaden. Aangenaam was voor den Schrijver een uitfcapje op het vaste land, waarbij hij kennis maakte met een
vriendelijk huisgezin, waarvan de vader hem behulpzaani
was in het vangen van infekten. Rijk was de oogst, dien
hij er opdeed; rijk het betooverende landfchap aan alle
pracht der Natuur; hooge bosfchen, ondoordringbaar voor
de zonneftralen, en door de meest verfchillende, door de
fchooníle dier- en vogelfoorten bevolkt. — De gemeene
man in Brazilië gebruikt, in plaats van brood, de Mandiocca- (Maniok-) wortel. De ver uiteen verfpreide volkplanters der kust vervaardigen, als zoo vele R 0 B I N SONS,
elk wat hem noodig is tot levensonderhoud, zonder een bijzonder handwerk te oefenen. Vele menfchen houdt de wal
bezig , die thans voor rekening van het beftuur-vischangt
gedreven wordt. -- Ellendig is de behandeling en oppasfing
van zieken hier te lande. Men heeft er noch behoorlijk
onderwezene geneesheeren, noch vroedvrouwen. Geluk
dat de veelvuldige ongelukken, hierdoor natuur--kigno,
lijk veroorzaakt,, door de ongemeene vruchtbaarheid ruinr
worden opgewogen. Huisgezinnen van vijftien tot twintig
kinderen zijn geheel Beene zeldzaamheid. — De berigten
onzes Reizigers over Brazilië eindigen met belangrijke befchrijvingen der vele fehadelijke zoo wel, als fraaije dier
((langen, vogelfpinnen, vlinders enz.) die men-lborten,
op St% Catharina vindt.
Zij verzeilen nu den Reiziger van Brazilië op zijne vaart
om de ftormachtige Kaap Hoorn, (niet Horn; onze L
m A 1 R E gaf het den naam naar de Hoofdftad van lest
vriesland); men doet loet Paarch- eiland niet aan, en ver-
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toeft eerst te Nukahiwa, het voornaanifte der Washingtoni - eilanden of Nieuwe Marque/as, 't welk zich van verre zeer kaal, woest, en zelfs vukanisch voordeed —
Vruchtbare dalen, nogtans, vindt uien binnen in het land,
maar het fchijnt of gebrek aan nijverheid de inwoners vaak
aan hongersnood blootilrelle, welke hen, ter filling van
hunne behoefte, zeer dikwerf tot het afgrijsfelijkfte aller
hulpmiddelen, tot het verflinden hunner natuurgenooten, ja
hunner vrouwen en kinderen (bij gebrek aan vleesch der
vijanden) aanport. Breedvoerig zijn des Schrijvers aanmerkingen over het menfcheneten , waarvan hij vier oorzaken
opgeeft: nood, belustheid, verkeerd medelijden met grijsaards, enz. en wraakzucht. Vernederend voor de menschbeid, en bijna beflisfend voor het akelige ftelfel van x o B$ E s, zou het zijn, wanneer des Heeren L A N G S D o R F F'S

geleide, dat fchier alle volkeren der Aarde zich aan deze wandaad hebben fchuldig gemaakt, ook maar eenigzins
doorging; dan, zijne bewijzen van eenige ruwe volkeren
op de meesten te willen toepasfen, is geene redenering, die
íteek houdt. Eenige derzelven worden zelfs door den
verdien{lelijken Vertaler naar behooren te regt gewezen,
(bl. 2a6.)
Twee .Europeers vonden de Reizigers op Nukahiwa;
den Engelschman R O B E R T S, en den Franschman c A1^ Rr. De laatPce was geheel verwilderd, en had geheel de
zeden des lands, waarvan hij eene inboorlinge getrouwd
had, aangenomen, en ook zijne taal bijna vergeten; de eerle minder. Gelijk de Heer K R U S E NS TER N zich in
zijne berigten meer van den Engelschman gediend heeft,
zoo meende LAN G S D o R F F daarentegen den Franschman, die wel woester, doch juist daarom ook meer met
den geest der inboorlingen doordrongen was, tot zegsman
te moeten gebruiken. Vandaar eenig verfchil tusfchen bei
opgave , b. v. dat, volgens LANGS D o R F F , de moe--der
ders hare kinders zogen , dat er huwelijksverbindtenisfen en.
ijverzucht onder de eilanders plaats vinden , hetgeen it R i:ENS T.G.

R N ZOO ]liet heeft.
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LAN G s n o R p r begroot de bevolking van Nukahiva
op ten minne i 8,000 zielen , (K RU SEN S TE R N op
I2,cco .) De mans zijn groot en• welgemaakt. Onder andere trok zekere M n u -KA -U, of nr u F A u ,'de aandacht, die
zes voet en twee duim Parijfche maat lang was; en'volgens de evenredigheid der deden, door den Heer T r L Es i u s opgenomen, vond de lieer B L U M E N B n C H te Gattingen, dat deze wilde Nukahitiver met den dppollo van
Belvedere in evenredigheid en betrekkingen volkomen overeenflemt. Volgens de eenparige getuigenis van R 0 B I R T S
en CA SRI, was een naburig Opperhoofd nog een hoofd
grooter, en dus ten minde zeven voet lang. De aanzienlijker vrouwen binnen in het eiland , die zich maar zeer zeiden vertoonen, om hare blanke huid niet aan de zon bloot
te (lellen, zijn kloek, vrij fchoon en zedig; de gemeene,
daarentegen, en de meisjes, klein, zwakkelijk, zonder hou
een zwaar onderlijf en een' flependen gang. Geen-ding,met
wonder ! zij waren de liederlijktle en ontuchtig(Ie wezens ,
die men bedenken kan. Bij hare komst op het fchip hielden
zij, hare vaders, broeders en minnaars , niet op, zich om
il:rijd aan de fchepelingen aan te bieden; het wordt zelfs
voor een ongehuwd meisje fchande gerekend, geene minriaars gehad te hebben; hare waarde rijst, naar even r edigheid van liet getal harer begunfli.gde minnaars. De kleur
is bima zoo blank als die der Europeërs, althans bij de
la.t['oenl jke vrouwen; bij het fchaamtelooze gemeen brui
doordien liet bijna naakt loopt. Echter heeft ook zelfs-ner,
deze klasfis van menfchen eenig gevoel van fchaamte en eer
baarheid; de meisjes, die naar het fchip kwamen en zich
aan eiken matroos aanboden, waren echter verlegen, wansneer zij de geringe bedekking harer fchaamdeelen door het
wemmen verloren hadden, en men zag er dan menig
ecne in de houding der Venus van Medicis.
De tatuëuing, of liet kunilig beprikken der huid, is
nergens tot zulk Bene hoogte van regelmatigheid gebragt,
ais hier cn op de naburige eilanden. Het is eene wijze
v1n osi»h k , de Zich naar den welf and der ingezetenen rcgeit
-
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geit, en de plaats der flaatfiekleeding vervangt. Er zijn
eigene tatueerders, even als bij ons kleedermakers; hunne
belodning beftaat in een varken, het éénige vleesch op het
eiland, hetwelk men eet, behalve menfchenvleesch. Eigenlijken Godsdienst en Regeringsvorm vindt men er niet;
nogtans hebben de Nukahiwers wel degelijk denkbeelden
vatf bovenmenfchelijke en onzigtbare magten , van wezens
uit het Geestenrijk, die den mensch kunnen benadeelen.
Zij hebben ook menfchen , die men priesters of tooveraars
zou kunnen noemen, en die in fommige gevallen veel invloed hebben. Hun ontzag voor onzigtbare wezens is in
alles blijkbaar; de Reiziger noemt eenentwintig telkens voor•
komende onderwerpen of bedrijven op , die tahbu, d. i. op
den duur of in enkele gevallen verboden (facra) zijn, zoodat men die, op ftraffe der Geesten , niet mag verrigten of
aanroeren. Staatkundige oppermagt vond de Heer L A N G S
o n F F niet, maar wel den meerderen invloed van rijk--D
dom, die hier in broodboom-, kokos- en banaan-bosfchen
beftaat. Deze invloed doet zich ook kennen in de weldadige gewoonte, dat, in jaren van gebrek, de voornaam
ingezetenen hunne hongerige landgenooten aan opene-fte
tafels fpijzigen; de dischgenooten laten zich met een teeken van dit meel tatuëren, en zijn dan ook verpligt, om,
wanneer zij kunnen, in een' volgenden hongersnood hunne
behoeftige broeders te voeden. — Bij het huwelijk van een'
voornamen man heeft elk der bruiloftsgasten het regt ,
om, met toeftemming der bruid , de vermaken van den
eerften nacht met den bruidegom te deelen. De veelwijverij is geoorloofd, doch de Monogamie meer in gebruik.
Zeer veel zorg draagt men voor de lijken der overledenen.
De befnijdenis heeft plaats op Nukahiwa , meestal in de
jaren der manbaarheid. Ieder mag deze bewerking verrigten, behalve den vader. De befnijder wordt op varkens
onthaald, en bekomt bij zijn vertrek een zwijn tot-vlesch
belooning. Hier en overal fchijnt zuiverheid de bedoe
merkwaardig, dat die gewoonte ook op Ma--ling.(Hets
dagascar plaats heeft, w..ar de befnijder voor ieder kind
X x 4eetl'
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een' os bekomt, doch ook voorheen de voorhuideit m6est
opeten Zie MAL T E- BR UN, Bnnales des Voyages, T.
1I. Ca/i. IV. p. 33.j De Nukahiwers hebben ook musijk; doch dof en eentoonig zijn hunne liederen, hebben
veel overeenkomst met het kyrie eleifon en de hora's.-de
Sterk verfchilt de vertaling van een hier medegedeeld;ge^
zang dezer Wilden , volgens CA BR I en volgens den Scwrijver. Liefst, echter, zouden wij op de echtheid van
eerstgemelde vertrouwen , daar iemand toch niet ligtelijk in
tien dagen genoegzame kennis eener geheel vreemde taal
kan bekomen, om een' geheel genationalifeerden inwoner
te verbeteren; ook geeft CABRI'S opgave eenen beteren,
maar ook afgrijsfelijken zin. Het is een feestzang bij het
braden der gevangenen!
Van Nukahiwa vertrekkende, voer men het eiland Owaihi voorbij, welks inwoners den Reiziger voorkwamen, in
ligchamelijke voordeelen zeer ongunLlig bij de Nukahiwers
af te f-leken; docli, volgens later door hein ingewonnen
berigten , is de befchaving aldaar, door den omgang met de
ifinerikanen, die er veel handel drijven, onbegrijpelijk íterk
gevorderd. De Koning T o Moo M o heeft hierin de meeste
verdienfte. Hij kent reeds de waarde van liet geld, ja deelt
creeds in den activen handel tusfchen de N. W. kust van
llmerika en China. De Engelfche taal is er, benevens
.Europifche zeden, reeds ingevoerd ; doch van hoogere befchaving der ziele, door reine zedekunde en Godsdienst ,
vernemen wij niets. Van Owaihi vertrekkende, kwam men
gelukkig in de Peters- en Paulus-haven op Kasnfchatka
aan, en vertrok, na eenig verblijf aldaar, naar japan,
waar wij den Schrijver in het volgende Deel hopen te
ontmoeten.
Wanneer neen zegt, dat de Vertaling dezer belángrijke
en onderhoudende Reize door den Heer S T U A R T bewerkt
is, behoeft men niets meer ter aanprijzing. Zijn Kerwv.
heeft het echter niet alleen bij eenvoudige overbrenging ia ten berusten, maar hier eik daar zijnen arbeid verzeld doen
gaan van aanteekeningen eii ophel4eriugen betrekkelijlç cie
?-,,^vj
.
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kennis van menfchen en landen, waaronder menige teregtwijzing van belang gevonden wordt.
Dichtfiukfes vqn M. WESTERMAN. Aiflerdam, 1813. .l
gr. 8vo. 187 Bl. f 3 -:.:
van elders met lof bekend. Zijne
De Heer in het jaar 1 8o7is uitgegeven,
ítelden hem reeds in
WESTERMAN

Gedichten,

den eervollen rang der Hollandfche Dichteren, en hij heeft
zich door latere voortbrengfelen in dien rang ftaande gehouden.
Deze Dichtflukken (want waarom zoude men dezelve flukjes
noemen ?) onderfcheiden zich meestal door eenvoudigheid, orgezochtheid, hartelijkheid, en eenen zachten, natuurlijken en
gemakkelijken gang. Het gevoel bruist overal, en is fcm, viilen
teeder en roerend. De voorwerpen, die de Dichter bezingt,
zijn uit hunnen aard regt gefchikt, om dat gevoel op te wekken. Liefde voor gade en kroost; gevoel voor alle de zalig
heden, die daaruit ontfpringen; waardering van de verfchillende
bekoringen eens gelukkigen echts, van alle de kleine betrekkingen en voorvallen, van de duurzame, en toch afwisfelende,
vresgde, en zelfs van de tegenheden en finarten, die het hnisfelijk leven opleveren — ziet daar eene rijke bron van poëzii;
ziet daar de bron, waaruit WESTERMAN gellaclig fchept. De
huisfelijke kring is de wereld, waarin hij leeft en zich beweegt. Dá:ír worden zijne genoegens geboren, en, zoo zij al
elders ontflaan, weet hij dezelve derwaarts te leiden, en vindt
hij zichzelven en zijn geluk in zijn heiligdom weder. i-Iïj
zingt van liefde ,en genot: maar z íre liefde is-noch cle oufluimige drift van den jongeling, noch de dwaze gril van den
fentimentelen dcveeper, en zijn genot heeft niets gemeen met
de onmatige zwelgerij van den wellusteling. Hij offert aan
geene Delia, geene Cynthia. Zijne gade is zijne godheid;
zijn huis is zijn tempel; zijne liefde vloeit uit zijn hart; zit
is kalm, maar feeder; bedaard, maar edel; gevoelig, maar zniver, beflendig en verheven. Zijne Muze onderfcheidt zich
door eene eerbare kuischheid. Zijne gezangen hebben alle Bene
edele, zegt zedelijke firekking - en hoe zeer verai^•nt hij niet
,

•

reeds van deze zijde onzen lof, onze toeju?ching!
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In het dichtfluk: Kunstgevoel, dat van des Dichters kunst.
vermogen blijk draagt , en waarin hij , zoo wel hls elders,,
toont, dat het hem niet aan geestverheffing ontbreekt, waardeert de I-Jeer WESTERMAN zijne eigene kunstverdienflen,
en beklaagt hij zich (door ongepaste nederigheid, of althans
ten onregte) over het wrevelig lot, dat hem verhinderde, om
tot de geheimen der echte kunst door te dringen:.
Ik dreef in een vergeten a vlietje,
En greep het rank en buigend rietje,
Dat rijzig opfchoot langs den zoom;
Ik vond — of waande een' steun te vinden,
Waaraan mijn kracht zich mogt verbinden,
Om fier te ontworftlen aan den ftro.om.
Dat rietje, d hoe veel was 't mij waardig!
Ik fneed het af, en bond het vaardig
Tot een geliefkoosd fpeeltuig zaam ;
Moog' 't ook geen grootfiche toonen geven,
Het galmt de blijdfchap van het leven;
't Lokt wel geen' roem, maar ook geen blaam.
Wij lezen hier: trillende de (naren: dit is tegen den aard
onzer taal. Trillen is een onzijdig werkwoord.
Eerste Kinderflapjes. Lief gedicht, regt in den trant van wEETERMAN. De vergelijkingen zijn treffend en wel volgehouden.
Het kind ftruikelt — de moeder waakt; de man wankelt — de
Voorzienigheid fpreidt moederlijk hare armen uit. Het kind
valt zachtkens in den fchoot der moeder, en de grijsaard in den
fchoot der aarde. Hoe eenvoudig! maar hoe waar en treffend,
Schoon de zwakke beentjes zwichten,
Flaauw den nutten dienst verrigten,
Wees gerust! u• dreigt geen nood:
Ligt uw voetjes zonder fchroomen;
Zachtkens zult gij nederkomen
In den moederlijken fchoot.
,
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Wanklend doen we onze eerfte fchreden;
Ongewis de mannen - treden,
Naar de wijkplaats van den dood;
Stomplende in de hooger jaren,
Storten wij, met grijze haren,
In den moederlijken fchoot.

Dc Vondeling is een juweeltje, dat bijna verdienen zonde,
om naast Het Gevallen Meisje , dat meesterftuk van ToLLENS, geplaatst te worden. Het is in denzelfden fmaak g e.
dicht, en men kan over het geheel duidelijk zien, dat de Heer
WESTERMAN den Dichter TOLLENS tot model gekozen
heeft. Men zie slechts den aanhef. Alles is even zacht en
roerend. Ware dit fluitje niet reeds van elders bekend, wij
zouden in verzoeking komen, om het onzen Lezeren in zijn
geheel mede te deelen.
De twee Spreuken is aardig en los gedicht; Op het aff es
ven van mijn Dochtertje, aandoenlijk, zoo als men van wES.
'r art li A N verwachten konde.
De Spelevaart is uitstekend fraai, en ook belangrijk voor
hen, die met de omftandigheden des Dichters bekend zijn. Het
-flot trof ons bijzonder.
Bij de geboorte van mijnen eertien Zoon heeft ons minder
behaagd. De aanhef flemt niet met den toon, die in het overige van het gedichtje heerscht. Enige regels zijn flroef. In
de wending'tet 's Dichters gade, komen ons de regels:
Pijnlijk zwoegden uwe leden
Onder die geliefde dragt,
En ik zag u angstig torfclien,
Daar mijn oog trachtte uit te vorfchen, enz.

plat voor. De laatfte regel is [lijf proza. Ook de aanfpraak
aan de buurvrouwen, die bij het geval adfijleerde,er
Wijfjes! komt, bezoekt mij nu;
ô! Ik kal zoo gaarn met u, enz.

is triviaal. Men mag wel in gemeenzamen trant dichten, maar
niet ten koste van den goeden fmaak. In deze manier altijd

kiesch
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kiesch en poëtisch te blijven, is moeijelijker dan men veeltijds
denkt.
De Plieger en De Ifsbaan zijn kun(Ilg en toch gemakke.
(ijk. Zulke vernuftige stukjes gaan den Heer WESTERMArq
zeer wel van de hand. In de regels:
Andren is de baan te glad,
Zijn op 't rijden niet gevat,
heeft de _ Dichter tegen het taaleigen gezondigd. In den laatlien regel is geen zelfflandig naamwoord. Het is hier wel niet
Zoo fiootend, als of er b. v. hond:

Ons toch is de baan te glad,
Zijn op 't rijden niet gevat;
doch de feil is even groot. Ook is de uitdrukking: op het
rijden ziet gevat zijn, proza en gedrongen.
Bemoediging heeft veel fchoons; doch ook gebreken. Hee
geliefkoosde (misfchien al te geliefkoosde en te veel gebruikte) beeld des Dichters, van eenen fcheepstogt ontleend, is hier
(de woorden wrevel, deugd, misdrijf uitgezonderd) goed velgehouden. '
Kracht der Moederlijke Liefde is bijzonder treffend. Wij
herlazen dit lluk met een ongemeen genoegen; fchoon wij niet
ontveinzen willen, dat de toon van het Plot, beginnende met
de woorden: Verhaalt het, moeders, enz. bij den aandoenlijken
inhoud van het geheel kwalijk voegde, en de vervloekingen,
die eerst de moeders en vervolgens de jongelingen in den
mond worden gelegd, tegen het oogmerk van den Dichter, de
aandacht van de hoofddaad en van de heldin van het fink op
eene onaangename wijze aftrekken, en den liefelijken indruk
van het geheel bij ons hebben weggenomen.
Op den Verjaardag mijner Echtgenoote is hartelijk - roerend.
De aanhef beviel ons inzonderheid; het omvaêznen in den elfden regel minder e en het daarop volgende gril is hier het regte
epitheton niet. De vergelijkingen van koontjes met bloemen ,
van tranen met parels zijn fraai. Maar worden dezelve nier
te ver getrokken? Ons althans kwamen de verdere tegeufteliingen van faffieren met heldere blikken, van goud met gulden lokken,
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ktn, an fluweel en fatijn met gulle lachjes te gezocht voor.
In zulke flukken moet de kunst niet zigtbaar zijn. Doch deze gcsringe aanmerking mag niets aan de waardij van het geheel
ontnemen, dat den Dichter en zijne Gade beide tot eer ver
Hoogst Genot, is vol leven en gang. Regels, nog.-flrekt.
tans, als:
Die hij boven allen telt,
Wat het vrolijk wusfen doet,
kwamen ons te plat voor. Onwelluidend is ook de regel;
Maar, hoe of n

't

hart moog' jagen.

Droomera. Kort, maar keurig bewerkt.
Op mijnen Geboortedag. Een allerliefst Rukje , vol warme
trekken, uit het gevoelig vaderhart gevloeid. Dat pruilen en
druilen (bi. 99 ) beviel ons echter niet.
Van langer adem en inderdaad voortreffelijk is Het Wederzien. Schier zouden wij dit voor het beste uit den bundel
houden. Hier bruist het gevoel van den Dichter in fchoonè,
krachtige verzen, en fleept ons in zijne verrukking mede. Hier
erkennen wij den teederen Echtgenoot en Vader en geoefenden Dichter tevens, Wie twijfelen moge, of gevoel de bron
der Dichtkunst zij , leze dit iluk. Wij herlazen het, en zou
er gaarne iets, tot eene proeve, uit overnemen; doch zijn-den
verlegen in de keus, daar alles even fchoon is. De volgende
brok moge den Lezer overtuigen, dat onze lof niet partijdig is:
Geen tegenworstling baat; het flerflot, ons befchoren,
Wordt nimmer afgekeerd; eens (laat het affcheidsuur;
Eens zullen we ons vaarwel beklemd elkaar doen hoorn;
Eens wordt de tol betaald, gevorderd door natuur:
Dank zij de alwijze zorg, ons is de fond verborgen,
Waarin de dood ons toeft tot een vernieuwd bellaan;
Het is ons onbewust, voor wien de blijde morgen
Uit d'akeligen nacht des grafs eerst op zal gaan;
Het is ons onbewust, wie, na het angftig fcheiden,
In treurige eenzaamheid zijn tranen plengen moet;
Wie op den kouden fleen het oogenblik moet beiden,
Dat ons, op nieuw vereend, het fnaartMjkst uur vergoedt:'
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Maar troosten we ons in 't wedervinden
Een feheiding, al te droef betreurd;
Ja, de eeuwigheid zal zamenbinden,
Hetgeen de tijd met wrevel fcheurts
ó Pronkjes, die mijne echtkoets Eerden, (t)
Die luchtig om mij henen zwierden, (t)
Met lente-frischheid op 't gelaat,
Gij moogt den droeven pligt volbrengen,
Uw kinderlijke tranen plengen,
Wanneer uw vader henen gaat:
Zoudt gij u om den rouwkreet fbhamen;.
Neen, vouwt uw handjes fchreijend zamen,
Als gij me uw laatfile hulde biedt;
Laat vrij dien vloed van weemoed ftroomen,
Mijn zorg heeft regt daarop bekomen,
Onthoudt me uw dankbaar offer niet:
Maar ducht niet, als het graf mijn beendren heeft verzwolgen,
Als u de kinderpligt de lijkbaar heeft doen volgen,
Als ge op mijn laatst verblijf met weenende oogen staart,
Dat al wat ik n was bedolven werd in de aard:
Neen, dierbre gade, dierbre panden,
Geen fierflot drukt de hoop ter neér;
Offchoon de broze kiel moog' ftranden,
Wij echter zullen vrolijk landen,
En blijder zien we elkander weêr.
De Weduwe moge als een tegenhanger van Den P'ondeling
worden befchouwd. Het doet ons leed, dat ons beflek niet
toelaat, dit fraaije fluk naar eisch te waarderen. De regel:
Daar zijn zorg u meê geriefde, is plat proza.
Dc Nacht. Een tamelijk uitgebreid fink, in anderen trant,
dan de overige ' erzen. De détails zijn hier flout en fiks bewerkt, in alexandrijnfche versmaat. De houding van het geheel en de fchikking bevielen ons echter niet overal. Dat de
Dichter eenen warmen zomerdag maalde, om de koelheid van
den nacht te treffender voor te ftellen, laten wij gelden; fchoon
het juist • niet noodig ware, den lof des nachts ten koste
van den dag te fchetfen. De fchildering is hier ook zeer
fraai:

De
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De God des dags alleen, zijn baan ten top gevaren,
Schijnt enkel voor zich zelv' al 't fchittrende op te garen;
Verheven op zijn kar, met gadeloozen gloor
En onnavolgbren zwier, rent hij door 't gloeijend fpoor
Al 't vloeijende kristal, door hem bijeengetrokken,
Spreidt hij, als diamant, door zijne gouden lokken;
IIij zwaait, terwijl geen damp dien hellen glans verdooft,
De gloênde middagtoorts met majefteit om 't hoofd:
De rosfen, door zijn hand in 't blank gareel geklonken,
Slaan briefchend door de lucht en fnuiven gloed en vonken,
En knabblen op 't gebit, en rigten, in hun vaart,
De manen golvende op, en kronklen hunnen slaart;
De prachtige uren, die het trotsch gefpan omgeven,
Befpoedigen den ren, in 't onafzienbaar zweven;
Zij lagchen 't westen toe, daar 't wolkgevaarte neigt
Te zinken met den last, die 't angflig aardrijk dreigt.
Maar dat de kuntlenaar, die ons den nacht zal voornellen,
ons dadelijk in de naauwe ftraten van eene flad brengt, on
ons in een fpcelhuis te leiden, kunnen wij niet goedkeuren,
hoe fraai ook anders de ongebondenheid en de gevaren ge
zijn. Dit verraadt, bij eene zoo rijke [lof, armoede.-fchilder
Wie toch, die met zijn onderwerp — den ílillen, plegtigen
en verhevenen nacht — regt vervuld is, kan al aantlonds aan
bordeelen denken? Ook is deze fchilderij veel te uitvoerig, in
vergelijking van het geheel. Het overige, en inzonderheid
het floe, doet eene betere werking. Dat bet onzen Dichter
niet aan verheffing mangelt, en dat hij, naar eisch van het onderwerp, ook met een [tout en krachtig penfeel fchildert,. bewijst het akelig tafereel der nachtelijke wroegingen van den
booswicht:
;,

.

In 's afgronds jammerpoel, waar de onverbidbre plagen,
Met vlijmende addertand, aan 't hart der misdaad knagen;
Waar nooit een straal van hoop door zwarte nevlen fchijnt;
Waar zielen zonder tal, door eindloos wee gepijnd,
En rustloos voortgezweept door fcherpe geefelfagen,
Met jammerlijk gekerm, het eeuwig vonnis dragen;
Waar de onverzaadbre gier zich mest met [lijm en bloed,
En met den fcherpen bek in milt en lever wroet,
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De vezels plukt en fcheurt uit groeijende ingewanden,
Waarin zijn ademtogt het pestvuur doet ontbranden;
Waar 't eeuwig draaijend rad het uitgerekte lijf
Aan dalen fpitfen hecht, en flingert om de fchijf;
Den ftrafbren, afgepijnd, onmagtig zich te wringen,
Beweegloos wentelt in otieindbre folteringen;
Terwijl 't onftelpbaar bloed, dat langs de fpeeken vloeit;
In rondgewende vaart, den naakten rug befproeit;
Daar toeven cp uw' wenk de afgrijsfelijke fpoken;
Het- ingezonken oog, nooit door den 11aap geloken s
Schiet d'ingeprangden gloed de ontvleeschte holen uit,
En fonkelt naar een prooi, en vlamt op verfchen buit;
In 't gloeijend juk geprangd, ftaan zij verkleumd te rillen.,
Net uitgemergeld rif mag de ijzren boei niet tillen,
Maar teelt die achterna. Dit kroost van 't jammeroord
Sleurt gij, o fombre nacht ; In uw geleide voort
Naar 't prachtig ledekant , waar de ondeugd ligt te ronken:
De witte fnijer dekt de zwartgedampte fchonken;
De magre hand verfchuift den voorháng van fatijn,
En grijpt in 't eerloos hart, en wringt de helfche pijn
In 't hard verítokt gemoed. Gewekt door 't aklig zuchten,.
Vliegt nu de booswicht op, en tracht de ítraf te ontviugten;
Het nachtfpook grijpt hem aan, en wringt zijn' gorgel digt,
En flingert de ongeltoorts in 't doodsbleek aangezigt.
De Hangen fchuiflen rond, en wriemlen om zijn voeten;
Hij voelt de fpitfe tong in hart en boezem wroeten;
't Is of de vratigheid van dit afzigtlijk ruigs'
IIem 't bloed van weeuw en wees, dat hij verbraste,- ontzuigt
Bij 't akelig gebrul der helfche vloekgenooten,,
;rikt hij aan 't gloeijend goud, hein in den hals gegoten.
Dit is foute, gefpierde poëzij! In het dichtftukje: Leven;-

Just, toont de Heer WESTERMAN, dat hij ook in zachte
fchilderingen een meester is. Men zie, hoe hij de eerfte vrouw
he£chrijft. De man flaapt. Liefelijke droomen ftreelen hem.
Er ontbreekt nog iets. Zijne wenfchen blijven ten decle no
onvoldaan.
-

„ Waak, waak op, ontfluit uwe oogen!"
(Riep een ftem op achtbren toon)
s, Waak4
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gog

, Waak, waak op, en ken 't vermogen
Van het hoogst en edelst fchoon!"
Van het rozenleger Hijgend,
Zag hij met verbazing rond:
Hoogst ontroerd, verrukt en zwijgendi
Staarde hij met open' mond.
Gouden lokken zwierden kronklend
Langs de albasten fchouderblaan;
Lieflijke oogjes, zedig fonklend,
Staarden hein fchroomvallig aan:
't Eerbaar rood, de wangen gloeijend;
En in 't blank der kaken vloeijend,
Toonde de onfchuld , die hier blonk;
,Als den fchoonften maagdenpronk:
Trillend drukten blanke voetjes
tip den rijk bebloemden grond;
Elpen handjes dekten zoetjes
d'Eedlen boezem, fraai gerond,
Lelieblank en ftatig zwellend,
Door het teêr gevoel geroerd,
Dat, in 't zuiver harte wellend;
Tot in de oogen werd gevoerd.
't Mondje blinkende als koralen;
Schooner dan het morgenrood
Daar 't zich, bij het ademhalen;
Met een' lieven trek onttloot;
Al dat fchoon, enz.
?

Onbetwistbaar Voorregt. Regt hartelijk, en het fchoonffe
bewijs van des Dichters Huwelijksliefde opleverende. Hetzelt`
de geldt van het Huwelijksroose. De Heer V E S T E R M A N moet
wel gelukkig zijn. Wél hem, die dit geluk zoo weet te fchátten en zijn gevoel in hartelijke zangen uitftort! Lang verlustige hij zich in liet fchoon, lang geniete hij de geuren van
het lieve, ieederè bloempje, waarvan hij zingt:
ó Wie 't zuiver moa bewaren,
Wat geeft die om lentejaren,
Wat om zoeten zomertijd;
Wat om koestrand najaarsbroeijen.

ttooitn. Ió1 j. no. rc.
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i Blijft in 's levens winter bloeijen,
Aan de reine trouw gewijd.
't Zal den kalen fchedel fieren,
Door de zilvren lokken zwieren;
En, treedt hij de loopbaan af,
8 Dan vloeijen zachte dropjes
Van de liefelijke knopjes
Op zijn 11i1 en vreedzaam graf.
De regel:
Heerscht ook altijd flechts één wil,
Is hard. Het dragen, in den eden regel, bladz. z6t , behaagde ons, om de reeds gezegde reden, niet; even min als
vlagen, in den i8den regel.
flffcheid aan den Heer am. PRVYS, M. D. Een los flukje,
dat zich niet bijzonder onderfcheidt. Bij de geboorte van den
derden Zoon van den Heer H. T 0 L LENS, C Z. is fraai en hartelijk. De Lente is gemakkelijk en bevallig. Van het flukje r
Man mijren Vriend G........ op zijnen Geboortedag, zeggen
wij niets, dan dat het jammer is, dat het in deze verzameling
is opgenomen. Het is bloote rijmelarij, en ontfiert den bundel.
Het doet ons leed, dat wij niet meer in bijzonderheden hebben kunnen treden, en de eigene fchoonheden van ieder dichtuk openleggen. Ja! de gezangen van WESTERMAN zijn natuurlijk-bevallig, hartelijk-roerend, en dit zegt bij ons zeer
veel. Hetzelfde denkbeeld, nogtans, dat in de meeste fcukken
heerscht; zekere geliefkoosde beelden en uitdrukkingen, die te
dikwijls voorkomen, en de te geringe afwisfeling van versmaat, geven aan het geheel eene zekere eentoonigheid, die ve'
1,en niet zal behagen.
Reis door Holland, in de jaren 1807 -1812. Met Afbeeldfr•
gen. In drie Deelen. IIIde Deel. Te 17jljterdam, hij E.
Maaskamp. 1813. In 8vo. 416 Bi. f G- to.:

Z oo zeer de algemeene zucht naar kennis bijkans geen ge
deelte van Europa onbezocht liet, om deszelfs geschiedenis,
landaard, beftaan; gewoonten en zeden op te foren, even zoo
ricl
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i' el dir lot aan Holland ten deel, en wel bepaaldelijk, nadat
deszelfs uitgebreide handel, in de tweede heili der achttiende
eeuw, de banden van verwantfehap niet alle na!i in, ook in
de overige werelddeelen, al naauwer en naauwer had toege.
haald. Franfchen, Engelfeihen, Duitfchers, Zweden, Rnsfen,
Wester- en Oosterlingen wilden een land kennen, dat ongemeen
klein van omtrek, groot in bevolking, arm in eigen natuur
rijk in wetenfchap, kunst en Handel, onder--vortbengfl,
fcheiden door _zijne gewetensvrijheid , zonderling door zijne
gebruiken mogt heeten. Ieder der reizigers, nogtans , had een
verfchillend oogpunt, hetzij als geleerde, als Plaatsman, als landbouwer, als koopman, als menfehenkenner, of alleenlijk ter
kioldoeninge eener oppervlakkige nieuwsgierigheid, welke zich
bevredigt niet de loutere aanfchouwing der 'Voorwerpen, zoodanig als de gelegenheid die aanbiedt, zonder tot den inwendigan aard en de zamenhangende betrekkingen door te dringen.
Van hier, derhalve, zoo vele vverfchillende oordeelvellingen en
berigten, als er perfonen waren, die hunnen weetlust botviertien. Weinigen, zeer weinigen intusfrhen, die met een wijs
oog alles an nabij befchouwden, wat er in verband op-geri
te merken viel, en daartoe eenen genoegzamen tijd van verblijf
befteedden. Dit laatfte fchijnt den man te beurte te zijn ge.
vallen, die ons de alhier aangekondigde Reis heeft geleverd.,
Een vijfjarig, nu en dan door toeval afgebroken, verblijf geeft
hein de gelegenheid, om klimaat j landaard, fabrieken, trafie•
ken, landbouw, handel, befchaving, gebruiken en zeden van
slabij op te merken, en dat wel op een tijdflip, Wanneer Holy
land vad Republiek tot Koningrijk, en van dit laatfie in een gedeelte des Franfchen Keizerrijks vervormd werd. Deze laatste
bijzonderheid, voor eiken Schrijver zoo moeijelijk, maakt dit
werk vooral voor dezen tijd belangrijk s daar het tooneel des
oorlogs federt eenige jaren, en wel tegenwoordig, den lust tot
reizen beperken moest, en de invloed dezer veranderingen door
den reiziger in geenen deele is voorbijgezien.
Van de eerfie twee Deelen dezes werks is reeds voorheên in
onderfchéidene Tijdfchriften verflag gegeven. Van het derde
Deel, dat thans voor ons ligt, zijn wij aan onze Lezers eene
breedvoeriger ontvouwing verfchuldigd.
Hetzelve behelst de reis uit de Hoofdfiad der Hollandfche
Departementen naar den Haag, Schavelingen, Katwijk, LeiYyz
den,
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des, Kaarten, eflkinaar, Texel, Monniketiilam; ptirmerendf
,00rn, Medemolik, Enkhuizen .Fick;.ISehnkigitdy Kampen;
ZwartJluis, Vollenhoven, Blokzijl, de Lemmer, Siéten,i Sneek;
Bolswaard, Workuin, Hindelopen, Molksveerum, H1rlingen,
, raneker, Makkum, Leeuwarden, filmeland, Dockum, Streabosch, Groningen ] Délfzi 1, Embden, lurich, Norden,-Efenr,
J'ttmund, K.niphhaufen, .7ever, Varel, x Oldenburg, Winfeha.
ten, .-1 fen, 21Meppel, Zsvol, Almelo, Deventer,,] :Appeldoorn
het Loo, Zutfen en Arnhem, van welke laatife plaats de Schrij-

ver, die een Dnirrcher fehijnt, nahr zijn; vaderland terugkeert,
en zijne reisbefchrij vi^ig, in tien 'brieven, ten einde- brengt.
Reeds moet de .enkele vermelding, van zoo vele pleatfen eénern
belangrijken inhoud doen vermoeden , wanneer de Schrijver
Benen eigenen geest van waarneming heeft kunnen vereenigets
met zoodanige berigten van deskundigen i als waarop hij zich
met zekerheid verlaten mogt: en het strekt den eeenfent tot
genoegen, dat hij aan de alhier voorkomende befehrijvingen,
hoe kort nu en dan, waar de onderwerpen of meer bekend of
min belangrijk waren, de getuigenis kan geven van onpartij.
digheid en naauwkeurigheid, welke den vreemden reiziger ver.
eert en den inboorling zelvem. gelegenheid geeft f om zijn eigeit
land van veel naderbij te kelinen, dan hij ooit te,-vctreu had
kunnen doen. De' Schrijver, immers, flaat bij elk gedeelte.,
waar het een of ander te zien of op te merken valt, bijzotiderlijk ibis, en geeft nu en dan van een aantal belangrijke zaken een zoo uitvoerig overzigt, dat men zulks- te naauwei
,nood van eenen gevestigden inwoner in betere form zoude kon
verwachten. Van dezen aard, bij voorbeeld,, is de be--ne
fchrijving van. de Caferne St. Charles en de Schtitfuis aan den
Overtoom te Amfterdam; van de : Zeefluizen te Katu'fjk; van
de Zandduinen te Hillegom; van de Bloemkweekerijen te Haarlem; van de Abdij te Egmond; van de wijzen van begraving
in de t}eden en op het land; van de fchapenfokkerij, bij zijtt
verblijf op Texel; van 'het aanpraten, kweesten, verloving e*
trouwen, met alle de feestvieringen, in Noordhollands van
de vruchtbaarheid der Hol!andfehe vrouwen in het algemeen,
met alle de gebruiken der kraambevalling en kraambezoeken,
tot op de voltooijing van de opvoeding der beide fekfen; van
de molens en H'ollaiidfche boerderijen, zoo voor de bereiding
van boter en kaas, met derzelver handel, als voor de vee- en
,
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granen-- teelt - in bijkans alle oorden ; van de onderfcheidende
gebruiken op de Eilanden Marken, U,k, e okland en Aweland; van de kalkbra :deriien in onderfclh,fidene landftrel en;
van de oude taal in Friesland en Molk veerum; van de paar
markten en harddraverijen; van den vrouwelijken-4enfokrij,
wedloop op fFhaatfen te Leeuwarden; van het Inflituut der
pooff<ommen te Gror,ingen;,van de oudheden in Oostvrièrland; van de Hunnebedden in Drente; van de fabrieken en.
trafieken in het voormalige Gelderland; van het aantal fchoone.
lustplaatfen, die Zutfen en Arnhem omringen; en eindelijk
van de overftroomingen, welke dit land bedreigen, met de
fchets van deszelfs verheffing en vermindering. Omtrent alle
deze voorwerpen van bedrijf, handel, wetenfchap en kunst,
met alle de wijzigingen der volks - gebruiken en karakters, komen hier zoo menigvuldige, en, voor zoo ver het den Recenfent toefchijnt, zoo uitvoerige en echte berigten voor, dat men
zich veeleer verbazen moet over de ongemeene kortheid, waarmede de Schrijver eenen zoo ontzettenden rijkdom van waar
26 bladen druks, heeft kunnen bevatten. En het--nemig,
geen ten laatfle aan deze befchrijvingen nog meerdere waarde
bijzet, zijn een aantal van• niet minder dan so keurig geëtfle
kleine Platen , waarin het karakteristieke der onderfcheidene
kleedingen en gebruiken in de verfchillende Departementen, de
wijzen van begravinge, de harddraverij met paarden, de wedloop op fchaatfen, de hunnebedden, de landhoeven, de ruïnen
van Egnrrond en Toutenburg, en andere bijzonderheden meer,
naar het leven zijn afgeteekend.
Om den Lezer echter zelf in ftaat te Rellen tot eigen oordeel, vooral ook over de fchrijfwijze, welke allezins kort en
eenvoudig is, neemt de Recenfent gaarne een enkel i aal over
ten voorbeelde, Maande dit werk zonder voorkeuze op, waar
het voor hem openviel.
„ De ligging van Groningen,, aan een paar zamenvloeijende
„-rivieren, welke in de Noordzee uitloopes, de gegravene
trekvaarten aan de westeliike zijde en hare diepe grachten,
„ maken haar allezins gefchikt tot den handel , die door de
„ voortreffelijke kleilanden en vruchtbare zandgronden van rond, om niet weinig wordt verflerkt, zoodat hare uiterlijke ge„ daante, door een aantal nieuwe, wel gebouwde en fomtijds
prachtige huizen verfraaid, eene welvaart teekent, welke mij,
YyZ
,,voor
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„ voor het tegenwoordige, b'.}kans nergens elders, zoo f}erl¢
„ in het oog viel. -- In haar midden blue jen nog een aanta$
„ fabrieken en trafieken, waarvan die van de koffij en cicho„ ni, bij de fehaarschheid vary Oost- en Westindifehe booneg,
eenes grooten opgang hebben gemaakt, offehoon men wil„
„ dat de grond voor de cichorei alhier niet zoo voordeelig is,
„ en de zorg, bij het zuiveren en droogen der wortels, In
„ verre na die van het Dorp Noordwijk, in de nabijheid der
„ Stad Leiden, geenszins evenaart. — De tegenwoordige bloei
„ der Hoogefchole, hij het bezit va; ' een aantal zeer bet
„ kwame Hoogleeraren in alle vakken, heeft in deze ftad bJzonder voordeelig gewerkt op de befchaving, zoodat zij
„ voor de aanzienlijkfte Hollandfche Steden niet alleen niet
,,'behoeft te zwichten, maar dezelve, door eenen onbekrompener denktrant, zelfs 'overtreft."
Van de Hunnebedden fprekende, geeft hij be volgende bergt; „ Bene derzelven te Eext is 68 voeten lang, heeft 7
, deklteenen, die op 32 anderen rusten, en de middeifle bovenfteenen, van onderen plat, zijn 13 voeten lang, 9 breed
en 5 voeten dik. Nog eene andere, onder doko, in í75f
ontdekt, is een geregelde kelder, bemuurd met 8 platte en
„ overigens ruwe iteenen, zijnde van het oosten naar het wes„ ten 12 voeten Iai g, 7 breed en 5 voeten diep, en hebbende
,,tegen het zuiden eenen ingang, trapswijze uit kleine keijen
vervaardigd. — Die te Emmen, in het kanton Dalen; op
, den soffen van Grasmaand des jaars i8o9 (waarvan hierbij
„ eerre afbeelding) ontdekt, is Io voeten hoog en bo in zij„ sen omtrek. De bodem binnen 's werks is lang r5 voeten,
„ breed 5 voeten en 8 duimen, en diep tusfehen den bodem
en het eerwulf 312 voet. Hij beítaat uit 14 zware keiffeenen
„ of veldflinten, namelijk 4 aan de zuid-, 4 aan de noord.,
„ z aan de oost-, t aan de west- zijde, en de q. overige, in
„ de firekking vab het zuiden naar het noorden, tot dekftee„ sen, die allen van buiten ruw en oneffen en van binnen meer
„ glad bewerkt zijn." enz.
De Recenfent aarzelt niet, deze Reis onder de beste te rangfehikken, die wegens Holland voorhanden zijn, als zeer gepast, om door hare duizende bijzonderheden den Hollander
met zichzelf bekend te maken, en, ook door de Franfche
uitgave, den Inlander in Raat te (tellen tot een veel onpartij,
iliger vonnis, dan tot hiertoe heeft plaats gehad.
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Epitres 4 une Femme fur la Converfation; fuivies de Poéfcs
fugitives; par Madame Ds V A N N O Z, ne S I V R Y. Seconde Edition, revue et corrigée. A Paris, chez Michaud Frares, 18,12. izmo. p. p. 214.
Wij hebben, gedurende den tijd dat dit Tijdfchrift nu be
fhaat, wel eens hooren aanmerken, dat het daarin gegeven verflag van uitheemfche gefchriften minder ftrookte met de volledigheid, waarnaar men, voor het overige, blijkbaar ftreefde.
En het is zeker niet te ontkennen, dat de Franfche en Hoog
Litteratuur, elk voor zich, zoo overvloedig zijn, dat-duitfche
het niet eens mogelijk is, slechts het uitgelezeníle van beiden,
in het ons voorgefteld beftek, te doen kennen. Intusfchen viel.
jen wij ons toch, dat het door ons vermeldde meestal eend
belangrijke zijde voor den Hollandfclren Lezer had; en dat wij,
in het bijzonder, in de Franfche taal, nu ,en dan .een werkje
hebben aangekondigd, dat onze befchaafcle jonge lieden, die
doorgaans liefhebbers van deze letterkunde zijn, vreemd noch
onverfchillig is gebleven.
Met dit een en ander, nu, fireelt zich onze verwachting mede
ten opzigte van het boekje, dat wij op den titel hebben ge
Belangrijk Is liet voor eiken Iiefhebber der fchoone-noemd.
litteratuur, bij het gezigt van den uititekenden bloei onzer po
ook eenmaal te vernemen, hoe het daarmede, ten zelfden-ézij,
tijde, bij zoodanige andere natiën fiaat, welke Reeds den grootften roem in het vak hebben behaald . D E L I L L E, het is waar,
is federt lang algemeen bekend; wie hem in zijne eigen taal niet
heeft kunnen lezen, die mogt hein naar de vertaling van Mevrouw VAN STREE$, in haren lreldeling, of de meesterlijke
navolging van B I L DE R D IJ it, in z1jn Buitenleven, beoordeeTen. Doch én Ic/bone dag maakt nog geen zomer; en even
zoo min kan een enkel gelukkig Genie ten bewijs ftrekken van
de vruchtbaarheid van Benig tijdperk, in eene of andere foort
van voortb'rengfels. Het verdient,, derhalve, de aandacht van
den opmerker, dat wij in liet werkje voorhanden een Pluk aankondigen, hetgeen ons toefchijnt de bloeijendfte tijden der Fraufche letterkunde geenszins tot oneere te kunnen firekken. Eenti
vloeijeude verfificatie, die echter door de afwisfelende maat voIkc^Yy4
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komen bewaard blijft voor dat eentoonige, waartoe de zuidelijke Europifèhe talen anders ligt vervallen; eene ruimte van gedachten, die de aandacht tefl ens bezig houdt en treft; eene juiste en keurige teekening van allerlei tafereelen, die den waren
,dichtgeest teekenen, benevens •.warm gevoel en levendig cobriet; ziedaar eenige voorregten, die de befehaafde Schrijfíter
hoogstgunflig onderfcheiden. Het voorname flak is dat over de
Verkeering; een onderwerp, bijna te gelijker tijd door DELI L LE behandeld , (van welke behandeling ook door ons is ver
flag gedaan.) Zij maakt hiervan in de Voorrede melding, op eene
wijze, die hare zedigheid vereert, en haar belluit, om desniettemin in den opgevatten arbeid voort të gaan, volkomen regt-.
yaardigt. Het onderling verfchil, namelijk, gelijk zij van DE
LILLE zelven vernam, blijft groot genoeg; en, het voorregt
hebbende van vroeger in het licht te verfchijnen, kon haar Rukje
te eer op eene gunítige ontvangst hopen. Zij wil het — ten ein-.
de de vergelijking nog meer te ontwijken --- ook geen Dichtftuk
(Poëme) genoemd hebben; liet zijn fechts Epitres, dichterlij-^
ke Brieven, aan eene jeugdige vriendin gerigt. Achter elk de,
ger vier brieven gaan eenige noten, die van geoefendheid, bij
Zonder in de poëzij van onderfcheidene natiën, getuigen. Na,:
volgingen van Latijnfche, Engelfche, italiaanfche, Hoogduitfche
en Portugefche Dichters worden in dezelven aangewezen, of
stomen althans in de andere flukjes, onder den naam van Poéfies
fugitives hierbij gevoegd, meermalen voor. Ook deze tlukjes
Zijn Epitres, benevens Elegiën en Benige algeheele navolgingen
-
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van CA -MONS, van MILTON, POPE enz., van GESSNER

en eene ongenoemde Itliaa; fche..
Doch, wij lieten blijken, vooral jeugdige beminnaars van
rranfche litteratuur met dit verflag op het oog te hebben. En,
gelijk zij zich aan al het gezegde doorgaans minder (toren, et
meer Hechts enkel vragen, of het wezenlijk mooi is, en pleizierig leest; zoo wilden wij ook niet gaarne aanleiding geven,
dat ze te dezen aanzien van toon veranderden, en den kunst-Yegter gingen a(etteren. Hun zeggen we derhalve, dat de befchaaf'de Dame inderdaad charmant vertelt, dat hetgeen ze zegt
waarlijk interesfant is, en dat dus ieder jong Heer, maar vooral jonge Jufvrouw, er menige les uit kan halen, die de bevallige gave van eersen aan ^ena:nen omgang uitfiekend zal opluisteren. Zoo kan Men er b. v. leeren, van hoe vele waarde het is,
wél
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wi'1 te vertellen, en hoe leelijk daarentegen, iedereen roet laltge en nietsbeduidende vertellingen lastig te vallen ; van hoe
veel belang het is, zich naar eens ieders fmaak zoo wat te
%hikken; met hem van het zijne gaarne te praten, en hoe ver
daarentegen, altijd met zijn eigen lieve ik en mijn voor-terd
den dag te komen; hoe zeer befcheidenheid in liet algemeen
de jonge Dame voegt, hoe zeer ze zich wachten moet met haar
vernuft niet al te veel te fchitteren, en inzonderheid over het
hoofdhuk der liefde zoo min mogelijk zeggen.
Nu, deze laatfle lesten behoeven onze Hollandfche Meisjes
+nhisfchien zdo niet. Doch, baat het niet , het fchaàdt niet. Wij
wilden maar eenige ftaaitjes van het een en ander geven. En
wij kunnen daarbij verzekeren, dat zij alle deze _lesfen door
ware of verdichte voorbeelden zoo aardig opheldert en tevens
afwisi'elt, dat men er gewis noch bij geeuwen, noch zuur kij3:en zal. Laten wij, tot een voorbeeld, flechts liet volgende
mogen navertellen: Zekere jonge Dame was dan eens verbazend
wijs en knap; zij hoorde niemand zoo gaarne als zichzelve, en
had dusin gezelfchap veelal de praat alleen. Een bejaard vriend,
die dit niet zoo heel mooi vond, en haar wel gaarne eens wilde
doen gevoelen, dat zij toch wat at te zeker van de toejuiching
van anderen was, die, over het geheel genomen, nog flechts uit
beleefdheid naar haar luisterden, fpeelde haar deze poets. Zij
zou op zeker gezelfchap gaan. Men vertelde haar van een man
van uitflekende bekwaamheden, die daar mede zou zijn. Zij nam
zich terítond voor, haar licht voor hein te laten fchijnen. Onder
begunítiging van den vriend, viel haar dit ook niet tnoeijelijk,
De beroemde man beantwoordde, inderdaad; alle hare discourfen
niet goedkeurend lagchen en vriendelijk buigen. 'En zij was hier
te vrede , dat zij, na 's mans vertrek, terítond in zijnen-overz
lof uitweidde, hem oordeel, fmaak enz. in ruime mate toeken.
rende. Doch nu barstte het ganfche gezelfchap in lagchen uit,
en kon naauwelijks tot bedaren komen, om haar te zeggers;
dat de beroemde vreemdeling flom en doof was.
Dit alles geldt nu zeker alleen la Convei fation, die echter
nog niet de helft van het boekje inneemt. Doch ook de au
dere Rukjes zullen niet afvallen. Er is onder dezelven all erlei,
en doorgaans van het beste. Wij willen geen register maken;
doch een enkel flukje kunnen wij niet onvermeld laten. Hoe
zeer, namelijk, boven geleerd is, dat een meisje niet veel over
de
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iie liefde moet praten, misfchien ook niet eens denken; zoo Ina.
ken wij toch, met Madame DE VANNOZ, gaarne eene uitzondering ten opzigte dier jonge Italiaanfche, welke hier het ver
haren minnaar loo roerend beklaagt, dat wij elke onzer-liesvan
Lezeresfen zulk een gevoelig en getrouw hart, inks zonder zulk
een verlies, wel haast zouden toewenfclien.
Het volgende aandoenlijke flukje kozen wij ter proeve SUR LA MORT D'UlN ENFANT DE SEVD MOIS

Dieu de bonté qui me l'aviez donnée ,
De vos blenfaits ai - je done vu la fin
Sur fan berceau fa rëre in, fortunée
Pleure déjà cette fleur dun matin.
Quoi , je te penis, quoit ta cou; fe est reinplief
fL peine un jour avail rnarqué ton fart
Entre les pleurs que we Boute ta mort
Et les douleurs que m'a coz2té ta vie.
.Mais, dais -je encore écauter sues regrets?

D'un meilleur monde itn„iertelle héritière,
.Tu t'affranchis an feuil de ta carrière;
Mon deuil cors.nence, et déja to renais.
En rejetant la coupe de la vie f
De ce féjour ta détournas les yeux;

Ton esprit pur, impatient des cieux,
Redémanda fa divine patrie.
Mourir eszfar t, c'est tromper te malheur,
C'est échapper d l'humaine faiblesfe :
Le frais bouten qui fèehe iivant la fleur,
De fes parfums conferve la richesfe.

Raadgevingen aan mijne Dochter, door j. N. B O U ILL Y. Ure
het Fransch, door M. STUART. IIIde Deel. Te ,lmflerdam,
bij E. Maaskamp. 1312. In 8vo. 250 Bl. f a-: -:
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eer aanprijzende was reeds het berigt, In voorgaande Nonmess van ons Tijdfchrift, wegens de eerfte twee Deelen van
it zedekunciig werkje gegeven. Ook dit derde Deel heeft alle
aanfpraak op dezelfde vercerende goedkeuring. Het behelst zes
Ver-
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Verhalen: de Zusters van Liefdadigheid; Benny, het Bloemen het Gevaar van een luimig Woord; de Keus an eend

cneisje;

FFiendin; de Keus van eenera. Echtgenoot, en de Boom van
Catinat; allen gefchlkt, om de echte liefdadigheid, de befpotting en het gevaar, waarin zich ieder meisje (tort, dat zich
roekeloos boven haren Iaat verheft, of hare Mimen botviert,
te omzigtigheid in het verkiezen van vriendin en echtgenoot,
en de flandvastigheld der ware liefde , in het bekoorlijkst licht te
plaatfen. De wijze van voordragt is even eenvoudig; de verha
Jen zeer goed zamenhangende; de zedelijke beginfelen voor
edel, zoodat dit werkje zijnen gevestigden roem,-trefl'ijkn
voor het vak der vrouwelijke opvoeding, volkomen Maande
houdt. Ook de Vertaling is even zoo getrouw en vloeijende,
als in de vorige Stukjes, en de zes Platen, die dit Deel verfieren, behoeven voor de oorfpronkelijke in fraaiheid niet t2
zwichten. — Zonder te groote uitvoerigheid, kunnen wij niet
wel een gedeelte der Verhalen overnemen. Wij kiezen dus liever, tot een voorbeeld, de volgende waarfchuwing, door den
Heer B 0V ILL Y aan zijne Dochter, bij de voltooijing harer
opvoeding, gegeven:
„ Wacht u wel, mijne Flavia, misbruik te maken van het
regt om belang te verwekken en te behagen. Vergeet niet,
„ dat de gelukkige Ieeftijd, die dat regt verleent, de berisping
„ en wangunst tevens opwekt, en dat men, achttien jaar zijn„ de, niet meer kan rekenen cp de verfchooningen der kindsch„ held. Vergeet niet, dat het algemeen gevoelen zich op dien
tijd verklaart, en dat hetzelve de hoedanigheden en gebre„ ken, om zoo te zeggen, te boek ílelt, waarvan het gevolg
„ zich doet bemerken over her geheele volgende leven. Mog„ ten uwe zedigheid en ingetogenheid u een vreedzaam genot
„ vergunnen van de voorregten, welken het lot u heeft toegelegd! Volg die jonge onbedachten niet na, die, trotsch op
„ hare eerfte voordeelen, bedwelmd door den wierook, dien
men haar rijkelijk toezwaait, doch die weldra vervliet als
„ eerre ijdele fchaduw, zich verbeelden, dat zij aller toejui„ ching wegdragen, en zich beijveren, om in het helderst licht
„ te fchitteren! De lentebloem, die onophoudelijk aan de zon„ neutralen blootflaat, verflenst en valt kleurloos af; tgrwijl
die, welke langzaam bloeit in de fciiaduw van een zedig
„ loof, hare frischheid lang behcudlt en hen nog bokoort, di e
y , haar in den natijd zoeken."
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Xmanak der Mufen eii Gratiën, aan Friend/chap ; Liefde erf
Kunst gewijd, voor den fare 1814. Te Imfierdam, bij Ee
Maaskamp. f 2 .
r

. eer welkom is ons wederom dit Nieuwjaarsgefchenk ,dat zich
door zijnen bevalliger inhoud, door meestal keurig dicht, door
nuttige verhalen en aanmerkingen, door zijne geheele uiterlijke
fc_m, en niet minder door zijne fràaijé afbeeldingen, aanbeveelt. Behalve den gewonen kalender , met deszelfs eigen
waarbij nu nog enkele nieuwe bijvóegfels wegen§-liedn,
de muntfpeciën enz. , bek at hetzelve ruim en twintigtal van
ilukjes in rijm en omrijm, waarvan wij alhier den inhoud opgeven. Strijd der Minnegoodjes; de eerfle Indruk, de Telegraaf der Liefde; de Eed aan de Liefde; de teédere Kus;
Coralir,e, of de Echtfcheiding door dwang; Flora; de Liefde
br ranst de Schoonheid; de Dans met mijnen Lieveling; mils
Lie+"eling is mijn genoegen; Morgenbezoek bij eene Parijfché
I F-ou7v van (maak; 'wat is dat, Moeder? de Huwelijkstroreiir
bij de Crnftombe; Dr. Tronchin te Parijs; de verwisfeling
-

5'an der Rozen kleur; oji eene Coquette; Erkentelijkheid; de
.Fcrdi±e,go; nieuwe D.snstoeren; het gevolg van een gemaskerd
Bal; .'set Huwelijk op de grenzen van Schotland, en Anecdoten.

E; ;,e verandering in de keus van onderwerpen, welke voor
dezen jaargang is ingevoerd, komt den Recenfènt niet ongepast voor. De oplettendheid althans op de Danskunst, en de
incdedeeling van levendige danstoeren, door eene naauwkeurige afteek^ning ee befchrijving verzeld, is eene nieuwheid, wel
wil hier te laad in geenen Almanak aantroffen, en echter,-ke
als toevoegsel tnr den goeden (maak , niet mogen afkeuren. Enkele 'tukios , zoo als de Eed aan de Liefde, de teeàere Kus en de Ec!ttfc'a eiding van Coral/ne, zijn lieer treffende
en doelma *ig. E.eni e v•rsies zijn uitnemend bevallig; gelijk
niet mineier de zeven Plaatjes, welke alle zich, even zeer door
goeden C ik, aÍs door keurige etsnaaid, aanbevelen; bij welk
alles wij alzoo niet twijfelen, «f dit St. Nikolaas of Nieuwjaarsgefchenk zal een zeer gunftig onthaal van het Publiek on'
moeten.
,

BE OORDEEL ING.
De Geest van het Evangelisch Christendom, door w. i,.
DEPE1ZP0NCHER. III Stukken. Te Utrecht, bid J.
van Schoonhoven. 1812 , 13. Voor rekening van derr
.dutheur gedrukt. In gr. 8va„ Te za,nen ad6 BI., f' . - i6 - t

I

nder dezen titel geeft de godvruchtige en zelf lenkende
n E It P0 NC HE rz ons een godsdienflig , Christelijk
gefchrift, rijk van inhoud en zeer gewigtig, daar het niet
minder bevat, dan een overzigt en ontwikkelde voorflelling;
van 's mans gedachten over de gewi;t.igfte flukken der ge£oofs- en zedeleer ; in eersen duidelijken ftijl en zeer gere-.
gelde orde., gefchreven niet warmte en vol gevoel, fchil-.
derachtig dichterlijk hier en daar, wnsgeerig, uitlegkundig,
en tevens i'elfelmatig; in één woord, voedièl voor verf and.
en hart, zoo bewerkt en voorgedr igen , dat het den goedeis
finaal: en der oordeelkundige vlijt van den vervaardiger , zoet
wel als zijn hart, voorzeker eere doet, en, niet 's mans
overige fchrifren, eerie onderscheidende plaats verdient in
de boekverzameling van godsdien, igen. Hoezeer wij dir
goed getuigenis van dit werkje gaarne afleggen, fpreekt het
echter van zelve, dat wij daardoor geenszins kunnen gerekend worden in alles met den Schrijver in te flemnien, en ,
offchoon wij den Lezer nut en Richting beloven, wij er
echter niet voor infaan, dat hij alles, voldingend bewezen
heeft en ieder in alles overtuigen zal. flier en daar hebben
wij op 's titans wijs eerige redeneringen zoo wel, als op zijne
;chrifttritlegging, nog al liet een of ander uit te zonderen,
en , daar over de ilicr behandeld wordende onderwerpen
reeds zoo veel en op velerlei wijze gefchreven is, zal men
hier ook wel Beene nieuwe dingen verwachten; het is dt
'bijzondere fchikking der denkbeelden , en de finaak, waarin
Jaet overvloedig bekende bearbeid is, hetwelk de lezing en
1;LOOI'>7J. 1 ;1 j, i o, t dZ
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herlezing aangenaam en onderhoudend maakt; terwijl de o1 ^
derwerpen zelve altijd hoogstgewigtig blijven, en voor het
redelijk en gemoedelijk nadenken eene Reeds onuitputbare
bron. Aan de hoofdwaarheden des Christelijken geloofs,
en ook aan de bijzondere opvatting en wijziging derzelve bij
het Hervormd Kerkgenootfclra , is de Schrijver doorgaans
zeer getrouw, en wij durven . hem alzoo in dezen zin wel
+onder de ítrikt regtzinnigen rangfchikken ; één pant, de
eindelijke zal/ging van allen, echter uitgezonderd, waar
gevoelen reeds genoegzaam bekend is, en 't-omtren'sa
Welk hij ook hier niet bewimpelt, gelijk de aard van dit zijn
gefchrift het ook van zelve medebrengt ; het kan toch niet
anders, of deze zijne gedachte heeft Benen aanmerkelijken
invloed op zijne befchouwing van den geest van het Evang►elisch Christendom. Maar wij doen hem gaarne het regt
'van te erkennen, dat hij geenszins, op eene hinderlijke wij
voor andersdenkenden, voor dit of eenig ander gevoelen-ze
liet harnas aantrekt; neen , — overal draagt zijngefchrijfhet
]kenmerk van Christelijke toegevendheid en ' liefde ; niets
]heeft het werk van een twistfchrift ; de Schrijver ontwikkelt overal zijn gevoelen en wijze van befcfiouwen , en geeft
eenvoudig en hartelijk zijne gronden op. Wij meenen, dat
liet onnoodig, en zelfs eenigermate vervelend, wezen zou,
van íluk tot flak deze boekdeeltjes te doorloopen, en eene
dorre fchets te geven van hetgeen hier wordt behandeld.
Wij willen ook niet bij bijzondere punten fiilftaan, en dezelVe hier ten toets brengen. Gaarne gaven wij, in weinig
ivoorden, een algemeen overzigt; dan, aan het Plot vats
het derde en laatfee Rukje wordt eene voorrede beloofd, die
fpoedig volgen zou; deze kwam ons intusfchen tot nog toe
niet ter hand ; misfchien geeft dezelve het een en ander,
dat dit overzigt gemakkelijker maakt, en ons dan aanleiding
om nogmaals terug te komen op geheel het werkje. Dan
op dat voorberigt hebben wij reeds te lang gewacht, en
durfden de vermelding nu niet nog langer daarop uitftellen.
In het algemeen zeggen wij dans de geest van het Evangelisch Chhristendona, zoo ais die hier wordt opgegeven, i3
;
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t,IEFDE; liefde is het Goddelijke wezen; liefde en het goede ftaan in het naauwst verband. God toont zich liefde in
alle zijne werken; en in zijne openbaring door alle de ver
huishoudingen; ieder fluk van de Christelijke-fchilendé
leer loopt daardp ; als een algemeen middelpunt; uit. De
wetenfchap der volmaaktheid is het doel en de kroon van
onze geheele opvoeding hier op aarde. Schoonheid en volnaaktheid ttaan in een onmiddellijk verband; van alle fchoonheid is de zedelijke het groote en wezenlijke. Het hoogfte
ideaal is Jezus. De verborgenheden des Christendoms (it
den meest gewonen zin) bevatten in zich de gronden der verVulling van onze behoeften, fchoonheid , volkomenheid.
Goed en kwaad zijn door hunnen aard onaf elieidelijk zaamverbo nden . De val en wederóprigting des menschdoms zijn
deeles van één groot ontwerp. De val heeft dadelijke Eirek=
king, om, door zijne kwade gevolgen zelve, ons karakter
tot hetgeen het wezen, moet te vormen. Gods befchikking
en werk leidt in alles tot zijn doel; de verzoeningweg door
J. C. bevestigt den gefehokten grondflag der zedelijkheid.
Uit naaitwe vereeniging met Jezus door het geloof fpruit de
regtvaardiging voort, en wordt men wedergeboren tot een
nieuw fchepfel. Alles loopt op geestelijke en zedelijke volmaking uit. Dit is de voortreffelijkheid van den Christelijken Godsdienst. Liefde is de grondflag en bron tot
ware volmaking ; de omvang van alle derzelver verfchillende wijzigingen, d. i. van alle de Evangeliepligten, is
het kenmerk van godzaligheid. Dood is verhuizing, eene
ftraf voor alien, maar van heilrijke gevolgen. En bij de
laatfie uitkomst van alles wordt het voor allen duidelijk, dat
liefde van alles het begin en het einde is. •— Ziet daar eenij
ge hoofdtrekken; men leze, men toetfe, en zal voorzeker
veel goeds en fchoons vinden, dat innerlijk ten goede roeren zal.
Ziet hier van fchrijf- en redeneerwijze eene proeve: „ Wij
zien wel in ons zelven een groot wonder plaats grijpen.
Eene naar Gods beeld gevormde Geestlijke Natuur, met
die ligehaamlijke Natuur van het aan het zinlijké gebonden
#of
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hof vereenigd', en te farcen slechts een wezen uitmakertc e
Dit is reeds onbefefbaar voor ons. Dit toont reeds hoe veel
onbegrijpelijks er, in de vereeniging van verfchillende Naturen, plaats grijpen kan. — Dan hoe oneindig hooger en
onbegrijpelijker is het nog, dat de Godheid zich heeft ver=
eenigd met haar menfchelijk Beeld, in de ziel van Jezus,
geheel onbevlekt aanweezend; ja door tusfehenkomst dezex
ziele ook zelfs met zijn lichaam , in volkomen éénheid
des Perfoons ? -- Dit een en ander mogen wijten voorwerp
onzer befpiegeling (lellen. Maar verklaring kan het ons nog
niet geven. Ja wij mogen er zelfs nog niet op doorredeneeren, overmids ons daartoe te weinig hetwezen niet alleen
van de Godlijke, maar ook dat van de Inenfchelijke Natuur
bekend is." — „ .Hier 'derhalven blijft het Geheimnis,
Verborgenheid. Maar in de volgende Huishouding zal het
ons eens worden geopenbaard, en dan zullen wij eerst het
volle, het verheevene, en ondoorgrondlijke tevens inzien
van hetgeen God, voor ons, deed. Dan zullen wij de onberekenbare waarde leeren kennen van den prijs, voor denwelken wij zijn vrij gekogt ! Dan zullen wij in bewondering
en aanbiddende liefde wegzinken; en verbaasd, ontzet,
maar tevens in verrukking opgetogen, uitroepen: wat zijn
wij, o God! dat uwe opperfte Liefde ons aldus is gedagtig
geweest; ons aldus, boven alle verwagting, ja boven alle
mooglijkheid van wenfchen, heeft beweldadigd? Ja, dan
zullen wij de volle kragt van de onfterfelijkheid, van 't Hemelsch beftaan, nodig hebben, om niet te bezwijken, oItder den aandrang der fterke aandoeningen, die alsdan onze
ziel. geheel zullen overweldigen, maar ook opheffen tot den
Allerhoogften ! Dan zullen wij den Drie-Lenigen God onzen
Vergeever Verlosfer en Herfchepper,, als van aangezicht,
tot aangezigt, en niet meer zoo als hier in eenen fpiegel,
in eene duistere reden aanfchouwende zoo als hij is , ontwaaren, en verklaard zien, hoe de Zoon zig zelven voor
ons kon geven in den dood; hoe de Vader deezen eenigge-.
liefden aan de waereld fchenken, en zijn zoenoffer aanneeanen kon; hoe de Heilige Geest daardoor kon worden in
stuc
;
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that gefteld, om den geheel verbasterden mensch te her%heppen tot vernieuwing van Volmaaktheid en Heerlijk
wel te regt, dat voor ons nu nog onbegrijp--heid?Eno
lijk Beftaan des Goddelijken Weezens, 't welk het onderwerp der Hooge Verborgenheid van de Drie - Eenheid
uitmaakt, ons werd voorgedragen onder de betrekking der
heiligíte en tederfte Liefde, in betooning der onverzetlijkfte
trouw en des nimmer aflaatenden welbehagens! Ja dan zal
de gebrekkige Kinderkennis der Aarde , in de volledige
kennis en weetenfchap der Hemelen, worden veranderd.
Dan zal 't fla ielen van den Aardfchen Sterveling worden
vervangen, door eenen Lofzang, bij den welken de Enge
Aarts - Engelen zig in de volíle verrukking hunner-len
bewondering zullen kunnen voegen."
Dan, geven wij nog iets van eenen anderen aard: „ Hij
die alleen mijne ziel zou kunnen vers ietigen, heeft mij
zijn voorneemen ten deezen zelf geopenbaard. Hoort tlegts
de ílem van zijnen Heilgezant , zijnen geliefden Zoon.
Hoort hoe die, zig bereidende tot den dood, in volle ver
zijne treurende Vrienden fprak. Ik leeve-zekrdhito
en gij zult leven! Uw hart worde niet ontroerd; in 't Huis
mijnes Vaders zijn veele wooningen , en ik gaa heersen om 'er
u plaats te bereiden. Want daar ik ben, aldaar zal ook mijn
Dienaar zijn; ja ik wil, dat daar ik ben, ook alle die geezien bij mij zijn, die de Vader mij gegeeven heeft; ik tog
zal ze opwekken ten uiterften dage, en alsdan zullen zij niet
meer kunnen fterven, want zij zullen den Engelen gelijk
zijn! Ja ik verordineere hun zelfs liet Koningrijk, gelijkerwijs mijn Vader mij dat verordineerd heeft. Wie wij derhalven verliezen mogen, uit onze dierbaarfte panden, treuren wij nimmer over hen, zoo als zij die geene hope ken'ien. Want de Beminden van ons hart zullen eens heílee•
ven, en wij zullen herleeven met hun! Welk een lieflijk genoegen mengt dit denkbeeld onder 't herdenken aan hun!
En welke Verheevene Gedagten ook! Dit bereidt, dit temt
ons voor de Eeuwigheid. Ja dit maakt dat de onbekende
last, aau dewelke wij moeten aanlanden, ons niet meer
Zz3
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vreemd zij, maar een voorwerp van verlangen. Wij heb.,
ben er reeds zoo veele nauwe , zoo veele dierbaare be.
trekkingen ! — En de dierbaarile van alle betrekkingen,
op den Grooten Beheerfcher zelve dier Kust. — Doch dit
niet alleen; wij vinden hier ook een fpoor, om ons zoo
te gedragen, dat wij ons eens aldaar juichend met hun
hereenigen mogen. Dit is dus eerre trouw, welke wij. hun
bewijzen moeten, op dat wij ook hun verlangen niet te
leur (tellen." enz.
Op de jaren van den Heer DE P It R P. ON C HER zal
het wel moeijelijk zijn, zich aan de thans algemeen aangenomene, ja ook maar aan eene zich altijd gelijke, fpelling te gewennen,.

Eenige Gefchilpunten onder de Protestanten, eertijds met
veel drift behandeld, nu bedaardelijk overwogen, naar
de behoeften van onzen tijd. Door 41etophilus. Te
Groningen , bij W. Zuiderra. In gr. 8vo. 94 Bl. f : - 15klaagt over de groote verdorvenheid der menfchen, over ongeloof en halsjiarrigheid :. maar zou de voorname reden -niet daarin gelegen zijn, dat men een ander Evangelie leert, hetgeen meet dat van Christus jirijdig is, en dus geene vruchten dragen kan? Dit boeksken
zal dit waarfchijnlijk moeten verhelpen ! Er is voor, en
ook na, maar vooral in í6r8 en 1619 over de bekende vijf
artikelen tegén de Remon(icranten zoo veel gefchreven, dat
het waarlijk eenige moeite kost, om eenig nieuw gefchrift
over dit onderwerp, hoe dan ook, in de hand te nemen;
de predikers maakten over deze betwiste flukken zoo vele
en zoo lang heete hoofden en koude harten, dat men bij
het aanroeren van deze fnaar waarlijk door eenen killen
fchrik overvallen wordt, en regt hartelijk verlangen moet,
dat met het : „ een dienstknecht des Heeren moet nies
visten," een' ieder het ililzwijgen wierd opgelegd. De fiel.
ler,

EENIGL GESCEILPt7N'TEN ONDER bE PROTESTANTEN. 703

Ier van deze beáordeeling hoorde van Geestelijken van de
partijen en van andere Christengenootfchappen zoo meni.
ge ffichtelijke en in ieder opzigt uitmuntende Leerrede, en
verheugde zich over de voorzigtige wijsheid, waarmede alles vermeden werd, wat het oude gefchil kon herinneren,
en ook de gereedile aanleiding daartoe met fchranderheid
ontweken; terwijl het geheel, voor hoorders van welk eene
gezindheid ook in dit opzigt, leerrijk, Christelijk, nuttig
en roerend was. Hij woonde, ambtshalve, in meer dan
téne Kerkelijke vergadering het Examen bij, waarin over
deze gefchillen opzettelijk en uitvoerig moest worden ge
hij bewonderde den edelen geest van den wel-handel;
jongeling en van geheel de vergadering, de-pnderwz
eenvoudige vrijmoedigheid en het voorzigtig vermijden van!
uiterílen , en de groote vruchtbaarheid, die men wist te
geven aan moeijelijke , ingewikkelde onderzoekingen, die
voorheen zoo veel onheils Richtten, maar over welke men
nu in den geest der liefde handelt en verfchilt, en = die
men geheel wegdoet voor het volksonderwijs, immers zoor
als men die vroeger behandelde , wanneer dit de tchering
en inflag was. Maar hij kent ook bij, ondervinding den geest
van den ongeoefenden en bevooroordeelden godsdienfligen;
hij merkte over en weder het moeijelijke voor den Leer.
aar, om zoo menig heethoofd te voldoen , en huivert
bij het denken aan de namelooze ellende , die het ophalen van het vroeger gefchil, en het weder opzettelijk twig.
ten, kan veroorzaken.
Onder verbetering, houdt hij dit boekje niet naar de behoef
ten van onzen tijd : hij meent , er is geene andere behoefte, dan te zwijgen van hetgeen, waarover men lang
en onverftandig genoeg heeft geharreward. Zoo komt men,
nog een geflacht of wat verder, ten aanzien dezer gefchillen zoo ver, dat zij slechts nu of dan, als Kerkelijke gefchiedenis, vlugtig en met een enkel woord worden aangeftipt;
hoezeer het verloren arbeid is, te willen bewerken, dat
ieder denker, te dezen aanzien, de Godheid befchouwen
zal
?z4
,

7é:14

ZENIGN GX9C,H,ILPUNTM

zal uit het zelfde oggpunt. Maar zoodanig. Verfchil. deert
dan toch den Godsdienst of de zeden niet.
Dit boekje is aan den Remonílrantfchen kant, en geeft
het algemeen beken.ie, hier en daar oppervlakkig genoeg.
Het befchouwt eerst de gefchilpunten ieder afzonderlijk, ert.
naderhand dezelve, te zamen vereenigd, in verband. De,
Schrijver toont den naauwen zamenhang aan, en beweert
dan , dat de meeste Gereformeerden verfcheidene openlijk.
alkturen, waardoor hij hen overhalen wil, dat zij ook de
overige laten varen. — Nu, daardoor waren dan die ge
voor altijd vernietigd ! Wij twijfelen intusfchen-fchilen
zeer, of dit bokje dien invloed hebben zal.
De Schrijver beklaagt van ganfcher harte onze eenvoudige kerkleden , die zich door fommige Leeraar, en geapprobeerde boekjes laten wegflepen ; wij voegen er ook.
fommige niet geapprobeerde boekjes bij, en beklagen van.
ganfcher harte den eenvoudigen leek, die zich het hoofd
warm maakt met en door diepzinnige onderzoekingen,
waarvan men met regt zeggen mag fcolae non vitae.
.

inferviunt;
De fchriftuurliïke leer, die de Schrijver heeft voorgedragen, is, zegt hij, oneindig troostelijker en zaliger. Dan.
vnoogt gij (dit is het Plot) dus denken: Jezus Christus heeft
voor mij verzoening gedaan; b.:n zk tot het kavade ge-

meigd, God geeft ons de krachtdadigfe hulp tot het goede: tot deze heerlijke voorregten ben ik en alle Chris.4
genen verkoren. Het is waar , ik kan afvallen en afwijken van het heilig Evangeliegebod .: maar dit ont:ust mij niet; dit gevagr is zelfs een middel in Gods
Zand, om mij te leergin waken en /rijden ga ik al.
nakende en biddende voort, God zal mij niet begeven of
yerlaten : konden de eer/le Christenen in de bloedig/le veriolging flaande blijven, hoeveel te meer prij in de aanjtname rust en vrede der Kerk. — EenGereformeerd Leer;

aar zou misfchien eene kleine verandering maken, nageztoeg in dezer voege: Naar de fchrifteurlijke leer moogt
gij dus denken Ik kan, riettgenllaande mijne vele ver keerdw
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^eerdheid en innerlijke verdorvenheid, gerust zijn, dat Goo
in Christus mijn vergevend Vader is: in dien is Hij de wo
verzoenende. Hoe meer ik mijne ver -reidmtzchlvn
gevoel, betreur en beftriid, hoe meer behoefte-dorvenhi
^k heb bij die vergevende liefde. -Moedeloos moet ik niet
zijn ; want God gaf mij in het Evangelie de beste aan,
wijzing en de krachtdadig[le hulp, en belooft alle verdere hulp , die mij nog behoefte is. Hij beveelt en wil,
dat ik daarvan gebruik maak. Het is waar, ik kan
afwijken van het heilig Evangeliegebod , en dit pntru$t
mij; maar liet moet mij ontrusten; zoo wordt het gezigt
van dat gevaar een middel , waardoor ik leer waken en
ítrijden. Mijne vrolijke verwachting is niet in niijzelven,
maar in de Goddelijke belofte van bijstand en bewaring gegrond. Ik heb dankensttof, dat de verzoekingen niet zoo
zwaar zijn als bij de vroegere vervolgingen ; zij zijn mij echter
zwaar genoeg; maar laat ik toezien, want ik zou voltrekt
niet te verontfchuldigen zijp. Het allerminst voegt het
mij, door redeneringen over mijne afhankelijkheid van God.
in alles, ook in het zedelijke, mij te laten ontrusten en
aftrekken; dit is toch geheel f'crijdig met Gods duidelijke
voorfchriften ; ik kan volkomen gerust zijn , dat geene mij
cnbekende befchikking van God over mij ftriiden kan met
zijn bevel aan mij. Mij naar zijn bevel te rigten, en op Hem
te vertrouwen, is mijn pligt en eenige zorg. Daardoor
doe ik zijne onafhankelijkheid in geenen deele te kort. WelLe verborgene raad van God er ook moge zijn, God zal
die zeer wel niet zijnen mij geöpenbaarden doen overeen
-fteinm.
Dit is ook eeniglijk Gods zaak; ik weet en rigtinij naar zijne voorfchriften en beloften.
Tantitm ! Er zijn inderdaad in den tegenwoordigen tijd
verfchillen , die de gemoederen zeer veel meer van elkander verwijderen ; van de vroegere, die dit boekje be
}iandelt, zeggen de verftandien aan wederzijden: dat men
altijd zoo gedacht en geíproken had! — Is de breuk dan
Qn eneeslijk? Wij vreezen :peraccidens, voer als nog. „Her
j& kwaad, dat er partijen in den God dienst zijn," zegt
ZZ
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— maar men moge hemzelven nalezen; wij
bedoelen zijne Brieven betre (ende de beëefening der God
geleerdheid, die voorzeker in handen zijn van ieder
Geestelijken. Wij zijn het volkomen met hem eens: Do
hefe van den troebelen drank zinkt eindelijk; de drank
wordt klaar. De loop der Voorzienigheid gaat ii i '
dels verder voort.

Ce/chiedenis van den Heer Pappel. Naar het IToogduitsch van
C. G. SAL Z MANN. Waar achter eenige Levensberigten van
s A L z M A N N zelven. Te 4nillerdatn , bij J. van der Hey. i813.
In 8vó, i6o en a7o Bh f 2--;
2 -8 -;

D

it is het Iaatíle van die vele nuttige volksboekjes, welke
wij aan den waardigen S A L Z M A N N te danken hebben, en die
hij voor zijnen Bode van Thuringen be(temde; het is zijne
nalatenfchap. Het is een uitmuntend verftandig en regt godvruchtig gefchrift. In al ons doen Gods wil te zoeken, door
het eenvoudig en hartelijk gebed, gepaard met het altijd redelijk onderzoek, wat ons als pligt wordt voorgefchreven; dit is
het werkzaam middel ter verbetering van ons verwaarloosd zedelij k karakter, en van een tegenfpoedig lot. Deze les van levenswijsheid moet deze gefchiedenis ons inprenten. Regt naïf,
overtuigend en hartelijk arbeidt S A L Z M A N N tot dit zijn doel.
Wij ontmoeten dezen Heer PAP PEL zonder geloof aan God of
zijne voorzienigheid, zonder zedelijke beginfelen, van zijnen
aanzienlijken en voordeeligen post verlaten, uitgeplunderd, en
in de diepfte armoede. Gelukkig viel hij in handen van eenen
edelen mensch, die hem niet maar met giften helpen, maar
hem zedelijk genezen wilde. De goede aanwijzing en raad viel,
naar het fcheen , in eenen geheel onvruchtbáren grond; PAP.
PEL zocht zich door bedrog en list te redden. Dan, hij zonk
radeloos tot het diepfte ongeluk. Een godvruchtig man werd
belangeloos zijn redder. Hij voelde nu bij den Hemelfchen
'çr behoefte, leerde Hein kennen, en, op SALZMANN'S
wijn:, tell i ns raadplegen. Op dien weg werd hij volkomen
geholpen; wij laten hem aan het eind des verhaals, door de
lei-
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leiding der Voorzienigheid, in goede omftandigheden, als onderwijzer der jeugd, een uitftekend nuttig mensch, gelukkig
gehuwd, on verflandig door godsvrucht. Om te duidelijker dery
geest van dit uitmuntend gefchrift te doen voelen, willen wij „
met eenige bekorting, een gefprek overnemen tusfchen PArPE L , toen hij reeds aanvankelijk op den goeden weg was, en
den waardigen man, die hem het eerst dien weg had aange.
prezen.
„ Nadat er veel over de goddelijke leidingen der menfehen
gefproken was, vraagde de Majoor eindelijk: „ Zeg mij gul,
•
mijn goede P APPEL
, toen gij op reis gingt, hebt gij toen God
om raad gevraagd ?"
„ Gij weet, Heer Majoor! dat ik destijds God nog niet kenn
de, en, al had ik Hem gekend, zou ik toch niet geweten heb -j
ben, hoe ik Hem om raad vragen moest."
,, Ik houd mij veel aan den Bijbel. Ik moet u opregtelijk
bekennen, dat ik daarvan het minfte gedeelte verfla; maar des
niet te min heb Ik veel daaruit geleerd. Altoos was her voor
mij opmerkelijk, dat de Bijbelfche perfonen, wanneer zij iets
gewigtigs ondernemen wilden, God raadpleegden. Ook de gefchiedenis der Heidenfehe volken verzekert ons, dat Grieken
en Romneinen, en Germanen, de gewoonte hadden van
bij hunne ondernemingen, op hunne wijze, den wil der Goden te vernemen."
„ Mag ik opregt zeggen, dat ik alle zoogenaamde goddelijke orakels, godípraken en dergelijke voor bedrog en inbeelding
koude."
Dit wordt toegeflaan. ,. Evenwel, als ik van zulke dingen
lees, heb ik altijd mijne eigene denkbeelden. Uit de volílrekt
algemeene gewoonte der volken, om de Godheid bij hunne
ondernemingen raad te vragen, fchijnt mij toch dit te volgen,
dat de neiging, om den wil van God te mogen weten, den
mensch natuurlijk eigen is; dat zij derhalve in zijne natuur
moet zijn ingedrukt. -- Gij gelooft toch immers ook, dat, indien God hemel en aarde gefchapen hebbe, hij zijn werk niet
Fan een blind geval prijs gegeven, maar het zoo ingerigt hebbe, dat daarin alles naar zijnen wil gefchieden moet."
„ Dat geloof ik van ganfcher harte, en de fpreuk, die ik íf
mijne kindschheid leerde: „ geen nzuschje valt van het dak,
zonder den wil uwes Vaders," is mij thans, nu ik wederom
zot nadenken gekomen ben, veel waardig."
„ Nu,
,
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Nu, dan moet gij mij ook toeftemmen, dat niets, wat de
rnensch onderneemt, gelukken kan, zoodra het met Gods wij
rijdt; en dat hij derhalve, bij alle zijne ondernemingen, diets
wil moet trachten te vernemen. — Mogelijk moet het zijn;
Iioe zou anders God van mij kunnen vorderen, dat ik op zijnen
tuil acht gave, indien er geen middel ware om dien te weten?
Ik zal u maar kortelijk zeggen, hoe ik pleeg te doen, als
ik God om raad vraag. Ik zie dan niet naar de viugt der vo,
gelen, of naar de lever van het flagtdier, gelijk men bij de:
volken der oudheid gewoon was te doen; ik gebruik ook het
lot niet, of geef op droomen acht. Ik geloof, dat God, hetgeen mij zijnen wil moet aankondigen, aan mijn eigen iK onsffcheidelijk verbonden heeft; ik geloof, dat Hij door mijne
rede mij zijnen wil bekend maakt. Wanneer ik in twijfel ben,
'vat ik doen of laten moet, vraag ik aan dezelve; wat is mijl;
pdigt? En zij geeft mij altijd juiste antwoorden. Weet ik ntt,
,wat mijn pligt zij, dan oordeel ik Gods wil te weten; want
is het niet Gods wil, dat wij onzen pligt doen? -- Toen ik
b. v. in twijfel fond, of ik naar Berlijn zoude gaan, of ;'huis
blijven, zweefden mij allerlei gedachten door het hoofd; de
uioeijelijkheden der reis, de daarmede verbondene kosten, mij...
ne jaren, het akkerwerk, dat mijne zorgen vorderde — dit al•
les ontraadde mij de reis naar Berlijn; en ik zou voorzeker
t'huis gebleven zijn, had ik mij niet verpligt geacht, vooraf
God om raad te vragen. Ik zette mij dus in mijn' armfloel,
to overdacht: wat is thans uw pligt? En daar mijne rede antwoordde: het is uw pligt te reizen, fchelde ik den bediende, liet het rijtuig infpannen, trad er in, en reed weg. Gij
3u: u niet verbeelden, mijn lieve P A P P E L, met welk eene
vreugde men reist en werkt, wanneer men overtuigd is, dat
men Gods wil doer. De vrees voor de moeijelijkheden der reis,
het opzien tegen de reiskosten, de zorg voor mijne gezondkeid en voor mijn akkerwerk, alles zwichtte. God, dacht ik,
wiens wil gij doet, zal alles goed maken. Thans keer ik vers
genoegd naar mijn landgoed terug."
„ Ja, zoo! — Op deze wijze hebt gij niet God, maar uwe
r: bene rede geraadpleegd."
Mijne rede is een gefchenk van God, die Hij ons to
leidsvrouw op de onzekere wegen dezes levens gegeven heeft.
I are :leur is de fern van God."
,, 14Tan;
]---
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„ Mdar zob had ik God ook om raad gevraagd, toen ik in
twijfel Rond, of ik naar Polen gaan of in het Vaderland blij.
Ven zou. Ik raadpleegde haar, en zij antwoordde : ja, — dewijl ik te Berlijn flechts 400 rijksdaalders inkomen had, eit
de post, dien ik in Polen kreeg; Sdo rijksdaalders opbragt.
Mijne rede ieide rij, dat het mijn pligt was, mijnen toehand
te verbeteren. Bijgevolg —"
„ — Meent gij , was dit Gods wil. Ik voor mij geloof hee
nog.niet, dewijl ik nog niet overtuigd ben, dat dat ding, hetwelk u dezen raad gaf, de rede geweest zij. De menfchelijke
rede is een zonderling ding: zij vertoont zich dikwijls als een
man , die onder de pantoffel haat. De vrouw heeft op hem
zulk eenen invloed, dat zij alle zijne oordeelvellingen en handelingen beftuurt. - Hij is daarvan flechts liet werktuig. Hij
fluit een koop, gaat een verdrag aan, ontbiedt Plof tot kleedes
ren, teekent alles met zijnen naam; en nogtans is liet eigenlijk
de vrouw, die dit alles gedaan heeft. — De vrouw nu, on
der wier pantoffel onze rede haat, is onze zinnelijkheid. Van
deze wordt onze rede gewoonlijk zoo geleid, dat zij hare uk4
fpraken naar derzelver wil moet rigten. Vraagt men haar: wat
is mijn pligt? dan bekomt men een antwoord, hetwelk de zin:
nelijkheid fireelt; en dus heeft deze, maar niet de rede, geantwoord. — Gij fchijnt, Heer PAPPEL! een liefhebber van
groote verteringen geweest te zijn. De neiging tot geldfpilling
beheerschte u. De rede ítond bij u in haren dienst; zij was
gedurig werkzaam ommiddelen uit te vinden, ter beílrijding
der groote uitgaven. Wanneer gij deze rede derhalve vraagde:
wat is mijn pligt? zal ik te Berlijn blijven, of naar Pole a
gaan? zoo moest natuurlijk het antwoord volgen: ga! dewijl
gij in Polen uwe neiging tot verfpillingen gemakkelijker bevredigen kunt, dan te Berlijn. -- Eigenlijk dus was het niet uwe
rede, maar uwe zinnelijkheid, die deze uitfpraak deed. Hebt
gij mij begrepen ?"
„ Volkomen, en ik moet u toeilemmen, dat gij gelijk hebt.
;diaar, hoe is dit te verhelpen? Ik geloof, dat niet mijne rede
xlieen, maar ook die van meer andere brave lieden, het lot heb.
be van onder de pantoffel der" nnelijkheid te laan."
— — Hebt gij inderdaad gebeden ?"
Ja i Edel Heer! dat heb ik gedaan, en ik dank u duizend.
maal,
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anaal, dat gij mij liet eerst de kracht des gebeds hebt doen opsnerken. "
Hebt gij niet befpeurd, dat het gebed eene verandering bij
U te weeg bngt?"
,; 0! ene zeer weldadige uitwerking. Er volgde eene kalmte op, eene rust, eene opgeruimdheid, die zich beter laat ge.
voelen dan befchrijven."
„ Nu , zoo kent gij dan het middel om de rede aan de
pantoffel der zinnelijkheid te onttrekken. Op dien tijd , waner des inenfchen geest nabij God is , wanneer hij regt diep
die waarde voelt van een kind des Vaders in den Hemel te
fijn, verdwijnt voor hem al he zigtbare, waaraan zijne1 zinnélijkheld hing. Koningskroonen , Ridderteekens; goudklompen,
alles ; wat het gehemelte en den lust prikkelt , gelijk aart
den anderen kant verachting ; behoeftigheid , gevangenis en
dood — liggen buiten zijnen gezigteinder; even gelijk voor
hem, die op den to des Brockenbergs Raat; lusthoven er;
ziekenhuizen in het dal , dat aan den voet ligt ; uit het oog
verdwijnen: In dat tijdpip zwijgt de zinnelijkheid; de rede
gevoelt zich dan vrij ; vraagt men haar alsdan : wat is mijn pligt?
zoo bekomt men zeker een juist antwoord, hetwelk men alr
tie fief van God kan aársmerken.' enz.
De vele ,fchriften van den waardigen S AL Z MA rr N zijn even
#oo vele waarborgen ; dat zijne gedachtenis nog jaren lang in
legening zal blijven , en zijn naam met opregte hoogachting
én dankbaar gevoel genoemd zal worden bij iederen menfrhenirriend. Wie kent zijnen Kare/ van Karelsberg en zijnest
Hemel op Aarde niet? Waar toont men ons onderhoudender,
nuttiger volksboek ,_ dan zijnen Bode van Thuringen ? en wi é
las zijne Godsvereeringen zonder telkens herhaalde vruchtbaré
lichting ? Vooral was hij een uitftekend kindervriend ; zijn
Zede kun dig Leerboek; zijn Eer/te Onderrigt in de Zedeleer
voor Kinderen van 8 —io jaren; zijn Hendrik Gottfchalk, of
eerie Onderrigt in den Godsdienst voor Kinderen van io--IQ
jaren ; zijn Onderwijs in den Christelijken Godsdienst; zijne
Gefprekken voor Kinderen en Kindervrienden, over de kracht
dadigfle middelen om Kinderen Godsdienst in te prenten ; de
Reizen van e AL Z MAN N'S Kweekelingen ; de Befchrijving van
het Inflituut te Schnepfenthal enz. enz. verfieren, en zijn enikisbaar in, de boekverzameling van kinderen en opvoeders. Het
Kreef

GESCHISDEN!S VAN PAPPEt, ENZ.

717.

Kreeftenboekje , of Aanleiding tat eene onverjlandige Opvoe.
fling van Kinderei en deszelfs tegenhanger, Koenraad Kiefer*
verdienen, in ons oog, wat het voor allen verftaanbare en bruikbare betreft , verreweg den voorrang boven verre de meeste,
zoo niet alle foortgelijke gefchriften; en wisten wij van ALZ,MANN niets anders dan deze zijne gefchriften, zoo zouden wij
hem, zonder Benig uitbeding, onder de nuttigfje menfehen, die
onze leeftijd opleverde moeten rangfchikken.
Maar hij was niet Hechts nuttig in -zijn boekvertrek ; hij
was een der werkzaanzffe menfchen , en wel in het eiges[
vak, waarvoor hij als 't ware geboren was: het Inftituut
te Schnepfenthal bewaart alsnog zijnen welgevestigden roem,,
en levert voorzeker nog lang , gelijk het finds jaren deed, de
uitmuntendlie kweekelingen. Als Leeraar van den Godsdienst,
was zijn invloed op fchool- en kinder -vorming reeds aanmerkelijk op zijn dorpje Rohr born, maar vooral toen hij Hulppredi.
ker was bij de Andreas- kerk te Erfurt. En wat heeft hij
niet naderhand in zijne betrekking tot Phllanthropijn te
Desfau uitgerigt 1 Trouwens , hij was juist de man, die hied
te huis hoorde, daar het zijn tielregel was, dat men van de kin..
deren het best leeren kan, hoe men kinderen moet opvoeien;
hier was hij de vriend en huisgenoot van den beroémden BASE DOW. Dan , nog was hij niet te vrede met hetgeen hij hier
an de opvoeding arbeiden kon ; eerre andere opvoedingsinrig.
ting, waarbij één het geheel beftuurde, de kweekelingen leden
van het huisgezin waren , en die op het platte land gevestigd
werd , was zijn lievelingsplan, en hij bragt het tot f#and; hij
fehiep zijn SCUNEIPFLNTIIAL. I-Tier werkte hij geheel in zij
eigenen geest, koos zich zijne medehelpers , en bleef het-ne
hoofd dezer inrigtinge tot zijnen dood toe. Het uitmuntende
dier inrigtinge , niet alleen voor het onderwijs in ieder vak,
maar vooral ook voor de algehele vorming van den mensch,
is verre boven onzen lof.
Zijne uitnemende werkzaamheid, groote en bijna algemeen¢
kunde , zijn opmerkzame geest , zijne buitengewone fchranderheid en veríiand zijn algemeen bekend. En ziet hier, hoe
hij dat alles werd: „ Welke mijne geliefkoosde lektuur zij ?"
(dus fchreef hij in 1779 aan eenen vriend,) „ die ben ik zelf,—
„ ja waarachtig, ik zelf! Ik weet in het geheel niet, hoe ik
, in dien beklagenswaardiger toeftand geraakt ben , dat ik onop;

-
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ophoudëlijk denke. Ik lees naauwelijks een paar bladzijden,

s, of ik val op eene gedachte, die mij behaagt; deze neem Il
,; op; zij wordt allengs levendiger; eindelijk valt mij liet boek
,; uit de handen, en ik lees — mij zelven. Het is waar, langs
„ dezen weg kom ik op menige goede gedachte; maar het tast
;, mijne krachten zoo aan , dat , indien ik mij .het ding. niet
, fpoedig afwenne ik het gewis niet lang uithouden zal. Voor
het overige: SCALDING , LESz en ERN.ESTI Zijn mijne
, mannen." Van daar bij hem en in zijne fchriften zoo iets
g _heel eigendommelij ks ; S Á L Z NI A N N was en bleef steeds dd
zelfdenkende, werkzame man:
Hij hing met al zijn hart aan zijne kweekelingeiï, wàs hun
vader en vriend; en maakte dit van geheel zijn gezin en iederen
der onderwijzers. Voor zijne familie en vrienden was hij alles; in en buiten zijnen kring werkte hij, waar hij maar kon,
en als weldoener der armen werd S A I: Z M A N N heinde en ver
bekend. Van zijne 1lille weldaden mogen wij zwijgen ; maar
zijne verbindtenis met drie brave en werkzame burgers te Jraftershaufen , tot onderhand van hulpbehoevende familiën , in
i8o7 en vervolgens, is eene fprekende daadzaak voor het publiek. Overigens kennen wij 's mans altijd redelijke, maar
naauwgezette en waarlijk teer gemoedelijke godsvrucht. Niet
alleen zijne "chriften; maar geheel zijn openbaar en bijzonder
leven ítrekt er ten bewijze van en in zijn Opvoedingsinfiituut
is het redelijk vertrouwen op God altijd de hoofdzaak en
gronddag. Geheel deze onderneming was, en hij erkendé het
altijd met de opregtfle dankbaarheid; een bewijs, dat dit vertrouwen niet te leur fielt. Ilij ondernam het met God ; begon }
hield vol bij ieder donker vooruitzigt , en bij zoo menige werkelijk belemmerende behoefte , in vertrouwen op God ; zoo
bragt hij het tot Rand; hield liet aan den gang, en kreeg het
tot volkomenheid en bloei. 1-Iet was een stelregel, diets hij heeds
beoefende , de noodige hulpmiddelen uit zichtelven te fclieppen;
door denken esa doen kwam hij alles te boven. Drie dingen, ge.
wigtige dingen ,waren er, die hein ftaande hielden : zijn vertrouwen
op God; zijne getrouwheid. in zijnen post; en zijne verlustiging
in de Natuur. Altijd Gods weg te houden, op Hem te vertrouwen, en ijverig te zijn in liet biddend verkeer met God,
waren de lesfen , die zijn brave vader hem , van zijne vroeghe jeugd af aan, iufcherpte. Den Bijbel moest hij jaar.
1i ict
;
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lijk geheel, het Nieuwe Verbond zelfs tweemalen, doorlezen.
„ Wanneer ik," zegt hij ergens, „ dikwijls door moedeloosheid
nedergebogen, aan den rand der wanhoop florid, gaf mij eerie
Bijbelfpreuk nieuw leven, nieuwen moed. Zelfs nu nog" (hij
Was toen 76 jaren oud) ;, dienen mij deze fpreuken tot ver
Hij kreeg eerie hartelijke liefde tot den goeden He--tro'sing."
inelfchèn Vader, eis in zijn hart werd de kiem geplant tot een
`vertrouwen op God; dat met de jaren zich ontwikkelde , in
kvelks fchaduw hij in den ouderdom rustte, en welks vruchten
hem verkwikten en veríterkten. ;; Mijne geheele werkdadig
mijne rust en vergenoegzaainheid," zegt SALZMANN-ied,
zelf, ;, heb ik te danken aan dat levendig vertrouwen op
God, hetwelk mijn goede vader in mij vestigde. God vergeIde het hem hi de eeuwigheid!"
CHRISTIAAN GOTTHILP SALZMANN (opdat wij 'smans
levensloop nog kortelijk opgeven) werd, i Junij x., in Sömstserda, nabij Erfurt, geboren; waar zijn vader toen Predikant
Was. Vader en moeder gaven hem het eerfte ondérrigt. Voorts
zond men hem naar de fchool te S&mmerda, en in zijn twaalfde jaar naar Lang'enfalz; nog als grijsaard roemde hij de uitnemende verdienften van den braven Conrector L IN D N ER, bij
ivien hij daar inwoonde, tot zijne vorming; Daarna, toen zijn
-ader zelf naar Erfurt beroepen was, kwam hij weder in het va
huis, genoot privaatlesfen, en woonde de voorlezingen-derlijk
der Profesforen aan die Hoogelbhóol bij. In 1761 ging hij naar
ern; vaii 1764 tót 1768 bereidde bij zich verder voor tot het
Predikambt; bij zijnen waardigen vader; toen werd hij in het
kleine dorpje Rohrborn beroepen; zijn verblijf aldaar was hem
altijd merkwaardig , en het aandenken daaraan dierbaar; bier
leerde hij de meest mogelijke Inkorting zijner behoeften ; hier
had hij tijd en gelegenheid , en, bij het afgelegene zijner iiandplaatfe en zijne geringe middelen, ooknoodzake, tot zelfdenken
en navorfchen der waarheid; en hier huwde hij s o F i A MAGDALENA SCHNELL, de oudlie, doch toen nog maar veertienjarige, dochter van den Predikant te Slotvippach; eerie uit.
muntende gade , die toen reeds hem alles was , en die geest
(landvastigheid betoonde , welke men in later tijd in-krachten
haar bewonderde , toen zij een huishouden van 6o tot 8o per.
tonen had waar te nemen. Hun eerflé huwelijkspand Ilierf zeer
vroeg ; maar zij fthonk hem finds nog een veertiental , waari;FrooRD. 1813. NO. 16. A a a yin
.
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van flechts één vóór zijne ouders gellorven is. In 1772 werd
Iiij Hulpprediker bij de St. Andreas -kerk te Erfurt. In 1781
verliet hij dezen post voor dien van Godsdienftig Leeraar bij
liet Philanthropijn te Des/au. In 1784. kocht hij zijn Schnepfenthal , hetgeen hij (met zijne familie , uit ii perfonen be.
staande) den 7 Maart betrok. Den 15 December i8io verloor
lij zijne dierbare` gade. Op zijnen verjaardag in 181 r ontving hij
het verblijdend berigt der geboorte van het vijfentwintigfle
zijner in leven zijnde kleinkinderen. Reeds in i8o8 was hij
overgrootvader. Eene jichtkwaal, waarvan de anders, finds zijn
verblijf te Rohrborn, altijd gezonde man de beginfelen in 18o 9
ontdekte, verergerde van tijd tot tijd, en den 31 October 181 r
bezweek hij onder zijn lijden en flierf zacht. 1)e volgende
lente plantte men eenen vlierfruik op zijn graf; dit éénige
gedenkteeken had hij begeerd ; men weet , hoe hoog hij de
eenvoudige vlier - thee als geneesmiddel hield. Zacht ruste de
dierbare asch! — Onder het befluur van den Heer c. SAL z
bleef het Inftituut in íland, en de gezamenlijke mede -EAN
meestal ook leden van 's mans familie, ondervinden-arbeids,
op hunnen arbeid Gods kennelijken zegen. — Dit een en ander
zij ter proeve , hoe belangrijk en leerzaam de bij dit werkje
gevoegde Levensberigten zijn.

Onderwijs in de Fran/c he Taal, voor Eerstbeginnenden ; door
j. v. al EI DIN G ER; naar den twaalfden druk uit het Hoog
vertaald. Te Groningen, bij J. Oomkens. In kl. 8vo.-duitsch
II en 251 B4f i6 -:
: -

Leerboek der Tranfche Taal , bevattende: Eene verzameling
der in het ]preken meest gebruikt wordende woorden, bene
een aantal [preekwijzen, [preekwoor--venszamfprk,
den en taaleigen; door R. VAN DER PIJL , Kostfchoolhouder en Taalmeester te Dordrecht. Aldaar, bij A. Blusfé
en Zoon. In 8vo. IV en ao8 Bi. f i
-:-:

Fransch Lees - en Vertaalboekje voor Eerstbeginnenden , gefchikt om de Leerlingen tevens in de regels der taal te
oefenen ; door R. VAN DEP, PIJL. Te Dordrecht , bij A.
Blusfé en Zoon. In kl. 8vo. IV en 78 Bl. f:- 8-:
Tuit-
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uitgezochte Fabelen vara den beroemden FE NE t b N, in Ilet
Franseh. Gevolgd van eene alphabetifche verklaring des'
,daarin vervatte woorderf fpreekwijzen en zaken; door R.
VAN PER r IJL. Te Dordrecht hij A. Blusfé en Zoons
In kl. 8vo. 153 Illadz. f:- ia-i
,

;

()ader cie groote menigte Fran%elie leerboeken, die ons d^
tegenwoordige fchaarschheid nan letterkundige voortbrengfelen
pogen te vergoeden, nemen wij weder een viertal bijeed. Derzelver gelijke firekking toch, en het te meermalen behandeld
onderwerp , verbieden ons eerie meer uitvoerige beiiordeeli,ng
No. i is eene Spraakkunst voor Kinderen, die de verdien!
Leeft van ongemerkt en geleidelijk van het ellergemakkelijki
tot vertellingen op te klimmen, wier overzetting reeds ecui;ge
oefening otiderflelt. Eerst geeft zij eenige regelen van ri.fpraak, dan een' kleinen woordenfehat, vervolgens de verbuigin-•
gen en vervoegingen, daarop eenige kleine zamenfpreken, mees.
iiit de Natuurlijke Historie , (doch zeer verouderd , wat het wetenfchappelijke betreft: zoo wordt liet Onweder daarin ver
gelijk men voor eene Eeuw gewoon was; zie bl. 145. -klard,
en eindelijk verhalen en één versje, alles met de verklaring
der woorden aan deli voet. Deze manier is gemakkelijk eii
niet onaangenaam; fchoon de laatste afdeeling het onderwijs in
de regelen der woordvoeging , door een' kundigen Onderwijzer, vooronderflelle: Het verwondert ons zeer, dat de Schrij
ver, hoezeer ook , met reden , kortheid en gemakkelijkheid
voor Eerstbeginnenden in bet oog houdende , nogtans van cie
beide onvolmaakt verledene tijden , zoo min in de hitlp- ais
eigenlijke werkwoorden, gefproken heeft. .7'ai, j'ai ei, j'aurai, vindt men alleen, zonder meer, bij avoir, (echter nick
de ontkennende en vragende wijze) en zoo ook bij étre; par /er, enz. Voorts than de vervoegingen zonder orde dooreen ; of liever , er wordt 4echts één modèl van vervoeging;
parley, opgegeven: — De Vertaler mogt in de regelen der uit
wel wat meer bedacht hebben , dat hij voor Hollsnderr-fprak
fchreef: ae b. v. (floogduitsch 6) is bij ons de uitfpraak van
liet Franfche ai en ê niet, maar wordt door fommigen nog in
plaats der dubbele a gcfchreven. De Fran feite j in jugement
is een geheel andere klank dan de Holland/cite j. De Fran-
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fthe g wordt nooit als de Holland/eke uitgefproken; de Frnts
joken kunnen dit niet. Ou klinkt niet zoo als in het Hollandsch 1
snaar als onze oe; noch de z als onze f, maar als z.
No. z heeft ons minder bevallen. Het heeft niets nieuws,
sioch in vorm, noch in aanleg, noch in opinérkingen. Eerst
geeft het eene zeer gewone woordenlijst van zelfilandige en
bijvoegelijke naam en van werkwoorden, dan zamenfpraken, eiti
vervolgens (preekwijzen , waarvan do lijst nog al volledig is,
en ons het best bevallen heeft.
Ook No. 3 gelooven wij dat gemist zou kunnen worden.
Het zijn opfiellen, om in het Nederduitsch, en daaruit weder
in het Fransch over te brengen. Meer. van dien aard heeft
uien er immers in menigte! Die een nieuw werk uitgeeft,
moet zich door eenige volkomenheid, al ware zij dan ook nog
zoo gering, boven zijne voorgangers in dezelfde loopbaan onderfcheiden; en zoo iets hebben wij hier niet gevonden. Achter in dit boekje worden eenige opftellen in het Hollandsch gevonden , doorgaans van denzelfden inhoud als de Franfche.
Ikéne aanmerking moeten wij bij deze gelegenheid maken, die
echter niet alleen dit werkje, maar ook de meeste Thema-boeken treft: dat de opflellen doorgaans zulken ellendigen onzin
behelzen, dat een befchaafd Onderwijzer, die dezelve gebruikt ,
de fchouders moet ophalen. Het lust ons niet,. hiervan proeven op te zamelen; wie dit begeert, zie dit boekje, zie de
meeste zelfs nieuwere Thema - boeken, zelfs MEIDINGER en
A c R 0 N in. Slechts twee kleine aanmerkingen: Bl. 39. worden in
éénen adem ALEXANDER I. en J OZE F II. als Keizers van Ru sland en Oostenrijk genoemd. j oZ EF was elf jaren vóbr ALE XA N D E R'S troonbeklimming overleden. BI. 47. L'histoire et la
grainmaire font des fciences nécesfaires aux honzmes. Fns
ites orfevre, M. jossEl —
Veel beter behaagt ons No. 4. Wij zijn het met `den Uit.
gever (in zijn kort, maar welgefchreven Voorberigt) ten volle
eens, dat de beoefening der beste Schrijvers de koninklijke
weg is, om talen te, leeren; en dat F ENE 1, ON onder de Franfche Proza -fchrijvers eersen der eerfte, zoo niet den allereerlien rang bekleede, zal wel niemand betwisten. Zijne Fabelen,
die ons hier in eene nette zak-uitgave geleverd worden, hebben zijnen roem wel niet gevestigd, maar zijn toch des Sehrij.vers van den Telemachus geheel niet onwaardig; te minder,,
elan'
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&ar men twee korte Epifodes uit dat meesterllvk (Apollon en
1e Songe mysterieux) hier ook als Fabelen heeft medegedeeld.
Met genoegen zagen wij de bevallige Iventures de Méléfich.
ton hier ook geplaatst, en hadden gaarne , zoo des Verzamelaars bedek hem dit vergund had, ook de keurige 4'entures
d'Aristonlius ontmoet. Uit de fchriften van FENELON waait
ons altijd zulk een geur der klasfifche Oudheid te gemoet!
De Fabelen zijn ten behoeve van den edelen, te vroeg gefiorvenen, Hertog van Bourgondiën opgefteld. Men ontdekt dit
onder andere fprekend in de 19de Fabel, Iristée et Virgile,
waar L I N US aan MAO voorfpelt , dat hij eens — door een
kind vertaald zal worden, 't welk dus de eer met hem deelen
zal, de bijen bezongen te hebben! Hoe komt deze trek van
vleijerij bij FENELON verdwaald ?
Het korte woordenboekje is doelmatig, en fchijnt volledig,
zoo verre het ons mogelijk was dit na te gaan.

liet Herflel van Nederland, Lierzang, uitgefproken op den
,Imflerdamfchen Schouwburg, door den Acteur M. W E S TE R.
MAN, den 27/len van Slagtmaand, 1813.f:-5-8
Nederlands Wapenkreet, Lierzang, uitgefproken op liet dm.
Jlerdamseh Tooneel, door denzelfden. f : -4 -:
Vreugdezang, bij de komst van Z. D. H. WILLEM FRED E
Prins van Oranje, in Am/lerdam, uitgefproken op-RIK,
het Tooneel der Stad, door denzelfden. f:-4.: Allen voor
rekening van den Auteur gedrukt , en te bekemen bij J.
G. Rohloff. In gr. 8vo.
jen geliefd dichter, een boven alles gewenscht onderwerp,
en hoogst genegen hoorders! neen waarlijk, wij zouden het
niet wagen, met fcherpe berisping op te treden, al waren ook
deze drie (lukjes in lange na zoo fraai niet, als zij inderdaad
zijn. Wij zelven zijn bovendien veel te zeer geftemd tot juichen, medejuichen en toejuichen, dan dat koude kunstregterlijke uitmonflering van de vlekjes, die vaak het beste fluk
L,ankleven, ons zou mogelijk zijn. Men kent de lier van wEsTER.Aaa 3
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die voor gade en kroost, voor hulsfelijk geluk ets
:ií genot Reeds zoo zuiver klinkt. En kan men dan twijfo.
]en, dat het vaderland, dat deszelfs bevrijding van het alles
verpletterend juk, dat de vreugde der moeders, die geene kinderen meer in des Molochs armen zullen behoeven te werpen,
hem treffende toonen doen flaan? Inderdaad, hij voldoet geheel
aan deze verwachting. Iíij doet meer: gelijk de uitertie teet?erheid van het zogende dier in woede verkeert tegen den
aanrander van zijn kroost; zoo blikkert en blakert het dichtvuur van den vaderlandfehen zanger met ondoofbaren gloed,
waar hij, in zijne.. Ihape°tkreet vooral, tegen onze geweldenaars
uitvaarr. In liet laatfle iluk, echter, vinden wij geheel onzen
sv n s T E ti sT A N weder, wien geheel Nederland één huisgezin ,
de Prins van Oranje de wedergegeven vader is; terwijl hij al
verder , aan zijne liefde voor huwelijkstooneelen botvierende , op den jongen Vorst het oog slaat, als eenmaat op dei
vaders armen het vaderland verlatende, en evenwel toen reeds
do hoop en troost van dien vader en dat vaderland. Vergelijkingen tusfehen de onderfFheidene f'cukken willen wij liefst
niet maken. IIet eerlte heeft op liet laatfte vooruit , dat het
Let eerfte is; doch mist daartegen misfchien ook nog iets van
die volkomene vrijheid en onbeklemdheid der borst, welke zich
in het laattie t regtflreeks daarenboven tot Oranje gerigt, meet
oir. crhinderd kon uithorten. Het middelst zou men verwach:cn den Heere WESTERMANminst te voegen; doch de tijd
cis omiandigheid, de verfehe wond en het nog dreigend ge.
}r, vereischten dezen toon des te volkomener en dringender,
t_`v de eerfie lezin g trof ons dan ook dit het allermeest; en,
zoo wij, in de andere twee, zwakke zijden of zwakke plaatyen meenden aan te treffen, wij verklaarden ze gereedelijk uit
de opgenoemde gronden. Lof, lof zij den man, zoo vaardig
ter penne, zoo zeer ten fieraad firekkende aan het tooneel, in
,l en opzigte zoo waardig, het waardig(le voor den Nederlan-or ten aanhoore van Hein te bezingen , die met zoo veel.
oostdrift tot de hoogfte waardigheid in deze landen is geroe.
Pcn! Wij verblijden ons van ganfcher harte in de goedkeuring,
:welke hij, na de voorlezing, van Vorst en volk zoo duidelijk
en greeend mogt ondervinden, Heil he land, waar her hart
oo fpreekt en zoo belianit! waar zulke taal allen welhout is
en wezenlijk beweegt! Noch laffe zorgeloosheid, noch dordeiij
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Iijke partijfchap, noch miskenning van hem, d e regeert, noch
verdrukking van hen, die gehoorzamen, is daar mogelijk. 6,
Mogt de vaderlandfehe poëzij, in her worftelen met den druk
te meer ontwikkeld en volmaakt , thans haren geurigen bloei
slaar alle kanten vrij verfpreidende, overal verkwikking, opwekking en verfterking bieden aan het vaderlandsch gemoed,
dat alzoo met te meer ijver en kracht medewerke, om het gebouw onzer vrijheid en welvaart te fchragen ! Dat WESTERMAN hiertoe het zijne doet, en onze aan hem gegeven lof
niet ongegrond is, mogen een en ander voorbeeld uit elk der
drie flukjes getuigen.
Juicht allen, die het Hollandsch hart
Voelt in den boezem kloppen;
Juicht allen, die de fpijt en finart
Al lijdend moest verkroppen:
heft allen fier liet hoofd omhoog,
En laat het onbelemmerd oog
Nu vrij en vrolijk ílaren:
Gij zijt, wat fmaad ge ook ondervondt,
Geen vreemdling meer op eigen grond,
In 't midden der gevaren.
Maar, zweren wij, door broedertrouw,
Weer de oude wond te heelen;
De twist, de bron van zoo veel rouw,
Moet nooit ons weêr verdeelen:
Hem, die ooit naar verwijdring tracht,
Zal 't angstgehuil van 't nagedacht
Zelfs uit zijn' doodtlaap wekken:
De hel, waaraan hij valt ten buit,
Denk' nieuwe folteringen uit,
Die hem ten geefel ftrekkcn.

Jaagt, bij Oranjes vaan gefchaard,
De moníters in hun holen!
Zijn fpies, mortier en bijl en zwaard
Laaghartig u ontftolen,
Zwaait dan met forfehen arm de knods!
Verplettert fier der beulen trots,
Aaa 4
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Die woest u tegendruisten! En, hebt gij ijzer, hout noch Steer,,
Verplet hen, bij hun naar geween,
Met toegeklemde vuisten!
Op, broeders! op ! de wapenkreet
Roept (Uitt vereend ten Vrijde.
Dat onze moed, tot wraak gereed,
Ons erf geheel bevrijde!
Doet regt, doet zegt aan uwen naam!
Wischt uit, wischt uit de vuige blaam!
En, Doet ons bloed ook vloeijen,....
De dwingland, die tot wraak ons fart,
Kan 't flaal ons wringen in het hart,
Maar nimmer wee.. ons boeijen.
Welkom, welkom in ons midden
Welkom, welkom duizendmaal!
Meer, dan we immer dorften bidden
Schenkt ons uwe zegepraal !.
Zie die vreugdetranen. vloeijeu,
Die op onze kaken gloeijen,
Nu ge ons bij 't gejuich genaakt
Ja, die tranen firoomen teerder
Nog op de asch van 't twistvuur neder,
Bij het jamren uitgeblaakt.
Laat ons ook dien zoon aanfchouwen,
Die, nog op uw' arm getorscht,
Toen alreeds het volst vertrouwen
Opwekte in der moedren borst:
Die, zoo 't fcheem, hen toen reeds fpelde.„
Dat al 't wee, dat haar beknelde,
Met zijn weérkomst vlieden zou.
Neen, die hoop is niet bedrogen:
Neêrland is aan 't niet ontloopen, (onttogen).
En Oranje aan ons getrouw!
Wij behoeven niet te zeggen, dat het nog meer de gepast.
leid, dan de dichterlijke fchoonheid is, waarom wij juist deze,
eouplet!en hebben uitgekipt. Deze gepastheid is buitendien hier
de hoogte fchoo :he d ; ;en minfe even zoo zeker, als het ge.
.iíken de eeríïe verci .,pe is van een portret.
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a donné d'un Probléme, &c. 11m/í. chez Doorman et
Comp. 437

J en I.
Jaarboeken der Geneés-, Heel - en Natuurkunde. If'ten D.
ifte St. Amft. bij L. van Es.
13.
5 i
ede en 3de St.
Tweede Verflag. 570
Immerzeel, ,jun. (.7.) De Blindeman. Rott. bij van der
533
Bol en van Conijnenburg.
. —^_—
in
vier
ZanHugo van 't Woud;
gen. Rott. bij .7. Immerzeel, ,jun.
635

K.
Kappelhof, (ñ.) Handleiding voor eerstbeginnende Leerlingen in de Franfche Taal, enz. Amft. bij A. Meijer,
Schalekamp en van de Grampel. 85
Nouvel Ab.Jcédaire et Syllabaire..Imf.
chez W. Brave.
557
.Kemper, (7 M) Jaarboeken van het Franfche Regt en
de Franfche Regtsgeleerdheid. Ifte St. Amft. bij ,7. van
3a
der Hey.
621
.------ Iften D. sde en gde St.
Ker:_

R L G I S T E 11.
£crndórfer, (H. 4.) De kleine Werkman in bordpapier,
Amfl. bij Y. Tiel.
283
.Kluge, (C. 1. F.) Proeve eener voorfielling van het Dierlijk Magnetismus als Geneesmiddel. Amfl. bij E. Maaskamp,
£99
----_-- Tweede Verflag.
342
Klyn , (H. H.) De Driften; in zes Zangen. 's Hag. bij
Y. 411art.
359
Kort-Begrip der kennisfe van de Belastingen op de Eigendommen, enz. Gron. bij f. Oomkens.
38d
Kru/enJiern, (,l. 2. von) Reize om de Wereld. IIIde D:
Haarl. bij d. Loosjes, Pz.
581
Kuyp, (G. 7. van der) Leerrede op den Beemiler Biddag. Hoorn, bij ,V. Breebaart.
567

L

.

Lafontaine, (^1.) Tafereelen uit het Huisfelijk Leven,
IIde en laatfte D. Gron. bij W. Wouters.
92
.^-------- Her Testament. II Deelen. Haarl. bij
F. Bohn.
231
--- Amalia Horst, of het geheim om gelukkig te zijn. II Deelen. Amfl. bij H. Gartman. 373
Landré , (G. N.) Nouveau Syllabaire Francais. Anmfá.
chez J. van der Hey.
60¢
Langsdorf, (G. H. van) Reis rondom de Wereld. Ifte
D. Haarl. en Am II. bij F. Bohn en 91. van der Hey. 668
Lankaster, (3.) En éénig Schoolmeester onder duizend
Kinderen in ééne School. Haarl. bij fl. Loosjes, Pz. 81
Leerboek (Zedekundig) tot onderwijs in den Natuurlijkers
Godsdienst en Zedeleer. Leyd. bij D. du Mortier en
& n, enz.
271
Lehman, (C. T.) Handboek ter beoefening der Franfche'
Taal, enz. Dordr. bij 4. Blusfé en Zoon.
141
--- Recucil choiji, etc. Dordr. bij 1L Blr.s---o8F
fe en Zoon.
Frankrijk,
tot
Leragois en Moustalon , Gefchiedenis van
Kell
.

REGIS TEE..
E..
an de geboorte van den Koning van Rome. Amf. bij
Doorman en Comp.
117
Lichten/iein, (H.) Reizen in het zuidelijk gedeelte van
Afrika. Ifte D. Dordr. bij fl. Blusfé en Zoon.
448
— ______ __
Tweede Verflag.
495
Loosjes, Pz. (d.) Proeve eener vrije navolging van het Gedicht Montmartre. Haarl. bij 11. Loosjes, Pz.
90
---De laatíle Zeetogt van den Admiraal De
Ruiter; in twaalf Boeken. Haarl. bij A. Loosjes, Pz. 258
Tweede Verflag.
30&
Lublink, (,7.) Vijftig Gezangen. Utr. bij F. D. Zimmerman.
599
M.
Meidinger, (3`. h) Onderwijs in de Franfche Taal. Gron.
bij .. Oomkens.
714
Mdmoires de Frederique Sophie Wilhehnine de Prusfe.
Tom. I. Paris, chez F. Buisfon.
417
Tom. 11.
462
Michaud, Hi floire des Croifades. Vol. 1. Paris, chez
Michaud Frères.
574
Moock , (S. Y. M. van) Aanleiding tot het zamenl}ellen
en ontbinden van volzinnen. Zutph. bij H. C. 4. Thie;ne.
553
Moritz, (K. P.) Leesboek voor Kinderen. Gron. bij 3.
Gr•oenetivolt.
380
tinniks , (7.) Levensfchets van TV. Munniks. Gron.
bij 2. Oomkens.
215

,

0.

Opve- áing, (De) Tooneelfpel van De la Coste. Amíl. bij
L. van Kenteren.
240
Owe;ifo,l, (Mifs) Ida, of het Meisje van Athene. Ifle D.
Amfi. bij C. Timmer.
127
P.
Palm, (7. H. van der) Bijbel voor de Jeugd. Ille en
Ilde St. Leyd. bij D. du Mortier en Zoon.
197
Palm,

1t L G I 9 T1 R.
Palm, (,. H. van der) Salomo: Vde D. I-1Vde t fle.
vering. Leyd. bij D. du Mortier en Zoon.
104
-y—
Zestal Leerredenen. Leyd. bij
D. du Mortier en Zoon. (Vervolg.)
49
Perponcher, (W. E. de) Het Oude Testament de voor=
bereiding van het Nieuwe Testament , enz. Utr. bij'.
van Schoonhoven.
X41
be Geest van het Evangelisch
Christendom. III Stukken. Utr. bij .7. van Schoonhor
ven.
697
Pike, Reize náar Nieuty Mexico en de Binnenlanden van
Louifiana, enz. Ifte D. Am(I. bij C. Timmer.
501
Proeve (Gefchiedkundige) over de wereldlijke magt der
Pausfen enz,. Breda, bij IF'. vara Bergen_
1 70
.Pyt, (R. van der) Leerboek der Franfche Taal. Dor&.
714
bij 1l. Bli sf6 en Zoon.
—
Fransch Lees- en Vertaalboekje'.
Tra
Dordr. bij A. Blusfé en Zoon.
-- Fabelen van Fenelon in het Fransch.
Dordr. bij ii. Blasf6' en Zorn.
7151
R.
Radsma, (T.) Leerrede ter nagedachtenis van Do. .7. H.
Nieuwold. Leeuw. bij Y. I'/. Brouwer.
609'
Reddingius, (G. B.) De Gefchiedenis van 's Heilands Lij`den tot bijzonder en huisfelijk gebruik bearbeid. Ifte D.
19.3
Gron. bij Wi Zuidema.
Reece, (P.) Geneeskundige Leidsman, enz. Iile D. Anmfl;
bij E. Maaskamp.
II2
Reinhard, (F VV.) Iets over zijne Leerredenen en zijne
vorming tot Prediker. Gron. bij W. Wouters.
384
Reis door Holland. ilIde en laatfle D. Amft. bij E: blaaskamp.
685
Ris, (P.) Christelijke Brieven en Overdenkingen. Hoorn,
s94
bij Y. Breebaart.
Roy, (C. I. à) Verhandeling over de voornaainfle uitwen,

R

EGIS T L R,

Wendige geneesmiddelen tegen inwendige ziekten. Amf.:
bij .L: van Es.
68
Ryswijk, (G. .7. van) Lijkrede op Jezus. Amft. bij de
Wed. G. LParnars en Zoon.
613

8
Salznsann, (C. G.) Gefchiedenis van Simon Blaauwkoal
Amfi. bij .7. van der .Hey.
stx
--Leesboekje voor Kinderen. III Stukjes. Am11. bij ,j1. van der Hey.
516
Gefchiedenis van den Heer Pappel,
706
enz. Amft. bij 3. van der Hey.
Sausfaye, (J. G. C. de la) Sermons fur divers textes de
l'Ecriture fainte. Oft. adem Changuion et den Hengst.
.

1 49

Sazerac , (P.) Petit A. B. C. pour les Enfans tui corn-46$
meecent. Imfl. chez J. R. Poster.
Scarpa, (A.) Verhandeling over de nekten der dogen,
enz. Itjen D. ifte St. Leyd. bij 4, en 2. Honkoop. 114
Schilperoort, (T. 0.) Lerfle Beginfelen der wiskun{tige
Aardrijksbefchrijving. Dordr. bij A. Blust' en Zoo,;. 328
&hrant, (. 7. M.) De Navolging van Jezus Christus uit
het Latijn op nieuw vtrtaald, enz. Amíl. hij B..7. Crajenfchot. 156
Siegenbeek, (M.) Mufeum, ter bevordering van fraaije
Kunften en Wetenfchappen. me D. Haar!. bij -4. Loos/es,
Pz.
25Z
ASoltau, (bi.) Reize door Schotland en de SchotCche Eilanden. Ifte D. Leeuw. bij de W'ed. j. P. de Boy. 26
69
Tweede Verflag.
591
lIde en laatiie D.
Spiegel der Jeugd, voorgefleld in liet veertienjarig Leven
234
van Rene d'- Lbert. Amft. bij `7 R Poster.
Stierling, (G. S) Brieven aan Sophia, over de keuze van
een' Geneesheer. Haart. bij F. Bohn.
393
Streek, (Idled van) geb. Brinkman, De )Eneïs van Virgibus gevolgd. I(Ie tot IVde Zang. Am[I. bij Schalekarap
en van de Grampcl.
409
Swart,
Bbb
ne.00n.D. 1813. rro. i6,
—

,

l: L G I S T L R;
Swart; (N.) Paulus Redevoering te Athene, in Leerrede=
nen. Atnfl. bij , . LIS 1 ntema.
97
Swinderen , (T. van) Almanak der Akademie vaat Groningen, voor 1813. Gron. bij y. 0omkens.
279

1

`.

Table de la collection des Lois et Actes du Gouvernement,
depuis 4 fot t 1789 jusqu'au zo .uin 1794• Am/I. chez
la Veuve J. D611.
326
Tafereel der Algemeene Gefchiedenis, voor Scholen. Rott.
bij LIS Locke.
191
Tamling, (E. A. J.) Disfertatio Philologico - Exegetica,
Daventri e apud J H. de Lange.
381
Turnbull, (3e.) Reizen in den Stillen Oceaan. Ilde D.
Dordr. bij A. Blusfé en Zoon.
5o5
Tydverdrijf (Nuttig) voor Kinderen, enz. Leyd. bij P. H.
,

Trap.

192

Vannoz, (Mad. de) Epitres d une Femme fur la Converfation , etc. Paris, chez Michaud Frères. 691
Verhaal (Kort) van eene aanmerkelijke Luchtreis en nieuwe Planeetontdekking. Gron. bij W. Wanten. 45,
Verhandelingen (Natuurkundige) van de Maatfchappij der
Wetenfchappen te Haarlem. V1den D. ifte St. Amft.
bij '. flllart. s65
(Nieuwe Prijs-) bekroond door het Genoot=
fchap ter bevordering der Heelkunde, te Amflerdam. Men
D. ede St. AmCt. bij R. . Berntrop. 16d
---- (Nieuwe) van het Genootfchap ter bevordering der Heelkunde, te Amilerdam. lIden D. ifte
St. Amft. bij R. . Berntrop. 435
----- (Nieuwe) van het laaagfche Genootfchap,
voor i811. IIde D. 's Hag. bij .7. T .ierrij en C.
Illenfing en Zoon. 5 ^3
^--^-- ^-

Tweede Verfla,

6o5

Ver-

It
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verslag wegens ingekomene Prijsverhandelingen over dei
6r
Croup. Rott. bij lll. Locke.
7ollenhoven, (3. M. van) Het Boek Job, in Dichtmaat.
Amft. bij 3? JP Intema.
124.
Voorst, (9. van) Bevestigings - Rede over de Gelijkenis
566
der Talenten. Leyd. bij A en 3. Honkoop.
Vries, (d. de) De Raad van den Godsdienst aan, jonge
Lieden, enz. Rott. bij P. Holfleyn en Zoon. 298
Vrouwenhater, (De) Tooneelfpel. Amft. bij 4. Mars. 274
hyver, (C. van der) Het Turffchip van Breda. Tooneelfpel. Amft. bij 1. Mars.
43
.

W.
Waardenburg, (H.) Opuscula Oratoria y Poetica, Critica,
Harlemi aped A. Loosjes, P. F.
631
IJ/aasdijk, (,f. van) Hollandfche , Franfche en Engel.
fche Woordenlijst. Rott. bij I. Locke.
557
--- Toevoegfel tot de gewone Franfche
Spraakkunften. Rott. bij id Locke.
553
----- De Franfche Spraakkunst in oefe603
ning gebragt. Rott. bij IV. Locke.
IPalop, (3. 7.) Hulde aan E. .7e-aner en allen , die
zich door de Koepok-inenting hebben verdienftelijk gemaakt. Rott. bij N. Corsacl, 251
Werkboekje voor Kinderen in uren van uitfpanning , enz.
Amft. bij .7. Tiel.
283
Werken der Hollandfche Maatfchappij van fraaije Kunften
en Wetenfchappen,. Ilde D. 's Hag. bij . !lllart. 541
Wesfelius , (H.) Onderwijs in den Godsdienst. Leeuw.
bij P. lhsarda.
479
—
---- Handleiding bij het Onderwijs in den
Godsdienst. Leeuw. bij P. CPiarda
479
677
Westerman, (.el'.) Diclrtfcu•:jes. Amft.
------ Het Iierttel van Nederland , Lierzang.
Amft. bij .7. G. Rohloff
717
B b b rt
WkS-

REG IS TEL

/sterman, (M.) Nederlands Wapenkreet, LierzanX
717
Amft. bij Y. G. RohloJf
Vreugdezang
bij
de
komst
van
Z.
—
D^
H. Amft. bij ,f. G. Rohlof.
717
Wiles, (B. van) Specimen Hermeneuticum. Traj. ad
64
Rhen. apud G. J. a Paddenburg.
Witlet, (A.) Galeni Adhortatio ad .4rtes &c. Lugd.
Batay. apud S. et J. Luchtmans.
4$7
Wintervermaak voor Kinderen, enz. Amft. bij 3. Tie!. 144
Wifelius , (S. I.) Valvaife en Adelaïde, of de Zegepraal
der Vriendfchap over de Liefde. Tooneelfpel. Amft 'bij
3e. S. van Esveldt-Holtrop.
Y.

2pey, (4.) Gefchiedenis van de Christelijke Kerk in de
Achttiende Eeuw. XIIde D. Utr. bij G. T. van Pad.
denburg en Zoon.
331)
—=
Beknopte Gefchiedenis der Nederlandfche Tale.
Utr. bij 0. 7. van Baddenburg.
395
Tweede Verflag,
439

Z.
Zillefen, (C.) Plan ter voorkoming van alle Overftroomin41
gen, enz. Utr. bij 3e. dltheer.
Zimmerman, (.7. D.) Redevoering en Aanfpraken, enz.
340
Amft. bij f. ten Brink, Gz.
---'s Menfchen Gelei - en Befchermengelen; eene Leerrede. Utr. bij F. D. Zimmerman,
geb. Fortmeijer, enz.
431

-MENG E L TP E P, ,K,
VOOR

z8i3.

TIJDSCHRIFT
VAN

ICLTNSTEN EN WETENSCHAPPEN
VAN

HET DEPARTEMENT
DER ZUIDERZEE.

E

MENGELT E J Kr
VOOR.

I8T3.

c7?
Te AMSTERDAM, bij
M.

Dia

BRUIJN,
EN

G. S. LEENEMAN VAN DER KROE EN
J. W. IJNTEMA.
Ter Drukkertje van j. a u v s, op den Nieuwendijk, bij den Dam s
N 9 255, te Amíterdam.
.
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ragment, betreffende de nieuwlle Duitfche Wiisgeerte. 1
Eenige Bijzonderheden, Istand betreffende , en bovenal
de Heetwater -bron , onder den naam van de Geyfer
bekend.
Io
Fragmenten, Rusland betrefl"ende. — Raad, waar gij zijt! 21
De Tehuiskomst van Maurits. Zedelijk Verhaal. Q6
Een Olifant- en een Tijger - gevecht te Lucknow, in Indië.34
Berigt omtrent de Cachemiren Shawls.
37
De kwaadaardige Boeteling.
WHISTON en Koningin CAROLINA.
3g
39
Gelukkige Wending.
Winter. Dichttuk.
40
De Echt. Dichtpluk. Door Mr. W. sILnIi.DtJK.
49
Oorfpronkelijke Koepokken, ontdekt in het Dorp Malchow,
bij Berlijn. 66
Iets over de kweeking van huitenlandfche Boomgewasfen. 69
Fragmenten , Rusland betreffende. — Het onderaardsch
Gewelf. Te zien en gezien te worden.
73
De Tehuiskomst van Maurits. (Vervolg en Plot an bi.
8o
33.)
Sir IZAAK NEWTON 4 S Geduld,
87
CAJos PLINIUS SECUNDUS gefchetst in eerie Redevoering,
door J. P. VAN CAPPELLE.
97
-

*3

Brief

I N H O U D.
Brief aan een' Vriend, over de zoogenaatnde Toepasfingen
116
achter de Leerredenen .
De Slag bij Tfchesme, in Schilderijen van PHILIP 1ACKERT . Door GOETHE.
I24
Fragmenten, Rusland betreffende. -- Over de 51agt in
130
Rusland.
140
Toeval's Luimen. Eene ware Gefcliiedenis,
HANNIBAL aan FLA:IIININUS. Heldenbrief Van LA HARPE.
Door TOLLENS.
Anecdote van TURENN .

150
I52

Vergankelijkheid. Dichtfluk. Door B. KLIJN, Bz. 153
Twee Waarnemingen , omtrent het vermogen van het Semen Phellandrii aquatic!. Door s. H. NUMAN, Genees- en Heelmeester te LL'infum, bij Groningen. 16^
Fragmenten , Rusland betreffendé. — De Ongelukkigen.
I7inava !
173
18 t
Vrijerij en Huwelijk tegen elkander over geffeld.
187
Verheffing en Val. Eene ware Gebeurtenis.
Anecdote van SWIFT.

191

Speelzucht van vroegeren tijd , vergeleken met den te191
genwoordigen.
DEN
GROO
TEN.
192
FREDERIK
Anecdote van
192
Armoede zoekt List .
Redevoering over het belang der Gefchiedenis , als de beste bron van algemeen onderwijs. Door N. SWART,
Leeraar bij de Remonflrantsch - Gereformeerde Gemeente te Amfterdam.
193
Fragmenten s Rusland betreffende. — Vergelijking der
Leefwijze te Petersburg. Het Feest ten Hove. 2I®
Lenardo en Blandine. Romance van BURGER . Door
TOLLENS.

223

Levensbijzonderheden van den beroemden Italiaanfchen
Dichter TORQUATO TASSO .
233
240
De Engelfche en Spaanfche Schapen.
De Vreemdeling en de Toovenaar. Bene echte Anecdote.
van VOLTAIRE.
Anecdote van

24¢

.De vorderingen der Aardrijkskunde. Eene Redevoering,
door

I N H O U D.
door G. J: ME=IJER* Met een Slotvers van j. F. HEL245

MFRS.

Aan den Heer E. A. B., over de Toepasfingen achter de
Leerredenen.
273
Fragmenten , Rusland betreffende. — De Af/landen. De
Nacht en de Dag. Het Palais Royal. De Handelgeest. Dienstvaardigheid. De Koudelijken. De onafhankelijke Man. 280
Fortunaat. Romance van A. W . SCHLEGEL . Door J. w.
IJNTEMA.

296

Over de aankondiging van den Verrader door JEZUS, naai
MATT. XXVI: 2I-25. MARC. XIV: I8-2I. LUC.

XXII: 2I-23. JOANN. XIII: 2i—o. Door w. A.
Leeraar bij de Hervormde Gemeente
te Grootebroek.
30g
Over het fpijzen van Zieken.
316
Waarneming van eene verbazende Duisternis, bij een On
weer, te Lucknbin, in de Oost - Indiën.
322.
Proeve eener Vertaling uit den Ilias van HOMERUS in de
versmaat van het oorfpronkelijke. Door Mr. H. A.
VAN TIENGEL ,

SPANDAW.

32^

Het Klooster van Sint 'ozef.

Door GOETHE. EERSTE

FRAGMENT. De vlzgt naar Egypte. TWEEDE FRAGMENT. Sint foz ef.

,330
De Jongeling en de Maagd. Dicht/luk. Door n. VAN
LOGHERT .
342
De weddenfchap om het groene.
347
Raad omtrent het gebruik van Asperfies.
34g
De Honigbij en de Koekoek. Eene Fabel.
349
Over de aankondiging van den Verrader door JEZUS. (Ver
316.)
357-volganb.
Eenige zwarigheden tegen de inenting met de Koepok wederlegd.
367
Vergelijking der drie Romeinfche Minnedichters, OVIDIUS,
PROPERTIUS en TIBULLUS , zoo met elkander, als
met de nieuwaren, bijzonder met PETRARCHA. 372.

Het Klooster van Sint ,1ozef.

DERDE FRAGMENT .

1/ifatatie. VIERDE FRAGMENT. De Lelietak.
*4

De
382

Tuil-

I N H O U D.
Tuiltje voor mijne Vrouw. Op haren Verjaardag. Dicht.'.
fit-kje. Door Mr . H. A. SPANDAW.
392
Mahomethaaníche zachtmoedigheid en vergeeflijkheid. 39g
Trek van ht Engelsch karakter.
395
Anecdote, CHAPELLE betreffende.
396
bedevoering, over den weldadigen invloed des Christendorns op de verlichting van het menfcheliik verfland.
Door C. w. WESTERBAEN , Leeraar bij de Remon.
jlrantsch - Gereformeerde Gemeente te dmfterdam. gy7
Éenige Aanmerkingen betrekkelijk de Longen - proef. 410
Portret van den, onlangs overleden', Abt DELILLE , duos
Mevr . DU MOLÍ..
416
COLUMBUS, bij het eerlte gezigt van Amerika. Door B.
H. LULOFS.

418

De Heldenmoed der Kinderliefde. Eene echte Gebeurtenis .423
De ongehoorde rampen van eene fchoone, deugdzame ets
doorluchtige Gravinne. Romance van MoNcIUF. Door
TOLLENS
433
MESMER'S Magnetismus.
433
Gelukkige Onbedachtzaamheid. Eene Histori/^he 4nec.

dote.

Laat rijpe Kerfen.
De Mode.

44%

444
444

MAGNUS AURELIUS CASSIODORUS, Staatsdienaar van THEO -

den Koning der 0stregothcn. Eene Redevoering , door r. CHEVALLIER , Predikant bij de i^L alfche Gemeente te 4mflerdam. 445
Iets over de behandeling van den Kinkhoest, welke in
Lente- en Grasmaand dezes jaars zoo algemeen ge heerscht heeft. Door N . PARADIJS, Med. Doct. te Leyden.
462
Levensberigt van den beroemden Dichter, JACQUES DEDORIK,

LILLE.

466

Verflag wegens de jongfte ontzettende Aardbeving te Caraccas, in Zuid - 4merika.
474
Be-

IN HO U D.
Eenige bijzonderheden, rakende den beroemden Franfchen
Schouwfpeler TALNA ,
480
Jenny. Romance.

483

De ongelukkige uitwerkfels eener buitengewoon flerke opgevatte genegenheid. Eerre ware Gefchiedenis. q ^g
Bet Vergrootglas. 492
Aanmerkingen over I Cor. XV: a9. Door nI. H. RINGNALDA, V. D. M. te Terkapk.
493
Iets, over de Sneeuwwormen, of zoogenoemde Sneeuw vlooijen. Door j. A . OOSTKAMP, te Zwolle.
497
Onuitgegeven Brief van CHARLES BONNET.
5o2
Ode , op den Dichter j. F . HELNERS . Door B. H. LULOFS.

507

Verdediging van het karakter van wijlen Dr . VAN DER
KEMP tegen de befclluldigingen , tegen hein ingebragt
in LICHTENSTEIP'S Reizen in het zuidelijk gedeelte
van Afrika. Door A. GOEDKQOP, Predikant te Zon -

namecr, enz.

510

De Grootfpreker. Rene Vertelling.
522
Nuttige Raadgevingen voor Bedienden; door B . FRANKLIN .
Met eenige bijgevoegde van eenen Vader in Holland
aan zijnen Zoon. 536
Benige bijzonderheden , rakende de vermaarde Kngelfche
Treurfpeelller, Mistrif: SIDDONS .
539
De Schilder.
540
Gevoelens der oude en hedendaagfche Schrijveren, wegens het beflaan der Amazonen.541
Iets over het Dierlijk Magnetismus, benevens eene Waar
Slaap met helderziend.-nemigva tfchen
heid (clairvoyance) zonder magnetifche Kunstbewerking.
Door C. j. NIEUWENHUYS, Arts te Amx/lerdam. 549
Berigt wegens de Samaritanen, welke tegenwoordig de
Stad Naploos bewonen.
562
Verhaal van een' verfchrikkelijken hongersnood in Egypte, bij gebrek aan overftrooming des Nijls.
5711
ALEXANDER en SISYGAMBIS , nà den dood van DARIUS.
Dicht luk Door Mr. J. VAN 'S GRAVENWEERT. 574
.

Het

I N H 0 U D.
Het Kersfeest. Eene ware Gebeurtenis.

gga

VOLTAIRE en LEKAIN.
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et even dezelfde achting, welke ik voor ieder oortw
brerigfel van uitItekende verflanden koester, naderde ik
ook de Natuur - philofophie ; eis ik moet bekennen, dat
mij het algemeens leven, welk zij de natuur toeiid_lemt, ei
de zonnen en planeten , gelijk den worm en de plant, me-"
dedeelt; de vereeniging, welke zij tusfchen het eindige eis
het oneindige door de leer bemiddelt, dat in alle, ook de:'
gemeenffte , verfchijnièlen liet oneindige zich openbaart; da
vrede, welken zij tusfchen de uiteenloopende vermogens
des menfchen Richt, daar zij lijf en ziel tot één maakt,>
den ftrijd tusfchen het zedelijke en zinnelijke opheft, en;
wat de rede bij de floutfte befpiegeling, dé verbeelding"
Pi de fteilfte vlugt bereikt , in elkander ímelt; de ver-yvantfchap, in welke zij alle dingen door het denkbeeld
van het Een en Al brengt, dat dezelven zou voortbrengen,
dragen en omfcheppen; de innige verbinding, waarin zij
den umensch niet de natuur ítek; de bcduidenis, welke
zij aan liet ítellige in den Godsdienst weet te geven: dezer
eigendommelijkheden der Identiteits - philofophie , kan ik
niet ontkennen, dat mij wonderbaar aantrokken. De na
mij de wereldbollen flechts als wasfa's lee--turkndeha
ren befchouwen , welke zich zielloos naar de wet der
zwaarte bewegen, en alleen waarfchijnlijk, zoo als onze
planeet, levende wezens van verfchillende foort ter woon
dienen. De Natuur- philofophie bezielde deze mas--plats
fa's , en opgeruimder zag ik tot de ílerren op, en gevoelde mij met haar bevriend door de gedachte, dat in
haar, als in mij, de volheid des levens, hoewel in Bene
oneindig hooger matt , gelijk het bewustzijn ,harer fchepMEVG. 1131 3. N0. I.
A
peu`
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pende kracht en hares vrolijken loops in de hemelfche fphe.
ten, wone. Het Iriticisme had eene fcherp getrokken
grenslijn tusfcheii het zinnelijke en het bovenzinnelijke daargeheid, had mij het aanfchouwen en het weten ontnomen, en mij flechts een gelooven aan het goddelijke, dat
het verre boven den kreits mijner kennis opvoerde, gegund;
de Natuur-philofophie wierp den fcheidsmuur tusfchen het
Zinnelijke en het bovenzinnelijke neder, huwde den hemel
aan de aarde, en leerde mij het oneindige in het eindige
zien. Het Kriticisuie had mij in een dubbel-wezen opgelost, had de rede en de zinnelijkheid in weder[Irijd gezet,
en eenen oeuwigen moeijelijken kamp van den pligt met de
neiging voor de beílemming mijns aardfchen beftaans ver.
klaard; de Natuur -philofophie beloofde mij vereeniging
taan het gefcheidene; het geestelijke, zeide zij, en het zinnelijke zijn één, het lijf is de verligchaamde geest en de
ziel het vergeestelijkt lijf, rede en zinnelijkheid zijn flechts
verfchillende uitingen van eene en dezelfde kracht, en uwe
beftemming is niet, met uzelven in twist te leven, maar
in vrede en eendragt met u en met de natuur. De philofophen aller tijden hadden mij de rede van de verbeelding, het rijk der waarheid van het rijk der verdichting
leeren onderfcheiden, en mij gewaarfchuwd, zoo ik de
waarheid vinden wilde, het geleide der verbeelding niet te
volgen , en hare fpelingen met de idéën der rede niet te
verwarren; de Natuur -philofophie finolt rede en verbeelding tot één vermogen, het vermogen om het oneindige
te aanfchouwen, te zamen, en bragt poëzij en philofophie in de naauwfte verbindtenis. F ic H TE 'S leer onto
roofde mij de ganfche heerlijke wereld; nooit kon ik mij
niet eene wijsgeerte verzoenen, welke mij de natuur flechts
als eene ontkenning, als eene beperking des Iks befchouwen leerde; en onophoudelijk befchuldigde ik mij van eene
tegenftrijdigheid, wanneer ik van de eene zijde de wereld
wegdacht, en toch hare aanwezigheid bij iedere mijner
handelingen veronderftelde. De Natuur - philofophie gaf
wij de wereld, die het idealisme vernietigd had, weder,

be-
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ttefpaa-rde mij de tegentirijdigheid van liet idealistifche denken op de eene en het rcalistiiclze handelen op de andere zijde; en ik verheugde mij , dat ik niet neer alleen
+tvas, met de door mijzelven gefchap ene fchaduwbeelden
In het gemoed; dat mij van alle zijden reële wezens om.
ringden en in vriendelijke wederwerking tot mij traden. De
plaatshebbende eenzijdige behandeling van den Godsdienst,
liet ftreven om al liet ftellige te vernietigen, de gewoon
te, enkel te zedeprediken, en de godsdier lige denkbeelden, alsof de mensch een zuivere geest ware, in geene
betrekking, tot het gevoel en de verbeelding te brengen,
had ik al lang misprezen; de Natuur- philofóphie droeg
het ílellige als gewigtig en beduidenisvol voor, drong aan
oil opwekking der godsdienilibe aandacht door eenen very
fraaiden eerdienst, en liet mij verwachten, dat zij onzen
?eeftijd tot liet vrome geloof terugbrengen, en de in zoó
vele gemoederen uitgeftorvene godsdienftige belangftellin
op nieuw bezielen zou:
Deze waren de eerfle indrukken, welke de Natuur - philofophie op hij maakte; deze de verwachtingen, welke
zij opwekte. Doch fpoedig verdween de poëtifche flemxning, die zich aan mij, daar ik mij niet de fchrifteri haer vrienden bezig hield, onmerkbaar had tiiedegedeeld;
de nuchtere bedaardheid, welke beproeving en overleg toet
laat, greep wederom plaats, en ik deed mijn best, derf
zin dezer wijsgeerte bef emd en duidelijk te bevatten,
den grondflag van derzelver leerfiellingen te Ontdekken; ere
mij van de refultatén, tot welke zij voert, rekerifcháp te
geven. Nu ging liet mij, even of op ééiis éene fchoone
betooverïng vernietigd wierd; nu zag ik mij niet meer vann
liefelijke verdichtfeleri, maar Hechts van onbeftemde ert
luchtige gedaanten zonder vastheid en houding omringd,
en waar ik vrolijk leven gezien had, daar opende zich:
een afgrond, die alles groots en heerlijks dreigde te verflinden. Bij bedaard onderzoek, miste ik ijl de NatuLtf-phi.
lofophie klaarheid en duidelijkheid en welgegrondheid, ontF^ W
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dekte ik dat zij tot de tréurigl}e befluiten voert, en kolt
haar vriend niet langer zijn.
Het eerfte mistrouwen tegen hare beílemdheid en duideliikheid ver^vekte. de taal , welke de wijzen uit hare fchool
voeren. Vergeefs zocht ik die klaarheid, met welke zich
het duidelijk gedachte denkbeeld in beftemde omtrekken
daarflelt, en den bedaarden toon, op welken de bezonne-ne denker de flotfouimen zijns onderzoeks mededeelt. Ik
vond, daarentegen , eene beeldrijke, pathetieke, bij derf
• hoogoren ftijl gehoudene voordragt , welke mij meer de uit*
florting eens bewogen gemoeds, dan het middel der me
dedeeling van klare gedachten, toefcheen te zijn. Geen
,

ARISTOTELES, geen CARTESIUS, geen LOCKE,

.geen LEIBNITZ, geen WOLFF, geen KANT, hebben,
zich van eene zoodanige fchrijl\vijzc bediend; flechts in
.oenige zamenípraken van P L A T 0 en bij de Neoplatonici
herinnerde ik mij eene dergelijke daarllelling gevonden to
hebben, en daar ik het Neoplatonisme altijd als donkere
en verwarde mystiek befchouwd had, zoo moest mijn mis
gelijkheid, welke ik tusfchen de voor--trouwend
dragt der Natuur - philofophen en de fprake der Nieuw-,
platonikers geloofde op te merken, niet weinig vermeerderd worden. Vervolgens befcliouwde ik deze geheele wij
naderbij. En nu vond ik, in plaats-zevanordgt
van verklaringen en begrips-ontwikkelingen , welke mij andere wereldwijzen gaven, godfpraken, wier beteekenis de
ontvlamde zieners aan de luisterende menigte overlieten te
verklaren; in plaats der affcheidingen van vertnaagfchapte
begrippen en der beflemmingen van hunnen omvang, onbeftemde declamatiën van de openbaring van het oneindige
in het eindige en het aaníchouwen van het abfolute, en
waar andere philofophen bewijzen bijbragten en dc eene
ilLlling uit de andere afleidden, daar werd hier flechts
vastgetteld en beweerd. Wanneer ik de fchriften van andere wereldwijzen las, verdwenen de donkerheden langza
eindelijk lag het geheel hunner wijsgeerte in-merhand,
volle klaarheid voor mij; bij de lezing der Natuur -philoj
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tophen, daarentegen, bevond ik mij op den duur in eene
fchemering, eenige blikfemflralen braken door en verhelderden voor oogenblikken de donkerheid, maar de fche.
inering bleef en het licht kon niet over de fchaduwen ze.
gepralen. Slechts in algemeene, en daarom onbeftemde,.
omtrekken kon ik den inhoud der Natuur -philofophie
bevatten, en te vergeefs heb ik mijn best gedaan, hareleerífellingen in duidelijke en beftemde begrippen te den.
ken. Zelfs het grond-idé der philofophie, het id é van het
abfolute, hetwelk in de eenheid van het oneindige en eindige, van het ideale en reële beftaan zou, ben ik niet
in Raat geweest te bevatten, doordien mij de wet mijns
denkens gebiedend noodzaakt, het . ideale van het reële te
onderfcheiden. Mij, ik beken het gaarne, is de gave,
om deze wijsgeerte volkomen te begrijpen, mij is het ge
vermogen, om het abfolute te aanfchouwen,--heimzng
niet verleend;, ik kan mij in den aether der klare zelfbe.
Schouwing niet verheffen, waar, zoo als de nieuwe zieners zeggen, elke donkerheid verdwijnen zal.
Zoo min mij de poging gelukte, den inhoud der Na.
tuur -philofophie duidelijk en beftemd te vatten, even min
was het mij mogelijk, haren grondlag te ontdekken, en
de bewijzen voor hare beweringen te vinden. Met leven.
dige belangneming zag_ ik haar de wereld zamen(lellen, en
mijne opmerkzaamheid werd hoog gefpannen, als zij uit
het abfolute zijn en leven de zonnen, begaafd met bewustzijn en levenskracht, en uit de zonnen de planeten,
insgelijks begaafd met bewustzijn en levenskracht, voor
den dag treden, het licht tot foffe verflijven, en de aard
uit de volheid haars levens, bewerktuigde zoo wel,-planet,
als onbewerktuigde naturen. voortbrengen liet. Doch, als ik
dan vroeg, waardoor zij, die met een vertrouwen fpreekt,
alsof zit der dingen geheimfte wording befpied had, hare
verklaring van het ontftaan der wereld regtvaardige, zoo
Wist zij mij niets te antwoorden, en ik merkte, dat zij
niet het minffie gedaan had, om de twijfelingen te bejegenen, welke hare, van de gewone wijze valk .vooxftelfing zon►
A3
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seer afwijkende, hefchonwingen verwekken moesten.. Zoo
heeft zij, om Hechts één voorbeeld te vermelden, niets
gedaan, oiu de zwarigheid tegen de vaorftelling van de he
melbollen als levende wezens op te heffen, daarin gelegen ,
dat wij derzelver bewegingen jaren lang te varen berekenen, doch werwaarts de vogel zijne vlagt, het opgejaagde
wild zijnen loop rigten zal, te voren niet bepalen kunnen,
en mitsdien bij gene denkwijze genoodzaakt zouden zijn ,
het kleine dier willekeurige beweging toe te ftaan, doch
liet groote planeet-dier deze eigenfchap der bewerktuigde
wezens te ontzeggen. Intusfchen liet ik mij door dergelijke zwarigheden niet affchrikken om haar verder op den
doet te volgen, en merkte met levendige deelneming op,
als zij snij den mensch zameníleldé, eii de vorming deszelven uit de zelfftandigheid der aarde beloofde te verklaren. Doch ook hier bleef liet bij de bewering, dat de
anensch den fchoot der eeuwig - vormende moeder. ontíieeen, en mitsdien een gedeelte van de masfa der aarde zij;
doch waarom de aarde, zoo zij de kracht om inenfchen
te telen bezit, federt menfehengeheugen geene menfchen
had voortgebragt, kon zij mij eveij zoo min als L u c tt E.
!r i us of de fchrijver van het Systeme de la Nature ont*vouwen. Øp gelijke wijze miste ik bij alle hare ieerftukken het bewijs, en bevond, dit zij overal, in plaats van
gronden, welke ik vorderde, met zelfgenoegzaamheid, de
verklaring herhaalde: wie mijne leert ellingen niet aan
vertrouwen en geloof, dien is de gave des phi--metap
^ofopherens ontzegd, die kan zich niet in den zuiveren aezher der klare zelfbefchouwing verheffen. De bevreomding, evenwel, welke in den beginne een zoo willekeuxig vastt ellen en beweren verwekte, verdween, (toen ik
bedacht, dat de Natuur -philofophie het waagt, boven het
bewustzijn des inenfchen op te (Tijgen, mitsdien elk punt,
waaraan zij zich zou kunnen aanfluiten, uit het oog verliest, en derhalve onvermijdelijk in het land der droomen
geraken moet: want, wanneer zich de rede niet aan de
daadzaken des bewustzijns houdt, wat zal dan het eeriTe
lid
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lid van de keten des wijsgeerigen leerilelfels zijn? welken
anderen grond hebben wij voor de wezenlijkheid (realiteit)
onzer denkbeelden, dan derzelver overeen!Iemming met
de wetten des denkens, en hunnen zamenhang met de
daadzaken des bewustzijns? De verbeelding moge den
kring der idéën, wier wezenlijkheid in de daadzaken des
bewustzijns gegrond is, te buiten gaan; de verbeelding,
welke door het fpel der voorflellingen verlustigen wil,
mag droomen en dweepen, en willekeurige verdichtfelen
fcheppen: maar de rede, wier doel de waarheid is, moet
elke harer vorderingen tot de daadzaken des bewustzijns
en tot de noodzakelijke wetten des menfchelijken geests
terugbrengen. Dan , dat doet de Natuur - philofophie
niet; en daarom moet ik haar voor een voortbrengfel,
niet der rede, maar der verbeelding, voor eene zinlijke,
naar de verwijderde analogien (gelijkvormigheden) eeniger
natuurkundige ervaringen gevormde, verdichting, betreffen.
de de wereld en de menfchen, verklaren.
Doch, wat mij het meest van de Natuur -philofophie
verwijderde, dat waren de troostelooze refultaten, met
welke zij eindigt. Méér heeft mij geene wijsgeerte beloofd, weiniger geene dadelijk geleverd. Zij draagt eet;
liefelijk en fchitterend gewaad; doch Drijkt gij haar het
fchoone hulfel af, zoo treedt zij u holoogig en bleek, als
Bene gedaante van ondragelijken aanblik, tegen. Met an.
dere woorden: de natuur- philofophie, die zoo veel van
het aanfchouwen des oneindigen , van de openbaringen
Gods, van het zalige leven in het abfolute fpreekt, eindigt met de flotfom, dat alles, wat is en gefchiedt, mitsdien ook de mensch met zijne gedachten, beíluiten en han,
delingen, de noodzakelijke werking eenex noodzakelijke le.
venskracht is, welke in de eeuwige, het Al vervullende,
zelfflandigheid woont, onophoudelijk teelt en baart, en
hare voortbrengfels verandert en omffhept, om weer nieu.
we vemrtbrengingen uit hare nooit uitgeputte volheid te
laten voorttreden. Dit is het refultaat der Natuur- philofophie, waarmede zij alles, wat het leven waaide, doet
A4
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ei1 bednldenis geeft, liet denkbeeld van Gonneid en on-

fterfelijidieid, vrijhei_i en zcdeliiklieid, wegneemt. Laat u
niet door de taal der vrome aandacht, welke de Natuur,
philofophen druk fprekcn, en door hunne herhaalde vermeldingen van God en zijne openbaringen, van liet fpoor
voeren! lie God der Natuur - philofophie is liet imiverIi!m (heelal); fleclits woont in hetzelve leven en bewust•
dijen en voortbrengciid vermogen, maar geen heilige wil:,
Beene goedheid en gcregtigheid. Geloof niet, dat het zalige leven in het abfolute ,. waarvan in de íchrifren dec
Natuur - philofophen gefprokcnt wordt, die zaligheid zij
welke wij, in een aaiiflaand. tijdsgewricht van ons daarzijn,
in den wasdom van ons inzigt en onze deugd hopen te
vinden; neen, dit zalige leven i giflaat ileclrts in de exaltatie (verheffing) des gem oeds, welke, zichzeive vergetende,
liet algemeene leven aanfchouwt en befppiegelt. I.Iet denk
beeld eener perfoonlijke onfterfelijlheid is der Natuur-phi-'
lofophie ten volle vreemd, en zij beweert en moet beweren, dat de mensch, zijn geest gelijk zijn ligchaam, in
den Echoot der planeten, waaruit hij , even als de planten,
voortfproot, terugkeert, wanneer hij de, door cle maat
zijner levenskracht bepaalde, rij van veranderingen doorloopen heeft. De woorden: vrijheid en zedelijkheid, vindt
«ij wel bij de Natuur-philofopben, doch niet de denkbeelden, welke wij niet deze woorden verbinden. IIunne philofophie féhrijft den mensch geen vermogen toe, eigen
tig nieuwe toehanden te beginnen, en erkent mitsdien-ina
Beene vrije handelingen ; alles is haar verfchijning;, aankon
dat onder duizend vormen voor-dignvahetbfolz,
den dag treedt; en wat zij vrijheid en zedelijkheid noemt,
dat is fechts liet leven in Bene hoogere raagt (in geklommen grootte). Aldus voert de Natuur -philofophie tot dr,
troostelooze reftiltaten, welke ik flechts ddn niet finart^
en droefheid, doch tiet opgeving en berusting, zou aan
wanneer men mij de onbellaanbaarheid van liet te--nem,
rendeel met onweerlegbare bewijzen kon aantoonen, Wel
YI ort zij Bene volheid des levens over de wereld uit; doch
;
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hetgeen meer is, den heiligen wil, die liet leven eerst
wet , doel en beduidenis geeft, neemt zij weg, en fielt
in de plaats eener Voorzienigheid, die alles ten goede
(liert, een leven - zwanger Heelal, dat zich met de een.
wipe, doel en beduidenis misfende, herhaling der afwis
vermaakt. De fcheidsmuur tusfchen-felndvrchij
het zinnelijke en bovenzinnelijke rukt zij omver, door de
identiteit van liet ideale en reële te beweren (wezen en
fchijn voor hetzelfde te verklaren) ; doch, naauwkeurig
iiefchotiwd, is haar oneindig ílechts een verhoogd eindig,
Hechts dit, wat in de wereld verfchijnt , naar een' vergrooten
maathaf gedacht ; en hetgeen wij het bovenzinnelijke noe•
men, omdat het nooit binnen den kring der ervaring treedt,
Godheid, vrijheid en onfterfelijkheid, dat zoekt men in
haar leerfl:elfel te vergeefs. Zij heft de tegenflelling tusfchen het zinnelijkè en zedelijke op, en beslecht den ftrijd
tusfchen rede en zinnelijkheid; doch ik kan den vrede,
dien zij mij biedt, niet aannemen, en wil liever liet redegebod onder fl;rijd en opoffering gehoorzamen, dan mij
lijdend door de natuurwet bepalen laten. De natuur geeft
zij mij terug; maar zij onderwerpt snij aan de geífrenge
wet harer noodzakelijkheid, en laat mij in de volheid des
levens, dat mij met bedriegelfjke bekoring omringt, reddeloos verloren gaan. Het gevoel der vrome aandacht wil
zij opwekken, en mij leeren, Iiet oneindige in het eindige
te aanfchouwen; doch zij ontneemt mij het geloof en het
vertrouwen, en haar dichterlijk fpel met wezenlooze beelden is geene vergoeding voor de hope op het gedijen
an het goede.
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ZENIGE BIJZONDERHEDEN, IJSLAND BETREFFENDE,
EN BOVENAL DE HEETWATER -BRON, ONDER
DEN NAAM VAN DE GEYSER BEKEND.

(Ontleend uit het 3'ournal of a Tour in the Summer of 1809,
by WILLIAM JACKSON HOOKER, F. L. S. Fellow of

the Wernerian Society of Edimburg. 181 x.)

O

f het noorden van Schotland het Ultina Thule der
Ouden ware, dan niet, ligt ons weinig aan gelegen, naardemaal de zetel der Zeevaart van de liliddcilandfche Zee en
de Levant verplaatst is in den ,ltlantifchcn Oceaan en het
westen van Europa. Na de ontdekking van het Zeekompas, was niet te verwachten, dat de Engelfchen en andere
Volken , hunne mededingers op den woesten Oceaan , zouden
nalaten,. hunne ontdekkingen ook noordwaarts voort te zetten, om landen, voorheen onbekend, mede aldaar op te
doen. 't Is waar, zachtere luchtd:reken zijn altoos in hoogere achting geweest, van wege de voortbrengfelen, welke
zij opleveren, zoo zeer (trekkende om zinnelijk genot vol
te verfchaffen. Weinig keurigs of zinftreelends kon-doenig
verwachten
te zullen aantreffen in oorden ,veclal met
men
ijs en fneeuw, de verdelgers van groei, overdekt; waar het
dierenrijk in vele opzitten voedfel derft, en geene hope, om
iets het leven veraangenamends te zullen vinden, zich opdeed. Dan, de wijdftrekkende Zee mogt niet ondoorzocht
blijven; de moedige zeelieden vorderden daarvan fchatting;
en misfchien is er geen flouter en voldingender proeve van
de heerfchappij des menfchen over den kloot, welken hij bewoont, dan die de Zeevaart oplevert. De handel vond in
de voortbrengfelen van de noordelijkfle Zeeën waren, die
t'huis met groot nut en voordeel konden gebruikt worden;
de groote visfchen, bewoners der diepte op de kusten van
Spitsbergen en Nova Zembla, werden gezocht, gevangen
eg ten veelvuldigen gebruike verkeerd.
Het Eiland Island ligt in den weg naar deze hooge
noordelijke gewesten. 't Zelve werd omtrent dew jare 86x
ont.
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ontdekt door eenen Zeeroover, wien een ftorm daar heen
dreef. Naderhand werd liet allengskens bevolkt door vlug telingen, die de dwingelandij elders ontweken , tot den jare
874. Ten jare iz6o werd het Eiland aan Noorwegen onderworpen; het lot diens Rijks volgende, behoorde het
1387 aan Denemarken. Dan, fchoon de !slanders, Raat
kundig befèhouwd, Deenfche onderdanen zijn, doet er zich
nog een onderfcheid op tusfchen de af&ammelingen der
oude bevolking en der Denen, die in liet landsbeftuur ge•
plaatst zijn.
Groot is de gemeenfchap tusfchen Groot-Brittanje enr
1 ysland nimmer geweest. Dan, wij hebben van dit Eiland
keurige berigten bekomen door Dr. UNO VAN T R o I L ,
die, met de Hoeren J OSEPH BANKS en S 0 L A N D B R,
ten jare 1772 derwaarts .eene reis ter waarneminge deed (*).
In 1809 flelde de Heer J o S B P H BANKS den Heere H 00.
K E R voor, met hem dit Eiland te gaan bezigtigen. De
Heer H Q 0 K E K heeft een Dagverhaal van dien togt ge.
fchireven en laten drukken; doch niet voor elk te koop
geíleld. Een Engelsch Maandwerk deelt ér ons eenige bij
uit mede , welke wij onzen Lezeren niet-zonderh
willen onthouden.

**#
De luchts - en weersgefleltenisfe op 1, sland laat zeldzaam aan de vruchten des velds toe , de volle rijpheid te
bekomen ; fchoon de zomer des jaars 18o9 buitenbes
meen ongunftig was voor het groeijend rijk in 't algemeen, uit hoorde van den veelvuldigen regen. — Men
voe(*) Brieven , betreffende eene Reize , in het jaar I77,
vaar IJsland gedaan , door Dr. UNO VAN T R O I L; in 't Ne derduitsch vertaald ; met Platen; te Leyden , bij s. en j.
L U C H T as A N S, 1784. — Ook is in 't Nederduitsch voorhan
Befchrijving van IJsland, Groenland en Straatdarts,-den
door den Heer J. ANDERSON,
ANDERS iet de verbeteringen door
(IEL 6 RQ1sR.EEPTJw; tC Ilinf. bij j. VAN DALEN, I756.
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voege hier nevens, dat een zeer groot gedeelte des Ei»
'ands íleeds met ijs omkorst en met fneeuw bedekt is ; andere gedeelten zijn tot eene altoosdurende dorheid verwezen, van wege de onvruchtbare wildernisfen rondsom het
gebergte, alsmede de rotfen, die zich in de best bebouwde gedeelten opdoen; terwijl heetwater- bronnen
veel gronds beflaan. Gering is dus de hoeveelheid van
bebouwbaar en vruchtbaar land.
Het perfoonlijk voorkomen der inboorlingen heeft wei
niets innemends voor den buitenlander. Op liet-nigof
gezipt
ontdekt deze maar al te veel teekens van
eerfle
eene huidziekte aan de handen en Bene afzigtige bevolkt
hoofd der 1,7slanderen van beide de fekfen.-heidopt
Dit is te meer te verwonderen, daar zwavel en zwavelachtige wateren nergens veelvuldiger zijn. Eenige weinige
<)ogenblikken, aan de zorge voor reinheid befieed, zouden
ruim vergoed worden door het aangenaam gevoel der ver
onaangename gewaarwordingen, welk een en-losfingvade
ander het gevolg van onreinheid is. Men moet echter
bekennen, dat, in beide die gevallen van afzigtigheid, onder de voornaamste inboorlingen zeer vele uitzonderingen.
plaats vinden.
De lagere volksklasfen zijn ten uiter(le arm, ja zoo,
dat de vrouwen het noodige dikwijls derven tot het grootbrengen harer kinderen: en daar deze Eilanders zoo weinig
gemeenfchaps met andere Volken hebben, doet er zich
weinig hope van verbetering op. Niettemin moet men erkennen, dat de 1,7slanders, onder andere goede zielshoedanigheden, in 't algemeen erne weltevredenheid bezitten
over den fland , waarin de Voorzienigheid hen geplaatst
heeft; een cep gevoel van de zegeningen, welke zij mogen genieten, is bij hen een heerfchend begrip. Door de
ligging en de armoede zijns geboortelands afgefneden van
alle gemeenfchap met gelukkiger luchtílreken,. waar overvloed en weelde heerfchen, heeft een I,7slander geen begrip van derzelver beftaan; hij eet zijn' gedroogden visch,.
en. flerke boter met een dankbaar hart. Hij gevoelt de
Va•
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Vaderlandsliefde in Gene zoo grote mate als de inwoner
van eenig land. Vuurbrakende bergen , aardbevingen ,
ziekte en hongersnood zijn niet magtig om hem den ge
te doen verlaten. De weinigen, die, nu en-bortegnd
dan , naar Denemarken overffaken, betuigden hun erntlig
en fierk verlangen om naar huis te keeren, niettegenftaande alles, wat men aanwendde, om hun het verblijf aldaar
aangenaam te maken. De man, die Fz o o K E R's gids was
op zijne meeste omzwervingen in I,7sland , had twee
jaren te Koppenhagen getleten , en, fchoon hij hein toe.
hond , dat het daar eene zachter lucht(lreek was en
wen er beter fpijs en drank vond , moest hij echter betuigen, veel liever zijne dagen te ílijten op den voorva
derl ijken grond.
Van der I,7slanderen goed zedelijk beftaan geeft de Heer,
3i o o i r eerie gun'Iige getuigenis. Voor eene bevolking van omltreeks 43000 ingezetenen vond hij ffechtséén gevangenhuis; en in 't zelve, op den tijd dat hij er
kwam , kort vóór cle zitting van het Geregtshof, was
Hechts één misdadiger (en dit was meer, dan het geval,.
tints lange, geweest was) , en zaten er nog zes om klein
ne overtredingen. Koelheid van gelleltenisfe en afwezigheid van verzoekingen ter overtreding fchijnen hiertoe
grootelijks mede te werken.
De godsdienstverrigtingen der Ijslanderen maken weinig,
of geen vertoons. Hun ne kerken zijn lage , gemeene
gebouwen , van binnen zonder eenige fieradcn. Alles
gaat er hoogst eenvoudig toe. Dan, zij fchijnen de inwendige kracht van den Godsdienst te kennen en nederig uit te oefenen. Geleerdheid zou men bijkans vergeefs
zoeken in een land, van welks geleerden in vroegeren tijde zoo veel gefproken is.
De kleeding der I2slandcren fmaakte den Heere tto oxnx niet: die der vrouwen befchrijft hij breedvoerig; uit
dezelve blijkt, dat bij de aanzienlijke Beene pracht ontbreekt; zilver vergulde fieraden vallen zeer in den fileaak,
en vertoonen ajch op Bene kwistige wijze bij flatelijke
ge.
-
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gelegenheden. -- Hij vond zich eens op een' meer daiZ
gewonen maaltijd genoodigd , op welken de fpijsverteringskracht op Bene meer dan gemeene proeve gezet werd.
Ter gelegenheid van dit onthaal , geeft hij berigt vaiz
eerie zeldzame gewoonte. Aan tafel werden zij bediend
door twee vrouwen, zoo wél, ja prachtig gekleed, dat hij
ze voor geeiic dienstmaagden konde houden. Hij vernam
naderhand, dat zijne gisfing gegrond geweest was, en dat
het altoos de gewoonte is, dat de vrouwen van- den huize de tafel bedienen, wanneer er vreemdelingen ten maaltijd zijn. Van de twee, die te dezer -gelegenheid die be
zigheid verrigtten s ('t welk hier niet voor laag of vernederend wordt aangezien) was de oudfle Gene weduwe vast
een' geestelijken en de jongste hare dochter , beide
heusch in 't voorkomen en er wel uitziende.
Onder de bijzonderheden dezes Eilands waren de Heetwater - bronnen de voorwerpen , die mi o o K n R's aandacht
fcerkst trokken 5 en haar voornamelijk bezig hielden. Wij
deden hier mede het verflag en de waarnemingen wegens
de voornaamfle, de Getifer genaamd. „Een groote kring$wijze gevormde mond verhief zich tot Gene aanmerkelijke
hoogte boven die, welke de meeste andere bronnen ome
ringden. Dezelve was donker - graauw van kleur, aati den
buitenkant onefi n , doch inzonderheid naar den kant van
het bekken bezet met veelvuldige fleenachtige verhevenheden, en geheel overdekt met eene fraaije omkorfting; zoo.
dat men het voorkomen dier verhevenheden voegelijk kon
vergelijken bij een bloemgewas. Den to van dezen fieenachtigen mond bereikende, zag ik neder in eene volmaakt
cirkelvormige kom, die allengskens afliep tot den mond
of de pijp , of den krater in het midden, -Waaruit het
water voortkwam. Deze mond lag tusfchen de vier en
vijf voeten beneden den kant van het bekken , en bleek
mij, bij nadere afmeting , zeventien voeten van elke zijde
af te 'liggen: het grootfte verfchil in den affland was niet
meer dan één voet. De binnenkant was niet ruw, als
de buitenzijde, maar fchijnbaar effen, fchoon op het aanra-
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raken ruw als eene vijl. In 't geheel befpeurde men er
niet de kleine verhevenheden en bloenlswijze uitgroeijin•
gen, als aan de bovenzijde; alles was enkel bedekt met
ontelbare kleine hoogten, op vele plaatfen glad gefletert
door het vallen des waters. Het was toen niet mogelijk
in de kom te gaan: want dezelve was bijkans tot derf
rand gevuld met water, zoo helder als ik immer zag. In
het midden kon men eene kleine opbruifing befpeurert
en een breede doch niet dikke wafem, die echter in hoeveelheid en digtheid van tijd tot tijd toenam, zoo dikwijls
de opbruifrng flerker werkte.
„ Te negen ure hoorde ik een hol onderaardsch gedruisch, 't welk zich, in zeer korten tijd, drie malen herhaalde; de twee laatfte keeres volgde zulks fpoediger dan
de eerf're of tweede maal. Het geleek volkomen op het
geluid van op een' afftand afgefchoten kanon ; en elk dezer geluiden ging vergezeld met eene merkbare, doch lig.
te ícbudding der aarde: bijkans onmiddellijk daarna ver
alles was-mnerd koigswaterndfm:
In
den
aanvange
rolde
het
water
werking.
f'erke
Bene
in
alleen, zonder veel geraas, over den rand van de kom;
dan zulks werd terftond gevolgd door een' waterfprong,
ter hoogte van tien of twaalf voeten, en die Hechts het
water in het midden ophief , maar vergezeld ging van
Bene ílerke en veel geraas makende uitbarfting: deze waterfprong viel terug, zoo ras dezelve zijne grootíle hoogte
bereikt had, en alsdan liep het water nog ílerker over
den rand, dan te voren; en in minder dan eene halve
minuut volgde een tweede fprong, op dezelfde wijze als
de voorgaande. Eene andere overvloeijing van het water
volgde , en alles liep meerendeels in de kom.
Vervolgens zag ik een dezer fprongen , die eene kolom van water niet minder dan negentig voeten in de
hoogte wierp, en omtrent vijftig voeten in diameter had.
De bails van dezen waterfprong was een ontzettend groot
ligchaam van witten damp of fchuim. Hooger op, te midden van de dikke wolken van damp, die uit de pijp
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kwamen, zag men het water in eene gefloten kolom oprij
welke , op eene veel grooter hoogte, in ontelbaar-zen,
vele lange, fmalle firooken van fchuim zich verfpreidde,
die of in eene regtflandige rigting zich in de lucht ver
zijde af tot op een' verbazender affland zich-hievn,oftr
verfpreidden. De buitengewone doorzigtigheid des waters, en het fchitteren der waterdruppelen in het fchijnfel der zonne, bragt veel toe aan de fchoonheid van dit
fchouwfpel. Zoo ras de vierde ftraal was uitgeworpen,
die veel minder was dan de vorige, en naauwelijks twee
minuten van den eerfien verfchilde , zonk liet water
fchielijl: in de kom weg met een geruisch, en men zag niets
meer dan eene kolom van damp , welke fleeds was toegenomen ,van den aanvang der uitbarftinge af, en nu rcgtflandig tot eene verbazende hoogte oprees , dewijl er bij
geen wind was ; onder het klimmen breidde deze-kans
damp zich allengskens uit, maar nam in digtheid af, tot
dat het opperfle gedeelte zich ten laatfie in den dampkring verloor. Ik kon in de kom niet gaan tot den rand
der openinge, die, volgens fommigen, de diepte van vijftig of zestig voeten heeft. Het duurde volle twintig
minuten , na het zinken van het water uit de kom, eer
ik er in kon gaan, of er mijne handen in kon houden,
zonder dezelve te branden.
„ Mijne tent had ik drie- of vierhonderd yards van
de Geyfer laten oprigten, nabij eenti opening, in welke ik
tot nog toe niets buitengewoons had opgemerkt. Terwijl ik
in dezelve bezig was, met ecnige planten, den voorgaarden
dag verzameld, van naderbij te bezigtigen en te fchikken,
tiverd ik ontzettend verrast door een ruifchend geluid, als
dat van een' grooten waterval; het kwam als van onder
mijne voeten. Het doek van mijne tent openfchuivende,
om te ontdekken van waar dit geluid kwam , zag ik.binnen de honderd yards van mij eene kolom water, zich
regtilandig in de lucht opheffende van de evengetnelde
plaats; dezelve befleeg eene zeer groote hoogte ; maar,
welke ook die hoogte moge geweest zijn, ik was zoo
out-
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ontroerd, dat ik oenigen tijd niet dacht oni mij des te
verzekeren. In mijne eerife ontzetting haastte ik snij alteen om mijne portefeuille te krijgen , ten einde op het
papier af te teekenen een vertoon, waarvan ik met woorden geen denkbeeld kon geven : dan dit vond ik bijkans
even ondoenlijk , alsof ik mijne pen ter befclirijvinge had
opgevat, en ik moest mij te vrede houden met {rechts
een weinig meer te doen dan de omtrekken en de afinej
tingen van die heerlijke fontein te fchetfen. Nogtans
werd mij tijds genoeg vergund tot liet doen van waarnemingen : want gedurende anderhalf uur werd eene onaf
kolom van water beftendig uitgeworpen tot de-gebrokn
hoogte van honderdvijftig voeten, met zeer weinig veranderings; zeventien voeten was de breedffe diameter. Die.
ontzettende waterkolom werd met zulk een geweld err
fuelheid uitgedreven , dat dezelve bijhans tot den top tets
naastenbij een zoo zamenhangend ligchaam bleef, als daar
d_zelvc eerst ontf'ond t t'echts eenige weinige voeten van
liet boven[te gedeelte begon liet water zich te verwijde
werd het fchuim door een' zachten wind tel-ren,
zijde afgevoerd , zoodat hetzelve oenige fchreden van de
opening nederviel. — Deze wind voerde teffens de verba
menigte van rok, die de uitbarfting vergezelde,-zcnde
naar de eerre zijde van de waterkolom , die dus ten vol
ons oog viel, en wij konden duidelijk het grondhuk-lein
zien, deels omringd niet fchuim, veroorzaakt doordien de
kolom {tiet tegen een uitl}ekend {luk rots, nabij desa
mond des kraters; doch van daar, tot liet opperffe fedeelte, was er niets , 't welk de geregelde regtfla'idige
lijnen van de zijden des waterfprongs brak, en de zon,
daar op fchijnende , maakte eenige gedeelten van eene
oogverhlindcnde helderheid.
„ Met den rug naar de zon gekeerd dit heerlijk fchouwfpci aanziende, en liet oog op den mond der pijp gcvestigd houdende, hadden wij het bezigt eener allerheerlijkffe
verzameling van al de kleuren van den regenboog, veroorzaakt door de breking der zonneltralen, gaande door
n1GtiG. 181,3. í\'0. 1.
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de druppels tusfchen ons en den krater. Nadat het water tot de voorzeide verbazende hoogte was opgevoerd,
waagde ik ht, in het midden van het digtfte der
,fchuimwolk te gaan haan, en bleef er, tot dat mijne
kleederen doornat waren ; dan ik voelde naauwelijks , dat
het water meer warmte had dan die mijns ligchaams,
De grootlle heenen, die ik daaromfireeks kon vinden,
en Rukken van de rots, welke wij in den krater wier
werden onmiddellijk door de kracht des waters we--pen,
der uitgeworpen en in kleine flukjes gebroken, fchoon
zoo hard , dat een zware hamer ze niet zou hebben
kunnen vermorfclen; die hakjes werden menigmaal hao^
get dan liet boveníle van den waterftraal opgevoerd. —
De lieden, daaromllreeks wonende, onderrigtten ons, dat,
1)ij dezen waterfprong, in de lente des jaars í8o8, een
geweldige fehok cener aardbcvinge was gevoeld, welke de
opening maakte van eene andere heetwater-bron, die vijftien
dagen lang liet uitwerpen van de andere deed ophouden."
De Heer tI o o K E n, dien wij dus verre over de Geyfer
lieten fpreken, voegt er veel, te lang voor onze overneming, nevens. IIij veronderftelt , dat de kracht dezer
heetwater - bronnen en de veelheid des waters , door dezelve uitgeworpen, heeds toenemen. Vast gaat het, dat
men de bracht dier werkinge niet wel bepalen kan. En
wat zijn cie heerlijkhe waterwerken, door menfchen kunst
en vlijt aangelegd, bij dit te vergelijken?
De volcaniíche bergen van Island zijn zints eeuwen berucht geweest, en, op hoe groot Benen afpand van ons
verwijderd, zagen wij er de uitwerkièlen van; naardenlaal
de zoo vaal betrokken dampkring , ten jaare 1783, te
dien tijde onverklaarbaar, naderhand bevonden is veroorzaakt
te zijn door Gene uitbarfting van rook, asch en vlammen,
op I, j slarad. Welk eene ontzettende rookkolom , die de
lucht voor een groot gedeelte van europa verdonkerde
Ongunflig weêr belette den Heer Ii O O P E R zijne nieuwSgierinheid te voldoen, in liet hezigtigen van de verzamelplaatfen des onderaardfchen vuurs. Hij zag den berg
II:.

IJSLAÇn BETï_EI'?ENDu.

i91

eclá ei andere ílechts op eenen afttan-d , en kon tot geen
iaadere kennisneming komen. Hij veriYleidt te dezen opzigte: , h De lieden, om welken gezonden was, ten einde
zij mijne gidfen naar de Hela zouden wezen, kwamen met
de voor mij hoogst onaangename kennisgeving, dat zij,
in den toenmaligen heat van het weder en de wegen, het
op zich wilden neck konden nemen, mij derwaarts te geleiden. De rivieren waren , in de daad, zoo zeer gezwollen, dat de zoodenige, die op andere tijden zelfs voor zeer
diep gehouden worden, thans niet dan niet groot gevaar over
te trekken waren. Mijn gewone gids verklaarde desgelijks,
dat hij met mij niet wilde medegaan, maar mijne wederkomst te Sk^elholc zou afwachten. Te vergeefs verzette
ik mij tegen de onwilligheid en bligeïoovige vreeze dezer
lieden: want, fchoon de reis zeker hare inoeijeliikheden
zou gehad hebben, ontflond hunne vrees Voornamelijk uit
de noodzakelijkheid, waarin zij zouden gekomen zijn, oiii
een vuurbrakenden berg te beklimmen, welken velen van
hen gelooven, dat de verblijfplaats der verdoemden is, en
welken het getneene volk op het Eiland deswege met derf
grootalen afkeer hefchouwt."
Het verfchrikkelijk gehuil des wind s tusfeheri de woeste
fleilten van dezen dorren berg, of de ontzettende uitbar
lucht i voortkomende uit liet binnenfee van den-flingeva
berg zelven, en niet woede aanformende tegen de uitffekende punten van den vuurmond, heeft men, van overouden tijde af, gehouden voor de klagten en het gejam•
;ier der hier ingeworpenen en opgeílotenen van were
hunne misdrijven. Het ontzettende van een' uitgeflrekten,
volffagen dorren grond; het gefchreeuw der roofvogelen;
liet woest voorkomen; de hoogst bezwaarlijke. toegang; de
herinnering aan verdelgende vuuriiroomen : dit alles werkt
mede, oni dit begrip wegens de verblijfplaats der verdoemden bij den ligt- en bijgeloovigen d, slander te doen
ontiiaan en te bevestigen. — Dan, dit begrip is niet tot
d slarrl bepaald; het heeft invloed en overhand gekregen.,
v lar dergelijke uitwerkfels van Volcano's gelegenheid ga-

1

4

ven,

#D

BIJZONDEItIIEDEN, IJSLAND BETREP'FLNDE„

ven, om dusdanige fchrikbeelden te verwekken in eene
daardoor beroerde verbeelding. Men fpreekt op de LipariEilanden van eenen man., die onder cede verklaard wordt
maar de Helle gegaan te zijn. De Koningin ANNA LUL.
LE I N wordt, gelijk de Katholijken op Sicilie verzekeren, in de Etna gepijnigd, om dat zij- den verdediger
des geloofs van zijne verpligting aan de Kerk van Rome aftrok. De , apannezen plaatfen de verdoemden niet in Vol.
cano's , maar in de kokende waterbronnen zelve. K rF, rz p E R
ffchrijft er dit van: „ De Monniken van Simabaza hebben
bijzondere namen gegeven aan elke der Heetwater-bronnen
in de nabuurfchap , ontleend van derzelver hoedanigheid ,
van den aard des fchuims aan den top, of het bezinkfel op
den bodem y alsmede van het geluid, 't welk zij maken
bij het komen uit den grond; zij hebben dezelve beftemd
tot Vagevuren voor verfcheiden Poorten van koop- en handwerkslieden , wier beroepsbezigheden eenige gelijkvormig•
beid fchenen te hebben met de bovengemelde hoedanig
doen zij , bij voorbeeld , de bedriegelijke-hedn.Zo
drankbrouwers beneden in eene modderige bron huisvesten; terwijl zij de koks en pasteibakkers , die zich niet
wel van hun werk kwijten, in eene andere plaatfen , die
uitlleekt door de witheid van het fchuim : twistzoekende en harrewarrende perfonen vinden hunne plaats, waar
uit den grond een fterk murmelend geluid voortkomt." -.•
Te bevreemden was het waarlijk niet, dat de 1slanders,
vervuld met dusdanige denkbeelden wegens den berg Ilecla,
weigerden den Heer H 0 0 K E R derwaarts te vergezellen.
Het voornaamile, 't welk uit Island uitgevoerd wordt,
is gedroogde visch , íchapen - , lams - en osfenvleescll ,
boter, talk, traan, ruwe wollen lakens, koufen, wanten, fchapen- en lamsvellen, dons en vederen. Voorheen
bloeide de handel veel flerker dan in de laatfle jaren.

FRAG-1

FRAGMENTF WEGENS RUSLAND. 4Z
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(Promenades d'un Desceuvré dans la ville ds
S.-Pétersbourg. Paris, i$i^.)
RAAD, WAAR GIJ ZIJT

I

ndien ik de tooverroede van de Fé MO R GA NE, voor
een dag, te mijner befchikking had, zou ik mij een ge
naar mijn hand verfchaffen; en zie hier, waarin het-not
zou beftaan.
Op eenen fchoonen voorjaars- of zomer-dag, zou ik,
in een der befchaafdfle landen van liet zuidelijk Europa,
iemand opligten , bekend om zijnen geest van waarne•
ming, en vereenigende met deze hoedanigheid kunde, ondervinding, zoo als het reizen verfchaft, en wereldkennis.
Ik zou hein dwars door de lucht naar Petersburg voeren.
Gedurende den overtogt zou hij geblinddoekt zijn; in de.
zen toefland zou ik hem naar dat gedeelte der Neva
brengen, waar de fchepen met koopwaren aankomen, in
het kwartier der oude beurs. Vóór hem den blinddoek
af te nemen, zou ik tot hem zeggen: „ Mijnheer, raad,
waar gij zijt!
„ Ik bemerk," zou hij mij zeggen, „ eenen reuk van
koopwaren , ik merk ingepakte goederen; afwisfelende
geuren van oranje - appelen, van citroenen, van noten,
van leer, van rozijnen, omringen mij. Op het oogenbiik
wordt mijn oor getroffen door het geraas der katrollen
en het gefchreeuw der matrozen, die koopwaren hijfchen;
ik befpeur het teer des touwwerks; ik hoor fchepen kalefateren; ik hoor Engelfche, Deenfche, Zweedfche, Duit
fche en andere woorden, die mij onbekend zijn en wel
zeer vreemd luiden: ik moet in de haven van eene koop(tad zijn. " pan zou ik mijnen reiziger den blinddoel"
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ontnemen, in verrukking dat hij juist geraden hack. Zicitde een bosch van masten, he br,nte men-,fe1 der ver
rondom, zich wemelen, zou hi,-fcliendkragt
zich genoegzaam fclhadeloos gefield achten voor een oogent
blik van het licht beroofd te zijn geweest.,
ik doe hem den blinddoek weer om, en fret eenent
nieuwen (prong bevinden wij ons, mijn opmerker en ik,
in het midden van den zomertuin. biij wandelen in de
groote laan; in de fchaduw harer majeftueuze boomgin ademt
men Bene aangename frischheid. Het is de verzamelplaats
van de fatloenli.jke wereld in de hoofdftad. Er zijn oogen-.
blikken van drang; men maakt elkanderen plaats, men
ontwijkt elkandLr; de wrijving der kleederen kondigt on-.
willekeurige botfingen aan. Alles is welvoegelijkheid int
deze trotfche all; alles fpreidt er de weelde en den rijk,
dom ten toon; een dampkring van aangenaam reukwerk
gaat voor en volgt groepen van elegante vrouwen; het
is VEN 17S, door haren Zooi herkend aan den ambergeur,
die van haar goddelijk,,..liaarvlechtfel uitgaat. Onder dei
mannen vertoont zich nu en dan een kruis in het knoops-.
gat; fomtijds laat zich erne fier befpieden onder het hulfel van een nederig jasje; fchitterende lakkeijen, Negers,
Turken in liverei, kleine knaapjes op het Chineesch ge-.
kleed, loopers, dragende fchals over hunne armen, of
zakdoeken, ten .gehruii:e hunner mecsteresfen; eene lange
reeks van equipages, aan de ondcrfchcideigc uitgangen
van den tuin gerangfchikt. De verfcheidenheid van dit
tooverachtig fchoitwfpel treft mijnen opmerker met verba
ik vraag hem, waar bij gelooft te zijn? „ Het is.-zing;
andere
wereld,' zegt hij., „ dan die van zoo even;
eerie
het is eene rijke flad,, maar het, is niet meer Bene koop,
í'ead. Ik geloof in dc nabijheid te zijn van een fchitteren
hof; maar ik weet niet, in welke ílad. "
Opdat mijn opmerker niet befpeure, dat zijne luchtreizen zich binnen denzelfden. kring bepalen, onderwerp ik
hem telkens bij het begin aan de kuur van den blinddoek s
UIL den zomertuin breng ik hem over naar het middei
vuil
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van het eiland Iiresioirsky. Van alle kanten burgerlieden,
kunflenaars, die van hunnen arbeid poozen, lbminigeri
kegelende , anderen wandelende met dc pijp in den mond.
Dezen, met huime vrouwen en kinderen op liet gras uitgo•
ftrekt, gebruiken thee uit een' grooten koperen waterketel , anderen drinken bier, of eten koud vleesch , of melk
een fervet, over het zand uitgeïpreid. Zij zin-fpijzeno
zij keuvelen. „Mijnheer," zegt mijn hechtreiziger,-gen,
„ op liet oogenblik kon ik in Frankrijk zijn; dit hier is
de markt eener kleine flad in Duitschland. Ik herken de

taal, de gezangen, de vreugdetoonen. Ik moet wel verre
van het oord zijn, waar wij uitgingen ! "
Eénsflags plaats ik mijnen reiziger voor Kamnneni - Ostroff. Ik zet hem op de brug neder; liet betooverd ei.
land ontwikkelt zich voor ons oog; het fcl:i ïnt op zilveren baren te drijven; het is omzoomd met wellustige bos
hoogte,-fchadjen,mtbov ajeflucnz
wier loof zich in de koelte wiegt. Op den achtergrond
van dit groenend tooneel zijn hier en daar eene menigte
van keurige woningen gezaaid; het geel, liet wit, het
rozenrood, het hemelsblaauw, de lagchendule kleuren ver
zich op derzelver voorgevels; het oog kan niet-enig
ontdekken, op welke wijze zij zijn gebouwd geworden;
men zou zeggen, dat ze van porfelein of tvel van kaart.
papier waren, naar verkiezing geknipt en geschilderd, ten
einde tot fieraad te verftrekken; zoo ligt, dat zij liet gras
naauwelijks fchijnen te drukkeil: zij kunnen in Frankrijk,
in Italië , in Engeland, in IHolland 9 in China te huis be.
hooren; maar in haar geheel behooren zij nergens te huis.
Deze luchtflreek moet zacht zijn, moet alle lu htfireken
vereenigen; de hemel is fchoon, het water is helder, de
groei is frisch en fterk. Dit eiland is omringd van een
aantal andere eilanden; overal water, overal groen; overal
enkel tooverij en verblinding. „ Mijnheer, ik weet niet,
waar ik ben : ik ken noch den ílijl der bouworde, noch
de luchtflreek, noch het plantfoen."
Ik breng mijnen reiziger op de nieuwe wandeling bij de
134
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Admiraliteit. „ Zicdaar Engelfchen," zegt hij, „ ziedaar
Turken, ziedaar Spanjaards, ziedaar Armeniërs; deze menschen zijn geboren aan den voet van den Caucafus. Ik
heb deze volken op platen gezien, hier zijn zij in natra
ra; zij handelen, zij loopen rond, als om zich te vertoonen: is het eene misleiding, of wei wezenlijk? ... Zij
fpreken elk hunne taal. Het is Gene verzamelplaats van
verfchillende natiën; maar het zijn geene kooplieden. Deze gebouwen zijn niet die cener koopllad. Ziedaar .een
paleis, hetwelk de woning eens grootgin Monarchs moet
zijn. Welke verbazende uitgebreidheid!. welke ontzagvertvekkende grootheid! Ik moet in eene der eefte refidentiën van Europa zijn."
De blinddoek wordt weer omgedaan, en mijn opmerker
bevindt zich in het gezigt der Newsky. „ Zie rondom
u," zeg ik hem; „ befchouw, Mijnheer, deze huizen,
en zeg mij, waar gij gelooft te zijn ? " — „ Deze finaakvolle huizen , deze hotels niet platte daken worden,"
zou hij mij antwoorden, „ in Italië, in Frankrijk aanaetroffen; zij zijn eenvoudig en van Benen bevalliger fh aak;
maar geheel geen onderftheidend kenmerk duidt derzelver:
vaderland aan. Deze beílrating hoort nier aan de {tad
Londen; Londen heeft er geene van graniet; bare liraten
zijn noch zoo breed noch zoo uitgebreid. Atnf{erdanz
noch Venetie bieden eene gracht van deze praehtigheid,
aan; die dáár zijn niet de eentoonige bakíteenen van Hol land, noch de fombere gondels der Lagunen. De Laumien zijn niet bezoo.md met breede en geplaveide straten;.
en geene kaaijen van graniet, geene ijzeren balustrades
omringen de wateren van den Amftel. Deze ftraat overtreft in lengte de beroemde Etsten van Berlijn; noch
Turin, noch Florence bezitten er, die de uitgebreidheid
Van deze hebben. Ik zie niet de aloude gedenkftukker,
van Rome, maar ik zie zuilen van marmer; het marmer
en graniet ftralen overal in het oog; overal vind ik eene
frischheid, eene elegantie, gelijk ik nergens gezien heb.
Jonden, Weenen hebben deze equipages niet; daar is de
be--
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beivcig groot, hier is ze hiidrtuhtiger en overhaaster.
.Deze ílad, Mijnheer, is eerre der ecríle Eieden van Europa. Het is de vijfde, door welke gij mij heden doet
trekken," zegt mijn reiziger.
Ilem aldus in onzekerheid houdende, plaats ik hein
eensflags in het midden van Benen hoop landbewoners.
Hij is op de FIooimarkt. Hij feln•ikt voor deze dikke
baarden, voor deze borftelige kinnen, voor deze menfchen in grove pelzen, of in pij, en in haren mutfen;
deze ruige borílen, deze ontbloote halzen, deze kielen van
grof linnen, deze fchoenen van boombast verbazen en
verfionlnten hem. — „ Welke rijtuigen! welke gefpannen!
van mijn leven heb ik dergelijke niet gezien. Wat beteekenen die houten jokken op de halzen der paarden? Al.
Ies is boersch en f}erk; alles is vreemd, tot het voorkomen der beesten toe. Doch, uit wat woest land komt
die man, die geen ander rijtuig heeft dan zijn paard, aan
twee lange planken vastgemaakt, wier vereenigde einden
langs den grond liepen en voortbrengfels van het land
voeren ? Nimmer heb ik van zoo nabij dc kindschheid der
menschheid en hare ellende gezien! ... Ziedaar, Mijn
zesde fad, in welke gij mij gebragt hebt," zegt-her,d
hij; „ deze menfchen en deze rijtuigen zijn de woningen,
die deze ontzaggelijke plaats omringen, geheel vreemd.
Gij hebt mij van liet eerie uiterfte der befchaving tot liet
andere doen overgaan."
„ Gij hebt, .Mijnheer," zou ik hem dan zeggen , „ílechts
Bene en dezelfde ftad gezien, en in uwe verfchillende
togten zijt gij in denzelfden omtrek gebleven. Raad,
Mijnheer, waar gij zijt ?"
„ Deze ftad," zou mijn opmerker zeggen, „ zoo zij
in Europa is, kan geene andere dan Petersburg zijn.
Een voorkomen, zoo trefFend, zoo verfcheiden, met zoo
groote trekken geteekend, is het deel van geene andere
fad van Europa. Deze schijnt allen volken toe te behooren, meer dan éézze luchtftreck te bevatten, en alle uiterCtcn te vereenigen."
Ge-
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Gelukkig de b_,zittcr van de tooverroede van MO r, c ft.
it t hij gaat, zonder verplaatfing , van de ecne fchilderij ,
van de Bene treffende tegeni}elling tot de andere over.
Maar ik, arme wandelaar, cd ie Beene tooverroede te mijner
bcfchikking heb , ik kan niet niet dezelfde fnelheid eene zoo
rijke verfcheidenheid van tafereelen doorloopen. De vlugf e
rosfen zouden in geene vier - en - twintig uren cene reek
van zoo groote afftanden kunnen doorrennen.

DE TEnUISKOMST VAN MAURITS.

Zedelijk t enc^tal.
Drie jaren waren er verloopen, fints de jonge MA u RITT
HE I. GE it zijne geboorteplaats, het f aaij e dorp Sonnembes•g ,
had verlaten. Vele landen had hij gezien, in vele groote fteden gewoond, in zijn fchoon handwerk van kastemaker merkelijke vorderingen gemaakt, en keerde met verlangen en vermaak
in zijn vaderland weder. Eene geliefde familie had hij aldaar
gelaten, en, hetgene meer zegt in den ouderdom van vijf-entwintig jaren, eene lieve aan hem verloofde, ER N ES TI NE S E-

L ER T genaamd. Van der jeugd af hadden zij elkander bemind ,
en, tot op het oogenblik der fcheiding, geenerlei liefdeskwel,
tin-, gevoeld; nooit hadden zij , over en weder, elkander de
miníie aanleiding tot jaloezij gegeven; in geboorte en middelen
waren zij aan elkander gelijk; en toen MAURITS tot zijne ouders
zcide:,,Ik bemin ERNESTINE SELERT, enzoudewelmethaar

„willen trouwen," gaf zijn vader hem tot antwoord: „Zoo veel
„ te beter, zoon! zij is de fchoondochter, welke wij zouden
„ gekozen hebben." Op dien zelfden dag fprak hij er niet zijn'
SE over, en verzocht hem om zijne dochter.
buurman SELERT
„ Dat doet mij veel pleizier," gaf hem SELERT tot antwoord: „ want onze E RN ES TINE heeft in vertrouwen ons
„ gezegd, dat zij uwen zoon beminde, meer dan iets ter we„ reld." De gelukkige jonge lieden werden geroepen. „ Wij be„ willigen in uw geluk," fpraken de ouders, „ en uwe veree„ niging zal de onze zijn; Hechts ééne voorwaarde bedingen
wij, te weten, dat het huwelijk drie jaren worde uitgepeld,

„ en
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, en dat gij in dien tijd elkander niet ziet. ERNEST INE iS
„ fechts zeventien jaren oud; hire moeder wil niet, dat zij
vocr lLaár twintigde jaar vrouw zal worden, MAURITS iS
„ in zijn rweeëntwintigfle jaar; het wordt tijd, dat hij zijn tour
„ bake (*); hij moet de wereld, veeren kennen, moeders pot
„ te kunnen misten, en zich in zijne kunst volmaken. Na zijne
„ wederkomst zal hij, in de naburige clad, zich als meester ves„ tigen, en clan zal het tijd zijn, eene huishoudíler te nemen.
,, Maak u dan, gereed om te vertrekken, mijn zoon! hoe vroe
ger, hoe beter; gij zult dan te eerder te huis zijn. Omhels
uwe aanftaande ; ruilt over en weder uwe ringen; belooft elk„ ander getrouwheid, en' feheidt zonder weekhartigheid; drie
,

jaren zijn ras voorbij.
Zonder een woord te (preken , greep MAURITS zijns vaders
hand , en drukte die, ten teeken van gehoorzaamheid. „ ja,
„ ik Item in mijn vertrek ," zoude hij niet hebben kunnen uiten. Vervolgens drukte hij Zijne arnie FRNESTINE aan zijne
borst, die bitter fchreide; de rozen des vermaaks waren van
tranen vervangen op hare lieve wangen. „ Drie jaren!" zeide
zij (nikkende; „ ik, die genre drie uren zijn koude, zonder
„ hem te zien! Lieve MA U RIT e! wat zai er van mij worden?",, Gij zult aan uwen vriend denken, mijne ERNESTINi:," zeide so AU R IT S, den fchij a van eenen moed vertoonende, welken
de ontroerde toon zijner llemme logeníirafte; „ gij zult bij u„ zelve zeggen : MA U RI T s bemint mij , en telt alle oogen„ blikken, tot op zijne wederkomst.... Dat zalige oogenblik
zal komen;... ik zal wederkeeren, in mijn beroep meer bedreven,
beter in Raat om uwe welvaart te vergrooten, en —
„
gelukkig
te maken." E RNESTINE fchudde liet hoofd;
u
99
liever zonde zij minder bekwvaamheids , minder welvaart ge..
wenscht hebben , en dat haar si A U RIT s bij haar bleef: maar
de ouders hadden het vonnis geveld; er moest gehoorzaamd worden. Van haren kant nam zij voor, haar bruidsgoed en het linnen voor hunne kleine huishouding te bereiden, gedurende deze
Lange afwezigheid, en ettelijke paren koufen voor haren vriend
te breiden; het plan hunner bezigheden, hunne toekomende ver eeni(*) Zijn tour maken, noemt men (in Duitschland) de reis, welke
41e jonge Werklieden verg1i5t zijn te doen, eer zij baas kunnen worded.
,
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eeniging betreffende , verzachtte het oogenblik des affcheids;
hechts éénen dag verwierf M A U R ITS om zijne pakkaadje ge
te maken en affcheid te nemen van zijne bloedverwanten-red
en vrienden; den tweeden dag daarna bevond hij zich reeds tien
mijlen van Sonnenberg, zonder te kunnen begrijpen, hoe hij had
kunnen hefluiten, het te verlaten. ERNEST I NE, in haar ka<
roertje opgefloten, fchreide hartelijk, en had geenen lust om er
vit te gaan, omdat zij haren as A U RIT s niet meer konde ontmoeten; in het vervolg, echter, zonder daarom minder bedroefd
te zijn, werden beiden te rade, den vervelenden tijd ten nutte
te beíteden. Het fpinnewiel fnorde, de fchaaf fulde, en de tijd
verliep ; niet, evenwel , volkomen eveneens voor beiden: de
zachte ER NE S T IN L, aan haar hartzeer en aan hare ontwerpen
getrouw, veroorlofde zich geenerlei afleiding, verloor geen enkel
oogenblik, en had geen ander vermaak dan haar fpin- en breiwerk
voort te zetten, en alle avonden bij zichzelve te zeggen: „ We„ derom een dag voorbij!" — MA U RIT S telde insgelijks de
dagen, welke hij ver van zijne vriendin doorbragt, maar gaf'
zich niet geheel aan de droefheid over. Wanneer vrienden van
elkander fcheiden, is hij , die vertrekt, altijd het eerst getroost.
Nooit was hij buiten zijn dorp geweest; met vermaak zag hij
nieuwe landen, andere zeden, andere gewoonten, enz. Een geheel
jaar bragt hij door met van flad tot clad te gaan, op zijn ambacht reizende. Vrij goed leerde hij het Fransch, en verbond
zich , voor de nog twee overige jaren, te Lyon, bij een bekwaam fchrijnwerker, baas TH OM AS genoemd, die veel te doen
had, de fraaille modellen van huisgeraden uit Parijs ontving, erg
bij wien MA U RIT s veel kon leeren en veel verdienen. Baas,
T U OMA s bediende de aanzienlijkfte lieden van de clad, doch hield
meer van de flesch en van het fpel, dan van werken; uitfiekend
behaagde het hein, eindelijk gevonden te hebben daar hij lang
naar gezocht had, een bekwaam , fatfoenlijk en zedig jongman,
die altijd bij zijn werk was, en op wien hij alles kon latenflaan,
als hij in de kroeg was. Niets fpaarde hij diensvolgens om MA U•
R I T s te houden, en dacht, dat daartoe een der zekeríte middelen was , de jonge juffer THERESE, zijne éénige dochter,
dikwijls bij hem te zenden; cone kleine Lyoneefche, een aardig,
levendig, olijk meisje. „ Ga in den winkel, kleine," zeide de
vader tot haar, als hij uitging, „ en doe uw werk bij MA U, RITS, otdat hela de tijd niet vervele." Het kon zoo vee1kwaad
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kwaad niet, dacht hij , indien er een weinig liefde in het feel kwa=
me. „ Ik kan geén' fchoonzoon hebben, die mij beter voegt;
ik heb geene vrouw meer; ik zal mijne dochter bij mij
,; houden. MAURITS is bekwaam en vernuftig; hij zal de
„ fehaaf niet laten flilflaan, terwijl ik mijn pleizier neem:
Daarenboven is hij een knappe jongen, en zal, hoop ik,
„ TIIERESE dien grootera doeniet van een FREDERIK doen
, y vergeten, dien ik heb laten gaan, uit vreeze voor kwade ge=
volgen . MAURITS is bedachtzaam, en al ware hij liet
„ niet, het huwelijk brengt alles weer te regt." F R n n K R I tt
was een knecht, die aan juffer T II u R r. s E vele grappen wist
te vertellen, en niets anders deed. Baas T Fl OMA s had hem
laten gaan; MAURITS was in zijne plaats gekomen, en had
welhaast Papa's hart gewonnen; het hart der dochter gaf zoo
veel als men wilde hebben; zij vond, dat de mooije MAURITS er wel eene kleine portie van verdiende; met groot ver
maak ging zij hein daarom gezelfchap houden in een' afzonderlijken winkel, alwaar hij werkte; zij vertelde hein duizend
kleinigheden, zong voor hem een liedje van den dag, en las
hein fomtijds een zangfpel voor, eene komedie, een' (echten
roman, den almanak, de courant, in één woord, al wat haar
voorkwam. 's Avonds, als het werk gedaan was, vatte zij
hem bij den arm, en deed met hem Gene wandeling, of, nog
meerdere malen, palette zij met hem voor het huis, haar kleine
voetje vooruit , haren ronden en blanken arm in de luchr^
even als haar klein opgetrokken neusje, fchaterende van lagchen
als de palet viel, en alsdan twee rijen tanden vertoonende,
witter dan ivoor, en eindelijk, alle de bevalligheden aannemen=
de, welke dit fpel ontwikkelt. — Maar werden dan Sonnenberg
en de treurende ERN£STINz vergeten? — MAURITS, het
is zoo , dacht daar weinig aan, wanneer hij TIJ ERE S E'S palet
op zijn raket ontving en dezelve haar terugkaatfle , en niet
veel meer , wanneer TFJERESE , op de fchaafbank gezeten,
een vrolijk airtje en aardig minneliedje voor hein zong, en
allerminst nog, als zij, zich hemwaarts buigende, zoodat hunne voorhoofden elkander raakten, haar mooi handje op die van
MAURITS gelegd, welke zij met alle hare magt drukte, hein
de fchaaf hielp trekken. Maar, om hem regt te doen, 's avonds
in zijn kamertje gekomen, indien THERESE hem niet lagchende tot aan de deur volgde en hein een potsje fpeelde, dacht hij
aan
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an zijne E A N E S T I N E, en gevocide iets, dat naar wroeging
zweemde. Dikmaals ook zag hij haar in den droom, teed er en
beminnelijk als in hunne kindschheid. Dit beeld verzelt hem bij
zijn ontwaken ; hij haat op, zwerende THE r ES F. niet meer te
zullen aankijken: het kleine guitje tergt en plaagt hem, fchreit,
14gcht, pruilt, en ftreelt hein beurtelings : Benige minuten houdt
hij vol: maar kan men, op den ouderdom van drieëntwintig ja ren, lang weerhand bieden aan een zoo verleidend meisje als
THERESE, en die zich zoo veel moeite geeft dat MAURITS
zich niet vervele? Ik beroep mij op het geheugen mijner ie zeren, om hen infchikkelijk te maken omtrent mijnen goeden
IW AU R ITS ; zij zullen zich ongetwijfeld herinneren, hoe dikinaals in hun leven zij twee lieve meisjes tevens bemind heb ben, althans indien zij beminnc 2 noemen, hetgcne THEE Es E
MAURITS inboezemde; ERNESTINE heeft nag geheel zijn
hart, en zal daar nimmer eene medevrijster hebben; welhaast
zal hij zulks doen blijken: maar MAURITS is jong, maar ERNESTINE is tweehonderd mijlen, en TIIEREsE flecllts twee

fchreden vin heen ; en dikmaals nol digterbij hem, en Vader T n oMAS laat hun volkomene vrijheid, en heeft telkens in den
mond: het huwelijk maakt alles goed; maar, nog gcel.e roeping voelende om een' bruidfchat te geven, wachtte hij geduldig af, dat er iets goed te maken zou vallen, en vergenoegde
zich, ten einde elk, die om zijne dochter mogt willen uitti o=
men te voorkomen, met al de wereld te zeggen § dat zij vcr=
loofd was aan zijnen meesterknecht, en dat hij geenen anderen
fchoonzoon zoude hebben. Nog flelliger verklaarde hij dit aan
den gewezen vrijer r REDER I it, dien hij op zekeren avond
ontmoette, in zijne buurt omzwervende, en zeer bedroefd, dat
hij THERESE niet MA U RIT S had zien paletten, Om hem
alle hoop te benemen, zeide baas THOMAS tot hem, dat de
zaak geklonken was. „ Gij ziet dus , groote lummel, dat gij
;, tijd en moeite verfpilt: hebt gij dan niet gezien, hoe lief
„ T FIER ESE Cu nI A U RIT s elkander hebben? Ik heb haar
„ aan hem gegeven; alles ligt in liet cement , en MA v RIT
„ is in Raat u armen en beenen te breken, zoo gij flechts
„ zijn wijfa aankijkt." Het zij uit fpi t of uit bangheid,
;

T REDER ITt hield dit Voor gezegd; hij was alleen Om TIIELy57; gebleven; 's anderen daags vertrok hij , in liet
vaste denkbeeld dat zij zoo goed als getrouwd was.
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De twee jaren, voor welke MA U n;1 T s zich verbonden had ,
liepen op het einde; gedurende dien tijd had hij van Env E s TINE eenige zeer teedere brieven ontvangen, en hij had
minder aan haar gcfchreven den hij zou gedaan hebben, indien
r x ERE SE niet alle zijne vrije oogcnbiikken bezet had. Tusfchen de fchaaf en de palet fchoot hem weinig tijds tot brief{
wisfeling over, en, even gelijk allen, die bij zichzelven gevoelen dat zij kwalijk handelen, was hij eenigzins verlegen,
en vcrfchoof het van den eenen postdag tot den anderen. Intusfclien, Pints meer dan twee maanden geen berig van Seesaewber-g bekomen hebbende, begon hij ongerust te worden;
en hoewel het hein eenigzins hard viel, zijn vriendinnetje te
moeten verlaten, had hij eindelijk befloten, zijn ontflag te vragen, ondanks THERE S E'S oplettendheden. MAURITS was,
in den f riktflen zin, ER n EST 1 N E getrouw gebleven: hij vond
THERE s L heel mooi en aardig; hij fpeelde niet haar, nam en
ontving zoo vele kusjes als hij wilde; maar hierbij had hij
liet ook gelaten, en nooit er om gedacht, haar te trouwen.
Men oordeele over zijne verbaasdheid, toen, op zekeren avond,
baas T 110 ai A S niet eene kleine verheuging uit de herberg
kraam, hen deed uitfcheiden niet paletten, en hun vroeg, of
gij geene gedachten hadden om een wat ernftiger fpel te fpelen. „ Wanneer zal de bruiloft zijn, mijne kinderen? Het is
nu voorjaar; dit is de tijd om er aan te denken, en ik ge„ loof dat het zaak is. Ik wil, dat bij mij alles geregeld ga....
Uwe verbindtenis is geëindigd, MA U RIT s; gij zult eene an„ dere voor uw leven met THERESE aangaan. Schrijf naar
huis, mijn jongen; ontbied uw vaders confent en uw bur„ gercedel, en dan, geluk op de huwelijksreis! Papa uEL„ c ER zal wel in zijn fchik zijn, als hij hoort dat ik u mij,, ne dochter geef, alle mijne klanten, al wat ik heb, en dat
„ ik voor dat alles niets anders van u verlang dan uwe beide
„ handen en het geluk van mijne kleine THERESE. Lustig!
Ijireek op; wat duivel! dat is wel een dank - heb waardig,
lunkt mij. En gij, kleine zottin, geef mij een kus, in
plaats van door plooijeu uw boezelaar te flijten." T;iERE SE wierp zich blozende in haars vaders armen; en MA vR1Ts, bleek als de dood, viel op zijne knieën, het aangezigt met de handen bedekkende, en wist niet, hoe hij een
weigerend antwoord zonde uitbrengen, Vader Tliontas harde
to t
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uit van lagchen. „ Zot!" zeide hij eindelijk , „ gapt gij die
„ groote uilskuikens van verliefden in de komedie na , die
, op de knieën vallen voor hare belle en den fchoonvader i
, alsof het afgoden waren? Lustig; fta op, mijn zoon, omhels
, uwe bruid ; ruilt uwe ringen, en — leve dc vreugd ! dat
,, kost geen duit." Deze woorden: omhels uwe bruid, ruilt wee
ringen! gaven MAURITS al zijnen moed weder; hij verbeeld
de zich , zijnen vader te hooren zeggen, toen hij hein zijne
EItNE5TINE fchonk: ga, mijn zoon! omhels un'e aanfnande!
hij verbeeldde zich , dat beminde meisje te zien , in tranen
zwemmende, zich in zijne armen werpen, en tot hem zeggen:
lieve MA U RIT s ! wat zal er zonder is van mij worden? En den
ring , dien men hem afvorderde, had hij van haar ontvangen!
Oogenblikkelijk rees hij op, en, op een' tevens vasten en aan>
doenlijken toon, bedankte hij baas Til OMA s ; en zcide tot hein
dat hij zijne vriendfchap en goede oogmerken nimmer zou verge=
ten , dat hij T x E R E S E altijd als eene zuster zou beminnen i
doch dat hij haar niet korde trouwen, omdat hij in zijn land
reeds verloofd was , en dat de ring, dien hij aan zijn' vinger
droeg, die van zijne aanflaande was. Hij verzocht baas T 1-I o'
MAs, zijne dochter te vragen, of hij ooit niet haar een Benig
woord van trouwen had gefproken, Hij zoude er zelfs hebben
kunnen bijvoegen, dat hij honderdmaal met haar van ERNES=
TINE gepraat had , en haren ring vertoond, waarover zij met
hem kortswijlde; doch hij wilde haar geene verwijten van haren
vader op den hals i^alen, Deze verwijten daalden alien op hein
neder; hij verdroeg die met zoo veel zachtmoedigheids , dat Va110 , die een goede vent was , in het einde er van
ler THOMAS
getroffen werd. ;, Ga dan trouwen met het meisje , waaraan
„ gij verloofd zijt ," zeide hij op een' half gemelijker., half
vriendelijken toon; ,, daar het THERE SE niet zijn kan, hoe
gij eerder vertrekt hoe het mij liever zijn zal. Mijn leven
;, lang zal ik fpijt van u hebben; en gij zult ook, ten eenigen
„ tijde, misfchien wel fpijt kunnen hebben van den winkel en
„ de dochter van vader Til OMA S!"
MAURITS vertrok 's anderen daags , niet een beklemd hart,
omdat hij val, T HER n SE voor altoos affcheid had genomen.
Zij fchreide insgelijks. Doch laten Wij haar niet te veel beklagen:
zij is jong , mooi, en — eene Fraancai fe ; M A U RIT S was haar
eerfte minnaar niet, hij zal de laatfte niet zijn, en reeds begon
zij
-
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ij hem wat al te wijs en al te Dztitsc;i te vinden. Gedurena
de de eerfle dagen was de jonge reiziger vrij treurig. T H ERES u'S fraaije houding (peelde hein door het hoofd, hare tra
wogen zwaar op zijn hart; hij kon voor zichzelven niet-ne
ontveinzen , dat hij zich omtrent haar eenigzins , en omtrent
E RN ES T I NE zeer vee! , misgrepen had :„ maar T II ERR S E
zal zich troosten , en de goede É r, Ia r, S T 1 N L zal het mij
vergeven;
ik zal haar alles vertellen," dus dacht hij bij zich „
zij
zal mij voor mijne openhartighéid en voor mijne
zelven; „
„ getrouwheid bedanken, als zij te weten komt, hoe lief T HER E SE was." Vol van deze zoete hoop , vervolgd è hij. opgeruimder zijnen weg , en hoe nader hij zijn dierbaar vaderland
kwam, hoe Lyon, Tij ERE s it en de winkel van vader T x 0Ass meer in zijne gedachten verflaa;iwden; alles, wat hij
rondom zich zag, vernieuwde in hein de aangenaamfle herinneringen ; reeds hoeft de Pranfclie ophik plaats gemaakt voor
de aardige llroohoedjes én cie golvende lokken ; de wijn
zijn verdwenen , en hij ziet niet dan groene weiden-geardn
en blbeijende boomgaarden; welhaast hoort hij niets anders dan
zijne moedertaal ; welke zijne ER NE ST r NC wel lieflijl:
wist te snaken ; als zij met lícnï (prak; reeds hebben hein duizend dingen de zeden en gewoonten valt zijn land herinnerd.
liet was in het begin van Mei; op den eerften zondag van
Wei plant al wie verliefd is een' jongen denne- of een' berke-booth, met bloemen verfierd; voor liet huis vifn zijne fchoone; MA u it IT s herinnert zich zoo velen als hij voor het ven
zijne dierbare ERNESTINE heeft geplant, en hoe ge--itervan
lukkig hij wijs, als hij 's anderen daags hoorde zeggen, dat het
fraaille meisje van het dorp den fierlijkflen meiboom had gehad. Ach! konde hij vroeg genoeg te huis zijn; om haar i d du zijne terugkomst aan te kondigen ! Hij verhaast zijnen
tred ; hij maakt nog langer dagen ; naauwelijks gunt hij zich
eenige uren rust. Baar, hoe hij zich fpoede, de eerfte zon
Mei verfchijnt, en — hij is nog twee groote dagrel-^-dagvn
zen van Sonnemberg.

(Iet vervolg hierna.)
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EEN OLIFANT- EN EEN TIJGER GEVECHT TE LUCYNOW,
IN INDIë.

(Uit de Reizen van Lord

V A L E N T I A.

Londen, kSo9.)

]Heden had men befloten, de Olifanten te doen vechten. De
'Vlakte was bedekt met aenfehouwers. Men had ook op de been
gebragt een corps infanterie en ruiters met lanfen gewapend. De
Olifanten, tot het gevecht uitgekozen, volgden elk zijn wijfje„
Toen zij de menigte zagen , begaven zij zich op eenen draf
Baar den kant der voetgangers, die zij welhaast bereikt zouden heb ben, zoo het paardevollc hunne opmerkzaamheid niet had afgetrokken, door rondom hen te rijden en ze zoo na op het lijf te
komen , dat zij ze íbmtijds met hunne lanfen raakten. Tegen
hen keerden dan de Olifanten hunne gramfchap; maar zij deden
vergeeffche moeite ter vervolging. De aldus gefarde Olifant
ontmoette censfngs zijnen medevrijer (waarfchijnlijk door de
drijvers elkander tegengevoerd), en keerde tegen denzelven zijne
woede. Hij fchoot met eene geweldige beweging vooruit, en
wierp zich op dezen nieuwen vijand. De fchok was zoo hevig, dat doorgaans een van beiden genoodzaakt werd op zijne
achterpooten te gaan (laan. Hunne fnuiten (laken omhoog in de
lucht, en zij hielden eenigen tijd aan, elkander met geweld op
het lijf'te dringen, de een voorwaarts gaande, de ander achteru it deinzende. Ik Rond verfteld, dat de Mohouts op hunne plaats
konden blijven. Deze geleiders dragen zorg, bij deze gelegen heden te zitten midden op den rug van het dier, om buiten het
bereik van den fnuit zijns vijands te zijn. Zij fchenen een levendig belang te (lellen in den roem des Olifants, die zich onderhun
opzigt bevond; zij moedigden hem aan, en hitften hem met de
dalen punt hunner lans op. Wanneer twee Olifanten genoeg gevochten hadden, troonde men hen naar elders, door middel van
hunne wijfjes, die, in den beginne, de oorzaak hunner twisten
waren. Het ceríle paar, dat zich tot den ílrijdvertoonde, beflond
uit twee lage en tot de vlucht genegen Olifanten. Het tweede en
derde paar gedroeg zich zeer goed ; maar het vierde was het,
dat ons het meeste vermaak verfchafte. De fterkfte wierp den
an-
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ander in de rivier , en vervolgde hem daar. Hier hefloten
ze elkander met water , en deden verfcheide n aanvallen. De
zwakfle kwam, al deinzende, aan den gindfchen oever, waar
hij, voordeel van den grond trekkende, ftand hield, en zijne
partij belette voort te gaan. Zij bleven elkander eenigen tijd
aanzien , tot eindelijk de Molrout van den zwakken hein midderi in den ílroom dreef, waar do ftrijd op nie.ow begon, in
voege van cle overwinning onbeflist te laten, Dit gevecht fcheeri
over het geheel een der fchoonften van deze foort; en inderdaad,
het was waardig één keer gezien te worden. Deze woríleling
leverde echter geenerlei verfei eidenheid; in de aanvallen befpeurde men niet de minfle behendigheid; alles kwam op plomp geweld
uit; liet éénige leed; dat de vechtenden elkandertoebragten, was,
zich wederkeerig het bezigt te ontvellen. Van de verheven
plaats, waar wij ons bevonden, zagen wij alles zonder eenig
gevaar. Gelukkig, voor het overige, had er hoegenaamd gee11
ongeluk plaats;

'Pikergc reent.
Men had inet kerk paalwerk een omtrek afgefclroten van vijf
tig vierkante voeten, welks eene zijde werd ingenomen door een
gebouw in den Aziatifchen trant; omtrent twintig voeten boven
den grond verheven. Dit gebouw werd befchut door eene barn
van verfcheiden voeten hoog; opdat de Tijger er niet-boestrali
in kon fpringen; gelijk men te voren reden had om te vreezen;
Van de drie andere zijden was de omtrek gefloten door eene bamboes-tralie; onderfteund door kerke houten pilaren, welke men
diep in den grond geheid had; hetgeen de aanfchouwers; buiten dezen omtrek geplaatst, in veiligheid helde. De Tijger was
opgefoten in eene kooi, geplaatst op eerre der zijden van del, omtrek; men bezigde vuurwerken; om hem dezelve te doen verlaten.
Hij wandelde het 1lrijdperk verfcheiden malen rond, en liet over
ons zijne ogen weiden. Op hetzelfde tijdlip joeg ir, ^;r er een
Buffel in. De Tijger trok zich terflond in eengin hoek van den
omtrek terug; De Buffel had het oog op hem, maar feheen niet
geneigd om den flrijd te beginnen. Men joeg herhaalde malen
den Tijger, door middel van vuurwerken, op, ton einde hem van
plaats te doen veranderen; bij iedere beweging deed de Bo cel
eenige fchrcden, ten einde tot heil te naderen; maar zoodra de
Tijger Ililitond, hield hij op, en zag hein Benige oogenblikken
Cn
strak
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flrak aan. Men deed zeven fufFels binnentreden; maar wij dé^
den te vergeefs ons best -n ze tot den firijd op te hitfen; en
den een of ander der prrtijen te bewegen den aanval te beginnen. Iemand wierp ecu Hond in liet worftelperk; dit dier week
in een hoek, werwaarts de Tijger zelf door de vuurwerken wel baast gedreven werd. De Hond liet hem de tanden zien, en
&erffond zocht de Tijger een anderen Schuilhoek. De Nabob
beval, dat men een Olifant zou brengen. De Tijger gaf, op
zijne aannadering , eenen gil van fchrik, en wierp zich in een
lioek, van waar hij zich met eene geweldige vaart begaf, om
over het paalwerk te fpringen. Deze proef hem niet gelukt zijne, naderde de Olifant, door zijnen geleider befluurd, en poogtie op hem neder te florten, zich op de knieën werpende. De
Tijger verwijdde den val, en liep naar een ander gedeelte van
den omtrek ;
Al de pogingen van den illohoaut, om den Olifant te bewegen
Benen tweeden aanval te doen, werden van nu af aan vruchteloos. Hij liep naar de poort, Riet ze open, en baande zich deu
iveg om den omtrek te verlaten. De Tijger dacht er geenszins
gaan om van deze opening partij te trekken, maar bleef hijgende in zijnen hoek. -- Een tweede Olifant werd in het worftelperk
gevoerd; deze trad regtuit op den Tijger aan, en wierp zich op
de knieën, om hem te verinorfelen. De Tijger vloog hein in het
Bezigt, en hechtte zich hieraan met tanden en klaauwen, tot
eindelijk de Olifant , den kop achterover werpende, hem met
zoo veel kracht tegen de aarde wierp, dat hij zich niet kon
oprigten, De Olifant dacht er niet aan, om gebruik van zijne
zege te maken ; hij wierp zich op eene der zijden van den omtrek, en ontwortelde met zijne flagtanden een gedeelte des flerken
paalwerks, ligtende gelijkelijk de pilaren, de bamboezen en een
aantal aanfchouwers op, die hier eene fleunplaats gezocht hadden. De ontíleltenis was geweldig, en ieder ontfnapte zoo goed
bij kon. De Olifant maakte ruimbaan door al de beletfelen heen,
gelukkiglijk zonder iemand te kwetfen; en de Tijger was al tc
zeer verzwakt om te volgen. De hitte was reeds hevig, en mega
Gelde den firijd tot 's anderen daags uit.
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eze fijne kleedingftukken komen uit Perzië, maar de wol,
D
waaruit ze vervaardigd worden, komt uit de noordelijke provincie van Indostan, uit Cachemir. Het dier, welk deze wol
levert, huist Hechts op de hoogíle gebergten van Cachemir,
en op de bijna onbeklimbare, eeuwig met fneeuty bezaaide, alpen vaan Thibet. Men noemt het Bergbok, en zijn wijfje
Berggeit. Het gelijkt onze bokken zeer, doch heeft regt op
Maande horens, en is van verfchillende kleur. Daar het niet
dan op de hoogfile en koudfle bergflreken, bij kudden, geweld
wordt, en in de dalen , waar liet warmer is, volflrekt niet voort
heeft het de natuur tegen fiiecuw, wind et; í}ormen-komt,z
van een dubbel dekfel voorzien. Want vooreerst is het met
lange, neerhangende haren, als andere bokken, begroeid; doch
onder deze uitwendige bedekking komt eene zeer fijne wol
voort, die jaarlijks uitgeplukt of af efchoren wwwovdt. Deze
zachte ifof wordt van Cachemir naar Perzië, tot zeer l.00getz
prijs, uitgevoerd, aldaar ]„unftig gefponnen, en tot die kostbare Shawls eerarbeid, niet welke de aanzienlijkste vrouwen fe dert eengen tijd in ket openbaar verfichijnen. In Perzië zelve
wordt de el van de fijnílen dezer Shawls reeds met honderd
daalders betaald; zij worden van Ispahan of Techeran door
Armenifche kooplieden naar Konflantinopel en het ganfche Turk-•
lche rijk, ook over Ka11n en Astrakan naar Petersburg en anderzins naar Europa, vervoerd. Het is dus geen wonder, dat
inenige groote Shaw op duizend daalders, en zelfs nog hooger, te slaan kwam. En de ltrijd over de nol vara den bok,
hetwelk, even als bet fcheren van het ;•arken, iets zeer niets
plagt uit te drukken, is in onze dagen misfchieu-Leduis
meer dan eens hoogst ernstig voor het naijverig vrouwenhart geWorden.
-
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I n 1780 had te T sir. een zeer zonderling tooneel in eene kerk

plaats. I let was in de Vasten, in den beginare van Februarij.
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wanneer de dagen kort zijn. Een Prediker, die veel loops had,
maar het doorgaans wat lang maakte, breidde zijn onderwerp
(het berouw) in de namiddagspredikatie zóó lang uit, dat het
reeds een uur donker was, eer hij gedaan had. Naauwelijks
was de leerrede ten einde, of eest der hoorders vraagt neet lui
om gehoord te worden. Men luistert met aandacht;-derflm
en dezelfde perfoon gaat voort met te zeggen: dat de heilige
man, die daar even met zoo veel zalving gefproken had, een
Zoo levendigen indruk op hem, armen zondaar, gemaakt had,
dat hij het voornemen had opgevat , zijn leven geheel te ver
dat hij, om een bewijs van zijne boete te geven, in-betrn;
't openbaar belijdenis wilde doen van alle zijne misdaden. Hij
bekende dan, dat hij, van beroep een Advocaat, het vertrouwen zijner Cliënten bedrogen had, door hunne belangen aan
derzelver partijen voor geld bloot te leggen; dat hij voorts een
slecht Zoon, een (echt Echtgenoot, een hecht Vader geweest
was; en, na nog veel meer misdrijven te hebben opgeteld, behoot hij zijne aanfpraak daarmede, dat hij een doorfaand bewijs der opregtheid van zijn berouw wilde geven , door zijn'
ilaam te noemen. IIij zeide daarop, dat hij die en die Advocaat was, daar en daar wonende. Doch naauwelijks had hij
vitgefproken, of eene andere flem riep uit, dat hij het loog als
een fchelm; dat hij, die thans fprak, de genoemde Advocaat
was, en niets bedreven had van 't geen hein zoo lasterlijk was
aangewreven. Hij verzocht verder, men mogt toch den deug
vatten, die daar even gefproken had, en hem ftraffen voor-niet
s1e godvergetene pots, die hij hem, den fpreker, had gefpeeld.
Maar het was reeds te laat ; de getlepene guit had naauwelijks
de item van den Advocaat gehoord, of hij was bedacht geweest
tip een goed heenkomen, en, in weerwil van alle nafporingen,
beeft men hein nimmer kunnen ontdekken.

WtIISTON EN KONINGIN CAROLINA.

J .,,ie beroemde w u

1ST O N was een Guníteling van Koningin
, die dikwijls met hem in een gemeenzaam onderboud trad. In dusdanig Bene zamenkomst fprak zij hein in
dezer voege aan; „ Mijnheer W rI I s T o N ! ik hoor fleeds , dat
gij vrijuit fpreekt en elk de waarheid zegt, en niet fchroomt
„ hun--
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hunne gebreken aan te wijzen. Niemand is zonder gebrek; ik
wenschte wel, dat gij mij ook mijne gebreken vrijuit open,, baarde." — Zij drong hierop flerker en flerker aan. In't einde fprak
W n I s T ON : „ Naárdemaal uwe Majefteit er zoo iterk op haat, moet
„ ik gehoorzamen. — Met den voortijd komt er zeer veel volks
„ in Londen, om hunne zaken te verrigten. Allen verlangen
„ zij zeer natuurlijk om den Koning en de Koningin te zien.
Nergens kunnen zij die begeerte gemakkelijker en gereeder
voldoen, dan in de Koninklijke kapel. Maar die landlieden,
welke aan zoodanige dingen niet gewoon zijn, haan verwonderd , wanneer zij zien , dat uwe Majcfieit, bijkans gedurende de geheele Godsdienstoefening, met den Koning fluistert: dit doet hun vreemd ; zij vertrekken met vreemde in„ drukken, en doen hunne landslieden, als zij t' huis komen,
„ des een verfla, , 't welk (liet fla mij vrij zulks te zeggen)
niet zeer tot ecre van uwe Majeíleit ilrekt." — Dc Koningin
antwoordde: „ Het fpijt mij. Ik geloof, dat er maar al te veel
we arheids is in 't geen gij zegt. Maar ik bid u , Mijnheer
cv II 1 T ON, vermeld mij meer! " — „ Verfchoon mij ," heru,tlll de fchrandere en voorzigtige man; „ laat ik zien, dat uwe
Meicifeit dit gebrek verbetert, eer ik Haar andere zeg!"

GELUKKIGE WENDING.

D

en Graaf VANN E L L? N G T o N griefde het zoo zeer, dat zij iie Gemalin ten zevenden male hem eene Dochter en geenen
Zoon gefchonken had, dat hij verklaarde, van haar te willen
fchciden. „ Het zij zoo!" hernam de Gravin zachtzinnig en
bedaard; „ maar gee: mij dan ook weder, wat ik u heb aange„ brags." — „ 6! Tot den laatsten fehelling, Mevrouw!" —
„ Ach neen!" hervatte zij met cene ontroerde hem, „ ik
„ Ineen niet mijn vermogen, maar mijne jeugd, mijne fchoonhcid, mijne liefde, mijne..." Zij bast uit in tranen. De
(innif, hierdoor getro;lcn, zweeg, zag zijne beminnelijke Echt _n ure cenige oogcnblikken teeder aan , bad met een' harte
kus haar om vergeving, en fprak na dezen nooit een-lijken
w vn d van &. -eiden meer.
C4
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Weg is 't bloempje, weg is 't loover;
Stuift de naakte velden over,
Vliedend voor den noorder togs,
in de nevlen weggedoken,
Schijnt de heldre gloed gebroken,
Die, door eigen warmte ontftoken,
Ons zoo minzaam koestren mogt.
't

Uitgeblakerd zijn de vonken,
Die op groene heuvlen blonken;
Uitgeblakerd is het vuur,
Dat, verfpreid in heldre ítralen,
Vrolijk fchitterde in de dalen,
Bij het duizendkleurig pralen
Leven fchenkende aan natuur.
Vastgeklemd aan 't dorrend rietje,
Kwijnt het, anders vrolijk, vlietje,
In zijn kabblen eerst zoo vlug.
Roerloos is het helder ílroompje;
't Schuurt niet meer langs 't groene zoompje;
't Kaatst het beeld van plantje of boompje
In zijn kalmte niet terug;
Waar, hij onbewolkte dagen,
't Riempje, dartlend uitgelagen,
In de golfjes plasfen mogt;
Waar de fuelle bootjes dreven,
't Wimpeltje werd opgeheven;
Waar het zeiltje vlug mogt zweven,
Zwellend van den zoelen togt.
Ach! wat mag dat vrolijk fchijncn!
Alles fchijnt verkleumd te kwijnen.
Door de wintervorst verrast,
Heeft de íiroom zijn kracht verloren,
Voelt zijn zachte golving floren,
En fchijnt in zichzelf te fmoren,
Ongevoelig voor zijn last.
Mir
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gaar de landjeugd blij vergaarde,
Troepswijs fpeelde, dartlend paarde,
Is het eenzaam, doodsch en nalr
Winden, die er buidrend loeijen,
Doen de fneeuw te zamen vloeijen
En tot fleile bergen groeijen,
Dreigend prangend aan elkaar.
Uit het bar en donker noorden
Snelt langs heuvel, veld en boorden
De onbetembre wintervorst;
En geen vlietje, beekje of flroompje,
En geen plantje, kruidje of boompje,
En geen veldje, beekje of zoompje,
Dat zijn juk niet kwijnend torscht.
Slechts de zeegod, woedend bruifend,
Euldrend tegen de ijsfchots druifchend,
Worftelt woelend uit den band,
Doet den dwingland rugwaarts Indien,
Die hein in den band dorst knellen,
Wijl de golven íieigrend zwellen,
Vlieden aan het huilend flrand.
Doch hij laat, in toorne ontfloken,
Zulk een fmaad niet ongewroken,
En zijn wrevel groeit Hechts aan:
Door de baren weggedreven,
Doet hij de angflige oevers beven,
En, ontzettend opgeheven,
Dreigt hij 't al te doen vergaan.
Langzaam nadren ons de dagen,
Schuw hun heldren glans te wagen
Aan den zwarten neveldam,.
Traag voor ons gezigt verfchenen,
Zijn zij weder fuel verdwenen,
Kwijnende in de nachten henen,
Als een uitgeblaakte lamp.
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Zoo, als geen ontijdig woeden
Van de felberoerde vloeden,
Als geen vroege herfst - orkaan,
Als geen noodweer, losgebroken,
Boven onze kruin ontftoken,
't Hulkje, in 't golvend nat gedoken,
Eer wij 't duchten, doen vergaan
Zoo, wanneer 't de levensbaren
Ongeftoord ten eind mag varen,
Dekt de winter eens ons hoofd;
Daar wij, in 't vertragend drijven,
Eens verkleumen en verstijven,
Tot wij eindlijk roerloos blijven,

Door het tobben afgefloofd.
't Bloed, dat wij, bij 't duurzaam gloeijeu,
Snel door de adren voelen vloeijeu;
Dat nog onbedwingbaar bruist;
Dit, verhit door 't tegenstreven,
In het hart den moed doet leven,
Die, nog wars van toe te geven,
't Dreigend noodlot tegendruischt;
Ach! dat bloed zal trager fnellen,
1' iet in hart en adren zwellen
Met die onafmeetbre kracht;

En dc gloed, wiens helder gloren
Thans de driften aan kan fporen,
Door geen kouden dwang te fmoren,
Kwijnt eens in den fombren nacht.
Maar, mijn lieve! zoudt gij fchromen,
Om den winter door te komen?
Neen! hij heeft zijn zoetheid ook;
En de fneeuw daalt in de vlekken,
(?m zich Ruivende uit te ffirekken,
En het plantje zacht te dekken,
Dat in 't hart der aarde ontlook.

loo
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Zoo dekke, als de bruine lokken
Vlieden voor de witte vlokken,
Ons een hagelblanke naam!
En de aan ons zoo dierbre fpruitjes
Warmen we, als de fneeuw de kruidjes;
Schutten hen voor gure buitjes,
Zonder fmet en zonder blaam.
Voor die fpruitjes, voor die plantjes,
Lieve en onaffcheidbre pandjes,
Breekt een nieuwe lente door.
Laat dan 't bloed zijn loop vertragen,
't Hoofd de witte liheeuwvlok dragen;
't Hart, waar' 't ook met ijs omflagen„
Blaakt in onverkoelbren gloor.
In dien warmen gloor gekoesterd„
En getroeteld en gevoedllerd,
Schieten onze loten op.
Ja! zij zullen zamenhechten,
Den gebogen ílam omvlechten,
Die zich nog tracht op te regten
Met den kaal geflormden top.
Laat dan ijs en fneeuwjagt drijven;
Laat verkleumen en verflijven,
Wat geen beldren gloed meer voel:
Harten, liefdrijk zaamgevloten,
Door hun teerbeminde loten
N.aauw omflrengeld, vast omfloten,
Gloeijeu eeuwig onverkoejd!
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November, December, r8r2,
/Jet het levendigst genoegen hebben wij de vertooning van het
Treu •feel De Cid bijgewoond; en wij betuigen volmondig, dat
nimmer het fp(;l van Mejuffrouw G R E VEL IN K ons zoo zeer
he?;;aa,d heeft als dien avond. Wij huldigen met vermaak de
behvaamheid dezer verdienflelijke Vrouw, en wenfchen harte
dat zij bij voortduring ons meer en meêr in de gelegen -lijk,
leid helle, haar den verdienden lof toe te zwaaijen.
De Heer SNOEK leeft den Cid, volgens gewoonte, meester
k gefpeeld. Over het geheel heeft hij een verwonderens--lij
vn ;•dig jeugdig vuur ten toon gefpreid, dat alleen gevoel van
kust kan inboezemen. Zijn: twee woorden, Graaf! zijn lier zerrb , en vooral zf n taoneel met Chimene, hebben ons diep ge tro^icr. De heerel JELGERHUIS, SARDET, VAN Ii'ULST
enz. hebben alles bij ebragt tot het wél Hagen dezer reprefe.Itic. Vooral heeft de Heer s R DE T ons veel genoegen ge -

geven.
IIauuiadan Barbarosfa, Iet gevaarvol Kasteel, D2enfchenc en Berouw, gaan wij met flilzwijgen voorbij, wijl deze
flu ::en het Publiek genoegzaam en naar waarde belend zijn.
Alleen zullen wij aanflippen, dat Barbarosfa zeer goed, en Heo
geuofrrs'ol Kasteel zeer Slecht is uitgevoerd,,
Abnfar is wvél vertoond. Nogtans moeten wij de aanmerking.
maken, dat het enJenible op verre na zóó niet is geweest als
Y..;ccr. Er hebben gapingen plaats gehad, welke wij met bevreemding hebben gade efagen. Mejuffrouw It AM PH UI ZEN e»
de 1 teer VA N a U L S T duiden het ons niet ten kwade, wanneer
wij de aanmerking maken, dat beiden deveruificatie van ditfchooli
Tooneelfp'el veel te kort gedaan hebben; ook was de lieer VAN
t] ULST in het eeruie en lasrite bedrijf niet op zijn dreef.
Frederik s'en Oostenrijk heelt een deerlijk lot getroffen, hetwel'k men echter geenszins aan de uitvoering te wijten nebbe;
neen., dit Tooneelftuk (zoo het al beflist zij , de-t het een Tooneelnk is) is v0 0 0rtreifelijk

uitgevoerd: delice- ron j `.: I. : rit H UI S g
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hun vermogen was,

om liet Publiek te behagen; maar dit waarachtig Knoetengewrocht
heeft hetzelve zoo zeer mishaagd, dat er niets and te doen
was. Intusfchen moeten wij der flaatkundige oogmerken van den
Auteur regt doen wedervaren: het is inderdaad aardig gevonden,
het ftuk onder het geraas van trommelen , trompetten, pauken
en gejuich (op liet tooneel, wel te verfhan!) te doen eindigen;
dan hoort men ten minfte het gefluit eter aaniellouwers niet. Wij
recommanderen dit nieuw huismiddeltje den tegenwoordigen oor
als probatnm, aan.
-fpronkelijMdamfchrven,
Het Turf/chip van Breda is een beter lot te beurt gevallen;
en dit kon wel niet anders zijn; een trek uit de Gefc'hiedenis
van ons Vaderland, hoe ook opgedist , doet altijd veel ver
kunnen wij ons met het een en ander, in dir-mak.Intusfche
fink voorkomende, dat tegen de Historie aandruischt, niet vereeniigen. Dan, het is meer onze taak, het fpelen, dan wel het
Eiuk zelve na te gaan, (dit zal op zijn tijd wel eens r•eha :ren)
en dan zeggen wij, het Iluk is goed gefpeeld en wel verzorgd
geweest; al de rollen zijn op eene waardige wijze vervuld geworden , en de Heer VAN WELL en Mejuffrouw SARDET
hebben meer van hunne rollen gemaakt, dan de Schrijver en wij
zelven ons hadden kunnen voorlellen. Dc Heer P. SNOECK
heeft hartelijk doen Iagchen, en zich vooral van het gooijen der
turven dapper gekweten. Weder eerre nieuwe uitvinding! Eer
Publiek blind; zou men liet nu blind-tijdspoermnh
willen turven ?! Indien dit het geval mogt zijn, (dat wij evenwel niet willen onderfiellen) zouden wij gaarne ons enajeaa
terugnemen.
Stille Taters hebben diepe g, or!rien, is ,geer aardig gefpeeld.
De rollen van den Baron en de Baronnesf' eioen eer aar liet bekende talent van den Heer en Mejuffrouw irn.,tniiuizz in dit
vak. Fan Tallen wordt regt aardig door dca I_Teer VAN r: U L S 7
voorgefleld ; en wij zien altijd met vernieuwd vermaak Met'ffrouw FREUBEL

als Antoinette,

en den

Heer R0MBACSI als

den hongerigen parafat.
De Huichelaar en De jasoer /eke f'rouw, ziet daar ce twee
kapitale Blijfpelen , welke deze maand zijn vc 'wond. In het
laatstgemelde hebben wij wederom onze eerfie Iaunfrezare Pc mogen bewonderen. Beide zijn in waarheid mecst.^rl lk gcIpceid,
en hebben een Deferrable opgeleverd, dat niets te wenfchen heels
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gelaten. Gaarne zouden wij over deze twee voortreffelijke ver.tooningen, gelijk mede over 4rmand en Conflance, De Onder •
liefde, De Krilper , enz. verder uitweiden, ware het niet , dat ons belick ons ditmaal gebood , een weinig plaats te laten voor de twee
nieuwe Balletten, die gedurende deze Tooneelmaand verfehenen
zijn , en welks eerfle een weinig dient uitgeplozen te worden,

De I'ergoding van flspafia in de Elyféfche Telden , of een
d,i'e c Dag van Pluto: groot Ballet - Pantomime, in drie Bedrijvér, gecomponeerd en gemonteerd door den Balletmeester L
CHAPELLE, etc. etc.
Wij hebben met innig leedwezen befpeurd, dat dit mythologisch Ballet het, inderdaad ook al te keurige, Amf}erdamfche Publiek wederom niet erg bevallen heeft: Zeker, eene gruwzanmi
onregrvaardigheid! Immers, of dit kunstproduct van onzen te s
genwoordigen Balletmeester zulk een droevig lot al dan niet ver
mogen onze Lezers zelve bellisfen, na het kort er-dienhb,
zakcïlik verfla„ dat wij van herzelve, voor zoo veel zulks mogelijk is, hun zullen aanbieden.
Bij het ophalen van het gordzjri, verbeeldt het tooneel eenes
voor de Hel niet onaardige, unticliambre; welke uitzigt op een'
fraaijen tuin heeft. £enige Duiveltjes en Duivelinnetjes dànfet
lustig voor Vader Pluto, die meer naar een' Griekfchen Koning
dan naar den Hellegod gelijkt à Een andere welgemaakte Satan,
die wij vernemen, dat, volgens opgave van den Heere LA
€ II :,PELLE, de Eerste Minister van Pinto is, komt hein rapport maken, dat Aspufia behouden is aangekomen. Pluto, die,
offchoon gehuwd , evenwel no veel van eerie loste grap
houdt, en die Aspafia bij reputatie kent, beveelt hem; haar
even als eerie fatfoenlijke vrouw te recipiëren. Aanflonds worden de toebereidfelen hiertoe gemaakt, en weldra verkondigt
een luidruchtige marsch, dat .4sp.fa zal verfchijnen. Zij ver=
fehiint ook inderdaad, deftiglijk door eene menigte Duivels en
tunique gedragen, en zittende (denkelijk voor de luchtigheid)
in eerre foort van ambulant looverhutje. Zij treedt uit hetzelve,
en men biedt haar Pluto aan, die het dadelijk voor de kiezers
krijgt. IIij laat zijne Duiveltjes liet beste beentje vooruit zet ten, en beveelt hun eens rond te fpringen , intusfchen dat hij
!lspafia niet onduidelijk te kennen geeft, dat zij hem geheel
van de v' ijs geholpen heeft. 2spafa, die hare beenen ook zeer
wel tot haar wil heeft, zegt, (zeker om de Duivelinnen de
loef
,
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loof of te Heken) dat zij ook een deuntje danfen wil. Pluto
geraakt hierdoor geheel buiten zichzelven, en wordt eindelijk
zoo mal, dat hij„ na het eindigen van den dans, de kroon vara
zijn hoofd neemt, en die haar opzet. Nu gaan zij, gansch
liefjes, eert collation nuttigen, waarbij Pluto, indien het mogelijk zij, nog verliefder wordt, en zoodanig den wijn aanfpreekt, dat hij, een oogeublik daarna, even als tot dadelijkheden wil overgaan. Dan lspajïa, die toch de apparznces redden wil, wijst hem terug; Pluto, om zich te verkoelen, zet
eene Griekfche twee-pints kan voor den mond, en Iedigt die,
ter eere zijner nieuwe amourette. Maar thans geraakt de boel
in het honderd! Pro erpina, di ë door den Eersten Minister
neri;t van Pluto's nieuwe caprice ontvangen heeft, komt met
een d:aand zeil , vlak vóór den wind , de zaal binneníluiven,
veegt den befchonken Vuurkoning deerlijk het jak uit, zendt
hein om een knapzrilije te gaan doen, (waaraan hi= even als eeti
betrapte hoenderdief voldoet) en laat Mejuffrouw c af
ia een
warm vertrekje, vooraan in de lie-I, aanwijzen, n^dat eenige,
volgens de Fabelkunde ons onbekende, Furiën haar zoo wat
heen en wear geleurd hebben. Asparia, die nu hoog en droog
in het heetfte gedeelte van de llel zit te lamenteren, ontvangt
een bezoek van den Eerflen Minister , die haar ook al vertelt,
dat hij het wit van hare oogen niet heeft kunnen zien, zonder aangedaan te worden; dan hij krijgt dadelijk zijn congé.
Proferpina met eerre geheele bende van hare lijfwacht morrelen nog een weinig niet Apafa ; dan Pluto, die nu nuchter
is als een pas geworpen kalf, komt, verfeed riet de reeds aan
Aspafia gegeven kroon, aanzetten, en een einde aan dit tra vaillcren maken; hij jaagt Vrouw, Minister, knechts etc. et_c....... naar den Duivel, zondepi wij haast gezegd hebben, zoo
wij niet van den Perfoon zelven fpraken. Hierop kuijert hij
met clsfia'a voor de aardigheid een weinig door de Hel. Proferpina kan echter zulk een' hoon niet verdragen; zij ijlt op
een' gevleugelden Draak naar rspiter, ten einde van dc voorva l mentie in de notulen van den Olimp te maken , en zijne
hooge autoriteit in te roepen; intusfchen dat de Eeríic Minis.
ter van Pluto , die zoo ftijfhoofdig als een Oldenhurger J-Ierborist (alias Grasmaaijer) is, Asp'iIa weder bij de kladden
krijgt, en haar voor het helfche Trib;.:nal doet verfchiincn.
Hier wordt zij in pertii tienre vergadering gedoemd
tot.... de
.
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lieve hemel weet, tot wat! — maar Pluto, die, even als alle
dronkaards, een' zeer fijnen reuk heeft, krijgt de lucht van het
gevaar, waarin zijn hartlapje zich bevindt; dádelijk vèrfchijnt
hij in het Tribunal, en, zonder Benige de minfile attentie voor
den Raad of deszelfs zwaarwigtigen Prefident, feheurt hij dezen het Wetboek (dat, in vertrouwen gezegd veel van een'
I -laagfchen Schutters - Almanak heeft) uit de handen, en jaagt
de ganfche Santekraam weg, hen met fakkels op den pokkel
Jatende (laan (dat eerre volftrekte zotheid aankondigt; want een'
Duivel met vuur te Haalt, is even als een Kreeft in zijn element
te werpen.) Thans verandert het tooneel, en verbeeldt de Elyféfche Velden. Hier herkent 4spafa een legio harer oude minnaren; dat Pluto niet heel aardig of aanmoedigend toefchijnt.
Het dondert! 7upiter daalt met Proferpina neder, geeft Pluto
eene duchtige les, maakt peis in het huishouden, en vertrekt,
na Aspafia een handkusje toegeworpen te hebben. .Ispafta
wordt een kroontje opgezet, de verfloorde huisvrouw kruipt,
weder bij haar trouwelozen echtgenoot, en alles neemt eert,
vrolijk eindeb
Wij maken den Balletheester LA CU A P E L L L ons con=
pliment over dit voortbrengfel van zijn vernuft, en danken hemt
vooral, dat hij ons het riadfel heeft opgelost, welke Religie
men in de Hel voor de heerfchende houdt. Wij weten nu, dat
de Turkfche Leer door Pluto aangenomen en voor de zijne erkend is; immers de zilveren Halve - maantjes; waarmede de dra
boven aangehaalde ambulante looverhutje zoo rij -peringvaht
geflikt is, hebben zulks boven allen twijfel verheven. -kelij
Meju11rouwen POLLY DE HEUS, MATRAT en BRUL, de
7leeren CORNIOLy VAN WELL en BRETELS hebben zich allen, met en benevens het ganfche Corps de Ballet, allerloffelijkst
gekweten. Men kan niemand verwijten, zijnen pligt riet gedean te hebben; en wij gelooven; dat de, met dien des Pdblieksr
eenigzins verfchillende s finaak des Heeren LA C H A P E L L E de
cenige oorzaak is, dat dit fchoone kunstgewrocht zoo diep int,
de Tooneel-hel gevallen -is.
-

Henry en Lout/fe, of de Roovers, komiek Ballet -Pantornimre,
heeft ons zoo zeer bevallen, dat wij het bijna als een waardig,
Sappiement op 1lspafa aanmerken. Wij hebben liet koddig ver
-leer v.9 N c n L L ditmaal niet herkend.
-Ilat'vnde1
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aar is, daar is een Macht die 't groot Heelal gebiedt
D
Een Wijsheid, die bepaalt, verordent, en voorziet;
7.y vormde ons voor geluk. Ja, uit uw' kring verzonkene
6 Stervling, waar ge in wierdt, van dartle weelde dronken
Uw' God trotfeerde en naar de kroon flakt, om in 't tijk
Te wriemlen met den worm, in 't hofkleed u gelijk;
Ja, zwerver op deze aard, en balling van Gods Eden,
Door d'opgeladen vloek verpletterd en vertreden,
Slaat de Almacht die u wrocht u nog met teêrheid ga
En 't zalig Eden volgt den droeven vluchtling na,
Het zalig Eden, hoe! — Ja, waar gy de aard moogt bouwer
to d'arbeid zalig zijn, in rustend Godbetrouwen,
En, in een teedre Ga. (vervulling van uw lot)
Zijn hoogfle weldaad fmaakt, uw eenigsr zelfgenot,
Mijn vrienden! lijden we ooit wanneer we 't liiden deelen
AJet Laar die 't ons verzoet? Zijn 't para.dijsprieelern,
PIEN(^, 1813. No
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Door de Almacht - zely geplant, Eufraat of Hiddekel,
Waaruit de vreugde fcliuimt in 't bonen van haar wel,
En in hear kronklend vocht, den lusthof doorgefchoten,
Den hemel wederkaatst van 's Hoogíten keurgenooten?
Neen , daar, by al de vreugd van 's warelds morgenflond ,
Zoekt Adam in dien hof naar 't zalig Eden rond,
Zoekt zelfvoldoening, zoekt berusting in 't genoegen,
En voelt, in 't volst genot, zijn' boezem wreevlig zwoegen.
De fchatting van 't Heelal, hem knielend toegebracht,
Der Godheid fchaduwbeeld in 's aardrijks oppermacht,
De rijke bogaardherfst, de lentedosch der dalen,
't Betoovrend woudmuzyk van duizend nachtegalen,
Het mollig velddons, dat zich uitbreidt waar by rust,
Of 't í'reelend luchtgezuis dat hem de wangen kust
En 't hoofd bewierookt met den geurwalm der jasmijnen;
Ja zei de broederdienst van vlugge Serafijnen,
Vervult dat ijdel niet dat overblijft in 't hart,
Zich -zeiv' nog onbekend, en blind in 't geen het fmart.
Maarde Almacht kent het, geeft, voorkomt zijns gunstlings beden,
En, toen zijn weêrhelft wierd, werd Eden 't eerst tot Eden.

r

6 Zalige Echt! 6 gy waar 't aardrijk door beftaat;
In u is 't paradijs. De palmboom en granaat
Ontfprniten aan uw zij'c ja, purpren dadeltrosfen
Ontluiken aan de fchorsch van Finlands heesterbosfchen
En de eik zweet honig; zelfs het onheil, waar gy treedt,
Mengt zaligheden, mengt verrukking aan zijn leed..
6 Mocht ik, heilige Echt (gy, eenigst goed op aardei
Gy, fpie:;el van dien God, die weêr- aan weèrhelft paarde,
En 'beeld zijns wezens, liefde, en leven, en genot!)
U zingen met een' toon, u waardig en dien God!
Hoe galmde de aard niy toe! — hoe de ongenaekbre kringen,
U vreemd, waar de Englenrei zich uitputte u te zingen
En 't niet vermocht! — Maar neen, van uit zijn lichtgewaad
Eeniidde 't E nglendom verbannen' Adams zaad.
't Bewondert uw geheim, en flaat met heilig beven
Zijn ooges neêr by 't bed, waarom ze als wachters zweven,
En zegen daanwen; en hun zegenende hand
Ontziet den voorhang die uw heiligdom befpant.
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JI, ze is ontzachbaar, ja, ze is heilig, ook voor Engelen,
Die koets, die zielen teelt door ziel in ziel te mengelen;
Waar 't f<aamgefinolten Ccn zich uitbreidt en vergoodt,
En 't wijd heelal volftroomt van uit een' vruchtbren fchoot.
Span fnaren, a mijn hand! maar wacht u, haar te roeren!
De tijden zijn voorby van hart-, van zielvervoeren.
Uw vingers fiddren niet de zangflens, in mijn keel
Verroest by 't hikkend wee en foltrend leedgekweel.
Ontheilig 't outer niet met lang verfchrompeld lover!
Geef, wien de loopbaan voegt, en lier en fakkel over!
En gy, mijn vrienden, gy m;jn volgers op Aet pad
Dat Vondel, dat Ho meer , dat Pindarns betrad!
Gy, wien het bruilchend bloed door jeugdige aders vloeien,
Het voorhoofd vlammen kan , wann er gy 't hart voelt gloeien,
Vervangt my. 'K lIa aan u de cyter juichende af,
En zijgo op uwen toon wellustig neêr in 't graf.
Slechts moge ik van den rand, reeds gapende aan mijn voeten,
Met momplend kniegebuig dc Heilgodes begroeien,
En werpen haar van veer', om konstgebrek bnfehaamd,
Den kus des eerbieds toe, waar heel mijn zi ti in aamt!
Vergunt my 't, dichters! en, gewijden, hoort geel tonen,.
Naauw hoorbaar! Laat uw gunst hen Herken en verfchoonerr„
En dcele uw borst in mijn verrukking! 'k Zing niet, neen;
'k Betracht een offerplicht, en kwijt mijn hart alleen.
Gelukkig die u kent! wien uw gewijde boeien
Omflingren, die van myrth en hemelrozen gloeien
En nooit verwelkend, nooit ontbladerd of verbloeid,
Maar, Godgeheiligde echt, uit Pifons bron befproeid!
Driewerf gelukkig by ! -- Van hier de flonkervieren
Der kronen die het hoofd der koningen verlieten,
De gloed van 't purper, en de fchittring van 't metaal
Dat op de harten heerscht ! — Van hier het vreu,demasd
Der weelde, wit befchuimd van 't nat der muskadellen
Met dartle hand geplengd! -- Roemt ijdle waterbellen
Om 't valsch fchakeerfel van hear kleuren, om heur glans,
En huppelt met haar om in kinderlijken dans
Naar 't blazen van den wind waarop zy drijven, dwazen
Wier zielen op den fchijn en lege luchtgreep azen!
D2
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Verkoopt my rust, uw heil ! en ílaat voor nietig kaf
De nooddruft van uw hart, uw zielsvervulling af.
Leeft, vreemdling op deze aard, en vreemd aan die tw zijde
Bekleedt, en 't hart, u vreemd, aan tooi of weelde wijdde;
En fterf rampzali;, zoo die weêrhelft u verried:
Klaar lastert, wie ge ook zijt, het heilig huwlijk niet.
Vergeefsch was 't , voor 't altaar, by wierook en gebeden
De hmuden faamgelegd niet rasverviogen eedera.
Geen God ontling hen, of bezegelde in dien knoop
Het zoet des levens, en uw ro_kelooze hoop.
De band tier echt klemt om geen handen, Trcutivge;.octen.
De harten vordert zy ; die houdt zy fiaamgef}oten.
De harten ? —zegge ik w el? — Neen, weinig! —neen, te min?
Geen harten. -- 't Zelfde hart neemt beider boezem in.
tén fiamgelinolten hart vervult u, Echtelingen,
En door geweld noch dood van één of los te wringen.
Maar neen, ook dit zegt niets. Men klinkt geen twee tot één;
IVien maakt door 't fneltend vuur liet wezen niet gemeen.
't Wordt famenmengf:l, 't wordt verbinding in zijn deden;
Slechts fchijnbaar is 't geheel, by 't innig foortverfchelen.
Neen, dat is de echt niet, waar liet een het andre wijkt,
En mengling van gevoel eenzelvigheid gelijkt;
Daar .vorftling, en bedwang, en wederzijds verdrukkenn,
Den wil door wil verkeert, den wil voor wil doet b„kl:er.
Fier echte huwlijksjnk kept ltriid noch evenaar;
Maar één, één zelfde ziel vervult het minnend paar.
Één zelfde ziel, een hart, dat, zelf van 't uw gereten,
U aanbidt; zonder u, van doodfche finart verbeten,
In Ilillen weemoed kwijnde, en, bloedende aan zijn wond.'
In u- alleen 't heelal, en heel zich - zelf hervond:
Zie, fervling, daar de Gà die uw geluk zal maken,
Indien ge een hart bezit dat aard noch waan kan fmaken-,
Maar zielvervulling en vernoegend zelfgenot,
Ly is op 't wijd der aard de hoogfle gaaf van God.
\Vat baatte 't voor uw rust, heel Peru uit te delven?
Hier vind*. gy 't, wat gy zocht: 't ontbrekende aan u - zelven!
Dit zoent, by 't ledig niet der kinderlijke vreugd,
Dit, by de rorgenftond, de ontluiking van uw jeugd,.
He
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Iles golven van uw borst; in droomen, by 't ontwaken,
In 't eenzame, in 't gewoel, in droefheid , in ven naken.
Hier dorstte uw boezem naar, zich - zely' nog onbewust,
En dwarrelde onbeitemd, verwildrend, zonder rust;
Tot u de onzichtbre hand naar 't dier kleinood geleidde,
Die parel die op 't 1{ rand naar uwe ontmoeting beidde!
Mijn vrienden, dus is 't waar: Dc welgelukkige Echt
Wordt, naar der Vaadren fpreuk, door de Almacht-zely gelegd.
-

Wanneer des Schilders land een groep van beelden mengelt;
Wanneer by op 't paneel zijn kunstfestoenen firengelt,
Wier fchoon ons de oogelf niet, maar 't innig hart ontzet,
En Floraas glorie zwijmt by 't bloemhof der palet:
't Is geen toevalligheid, <'ie vormen, kleuren, Elanden
Vereende; 't is geen klein van uitgedachte banden,
Hy fchiep ze als broeders niet, verfchillende in hun aart,
Afzonderlijk, voor zich, en eenzaam, ongepaard.
Neen; 't Is één groep , één krans , en niet gevormd by Hukken.
Zijn geest omving ze in eens, en wist zich uit te drukken.
't Geheel is 's werkmans doel, en geen bijzonder deel.
Die werkman is hier God; — het echtpaar, één geheel.
Vlecht tuiltjens, Lycidas! Huw Lentes fchoonIle rozen
Aan 't goudgekelkte hart der zilvren tijdeloozen,
En geef haar fchittring kracht door 't fombre korenblaauw,
Q.f 't veldviooltjen, van Auroraas tranen laauw.
Schakeer er bladers door met knopjens, half ont{Ioten,
Door bruine myrth verhoogd met veldhaagpalm doorfchoten,
En win den prijs van 't dal by Chloës wedermin!
Het pronkstuk van 't paneel heeft eindloos meerder in.
Uw roos kan in 't festoen met andre bloemen paren:
Het wies voor 't kransjen niet noch Chloës blonde hairen;
Maar God, en 's Malers kunst, in feheppingkracht gemeen,
Wrocht alles voor zijn plaats, en voor die plaats alleen..
Neen, de Ega is voor één, en niet voor meer, geboren.
gy kiest zich geen' gemaal; zy wordt niet uitgekoren.
Ze is eenig; wordt herkend; en 't in haar kloppend hart
^1evoelt Wien ze aanbehoort, om wier - alleen zy werd.
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hereent, wat, één in God, in 't lichaam zich verdeeldes
't Hercent zich! en (6 God!) zie daar de hoogfle weelde!
Mijn borst, bezw jk niet; neen, ftort uw verrukking uit:
't Is de indruk van God-zelv', dien de Echtkoets in zich fluit!
't Is 't beeld der Godheid dat zich meedeelt aan de zinnen!
juich 1lervling! juich, 8 juich! 't is Godheid, ons nEtiix rtar.
't Is vlam, waarin de ziél zich uit-, zich overgiet,
En weèrkeert in zich - zely, en wat zy roert, doorvliet. --Bezieling, levenskracht, bewoont haar; waar zich 't wezen
In uitbreidt, in verheft, en, hooger opgerezen,
Den Englen nadert, ja beneên zich in zijn vaart
Verdwijnen ziet, en door der heemlen hoofdslof waart;
Waar, Liefde, uw zetel is, uit de Almacht -zelv geboren;
Uw hard den teugel houdt der duizend zangrenchoren,
In famenf emming niet d'ondenkbren levenstoon
Dier fchepping, die in God herfpiegelt op zijn throon;
En volle zaligheid het aanzijn door mag ftroomen;
Ja; uitzwelt, als een vloed geborften uit zijn zoomen,
r`)f 't onhetoombre licht, dat door de oneindigheid
Zijn wezen uitfchiet in de ftralen die 't verfpreidt.
't

,

,i Eerfle, fl hoogíle wet, die de Almacht gaf by 't leven,
Gy door haar vinger -zelv' in 't fterflijk hart gedreven
En omiitwisbaar! Wet, die aarde en ílof erkent,
En dier- en plantrijk eert, waarheen ons oog zich wendt!
•Gy, zaligheid van 't ítof, op 't aardrijk, in de wateren,
Sints zy 't „ VERTAIRIJKT u" door lucht en zeên deed klateren,
En zegen van 't beflaan! — Waarvoor de worm Hechts leeft,
En ^. c rkeert tot het niet , als by gehoorzaamd heeft!
Die 't plantjen blindlings volgt in 't telen van zijn zaden,,
Bezwangerd door een lucht met bloemfiofineel beladen!
Wat zijt ge aan Adams kroost, dan 't zegel van die Echt
Die, eens voor de eeuwigheid, de harten famenhecht? —
i'een, 't is de wellust niet, die op de lichte vlerken
Des Zefirs henenvliegt door hof en wandelperken,
En hier op 't roosjen aast, daar 't eglentiertjen kust,
En ginds zijn heete dorst op 't leliekelkjcn bluscht.
Neen,, 't is geen wufte drift, waarvan zich 't hart voelt zwoege6
daar vpgenbliklijk zoet van wisfelziek genoegen,

Die
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Die heil , die zaligheid in 't. harte ilcrt. De wet
Der Almacht is verknocht aan 't heilig huwlijksbed.
Waar ooit de darde knaap zich in den flijkpoel bade,
Geen lijst dan in den arm der teêrgeliefde Gale
Geen kroost, geen dierbaar kroost, waarin ge u - zely' herteelt,
Dan uit haar zuivren fciioot, die heel uw aanzijn deelt,
In wie - alleen gy leeft; wier lijden en genieten
Uw ramp, uw wellust maakt in 't flofoos fameuvlieten;
Wier adem gy vervult, en wier gevoelig hart
Geen droppel bloeds verwarmt dan dat u heilig werd.

Rijs íiouter, G mijn toon en donder den verwaten'
In 't oor als Ebals item. — Vcr.;arn zy, die tt haten,
8 Keten, goudener dan 't fijnstgczuiverd goud,
Verband der meatfchappy, en, nienscïhdom, uw behoud!
Aan u hangt Volk en Staat; de toekomst, die 't verzwelge t
Van 't rijpe HEDEN boet door nienwontfproten telgen,
En 't vluchtig oogenblik op dees verganklijke aard
Tot eeuwigheden vormt, fteeds uit zich - zelf herbaard;
En 't uitzicht, dat de dood braveeren durft in 't woeden.
Door u is 't, dat Natuur zich d'arbeid ziet vergoeden
Van 't geen zy voortbracht en verteerd ziet, keer aan keer;
En 't STERVEN, waar gy heerscht, is geen VERSTERVEN meer
Gy plant de zielen voort van oud- en oudervaderen,
Wien één ontzachbre dag hun afkomst zal vergaderen
Als parels, aan een fnoer geregen; niet in 't gras
Geworpen en verllrooid als onrijp boomgewas,
En door den voet des tijds in 's aardrijks flub vertreden. —
Uw fchakels druppelen van louter zaligheden,
Van balfem , die de finart van 's levens ramp verzacht;
En tijd noch lotgeval heeft op haar during kracht.
Maar 't zijn geen handen., 't zijn geen leden, die ge omvademr,
Onuioflijk is uw aart, als by die in ons ademt,
De onfterfelijke geest; en — 't zich hervindend één
Vlijt in uw banden faam, gevoel- en aartgemeen.

Ia, Plato, ja 't is waar: geen ttervling is volkomen;
De weêrhelft van hens - zely' werd hem van 't hart genomen,
En de opgefcheurde borst bloedt troostloos, kermt, en l:ijge,
Terwijl zijn wanhoopkreet ten hoogen hemel Hijgt.
Iíy
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1-Iy doolt net aardrijk om, fireeft bergen op en neder,
En zoekt dat eigendom, dat deel zijns aanzijns, weder.
J-Iel;-as; de drift der jeugd, die oog en geest verblindt,
T 'et bruifcheplde ongeduld, dat merg en vleesch verflindt,
bedriegt heng. 't Is een fcliijn, die voor zijne oogen fladdert;
Een blinkende aspisflang, met moordvenijn bezwadderd;
fly grijpt ze, en waant in haar den hemel zijn gewin.
De honger bijt naar brood, en zwelgt de doodpil in!
Dus paren leeuw .en draak, dus lainirm'ren met harpijen,
Gereed zich onder 't juli des echtgareels te vlijen,
Haar welk gefpan (mijn God!) van wederftrevigheên!
De bore.twond blijft en knaagt, en '; leven is geween,
-

Vergader, breede Raad der menfchelijke driften
In Redens naam gedaagd om goed en kwaad te fchiften;
zit voor in dezen kring!
Mi4 gy, ó Reden Om niet beraamt ge uw lot, vermeetle fterveling!
Zoek fchoonheid, deugd, verítand; kies lijfsbevalligheden;
Peil harten; 't is vergeefseh , om ziel in ziel te kneden.
Een bondgenootfehap dat u draaglijk is, misfcihien,
Waar vrede en rust in íteunt op wederzijdsch ontzien,
helleven, plichtgevoel, en daag'lijksch zelfverzaken,
J.nféhiklijkheld tot grond van 't huisgeluk moet maken,
En Liefde een fchuld door rechtvaardigheid betaald,
rit, mooglijk, wrocht uw zorg, indien zy 't doel niet faalt.
Maar ach ! de eenzelvigheid des wezens blijft ontbreken!.
't Is flaatkunst, In het kleed der huwlijksmiii verfeken.
Is waanëcht, die alom op 't wareldrond gebiedt;
Haar de Echt, die de Alnacht vormt, helaas, gy kent haar niet

zely,

is

Hoe! liefde als fchuld betaald! Te geven om te geven? -_
s én heilloos koopverdrag is heel het menschlijk leven? —
,po is her, hemel! ja, ook de echtkoets werd verdrag: –n
;

De deugd is handelgeest in dees verlichten dag!
De plicht, de liefde, 't recht, 't hangt alles aan verbonden,
(gevoel en mcnschlijkheid zijn uitgedachte vonden,
Aan 't Bygeloof verwant, en vrucht van dweepery.
Ook de echt is herfenfchiL-m haar keten, dwinglandy,
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'k Herken de taal der eeuw; liaan wanbegrip; haar zeden.
Ga, dartle, geef u veil aan de ongebondenheden
I1er wellust; ren 't vermaak in d'arm eens booswichts na;
En maak de wanhoop uit van d' u getrouwen G t.
Wat zocht ge, in hein de hand voor 't echtaltaar te geven
Dan dwangloosheid, genot van 't rasvervliegend leven? —
Het zalven van zijn wee, het deden van zijn pijn,
In 't leed eens Echtgenoots ziin lotgenoot te zijn; —
Wie 't vergde, wulpfche vrouw, zijn eisch ware onrechtvaardig. —
Ook by , voor wien gy 't decdt, is by dat offer waardig?
Wat zocht by in uw' arm? — Vermaak en darde lust,
(Verdwenen met den waas, uw' wangen afgekust),
Die plaats maakt voor den haat, den afkeer van 't vervelen!
Of, mooglijk was uw goud het voorwerp van zijn ttreelen! --a
Uw goud! -- 6 Hemelmacht, men bidt dien afgod aan,
En de echt, de heilige echt, zou nog op de aard be fiaan!
,

Hoe kan zy 't? Heeft Natuur hare orde niet verbroken? --,, De kunnen zijn gelijk." Dat vonnis is gefprokeu.
Dc nieuwe Wijsheid die cliands voorlicht, bracht d t uit,
En heel Europa knielt voor 't heerlijk raa tbL h:it,
Neen, 't is de Schepper niet, die, één in zijn gwrochten,
Aan 't talloos fchcpfenheir zijne éénheid kon verknochter,
Die alles voor zijn Rand, zijne orde, en plaatfing fchi^°n,
In 't roepen 't aanzijn gaf, en nimmer tweewerf riep:
Neen, 't is die God niet, di: u voortbracht, ulervelingen
Een geest is 't, zwak aÍS wy, van wier wy 't licht oitiil'gen.
Dees vormde 't menscl ,dom by miljoenen uit liet ílijk,
En wierp ze door elkaar, eens Isadmus oogst gelijk;
En liet aan 't wuft Geval, een godheid me_r verheven,
Om elk uit dezen hoop een eigen lot te geven. —
Zie daar Gelijkheads leer; haar gronddag, en heur aert. --Neen, geen gelijk beffaat waar God zich God verklaart!
Geen kunnen zijn gelijk. Hy vormde u tot gebieden,
Verheven Rijksmonarch, wiens opslag tijgers vlieden
En de Abisfijnfche leeuw met eerbied gadeflant!
Hy prentte u d'afdruk van zijn godheid in 't gelaat,
En gaf uw' arm de kracht om flier en ros te dwingen,
`,fe worillen ,net Natuur, en de aard uw brood te ontwringen;
-
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En zachte aanminni ;beid was 't aandeel van de Vrouw,
Wier arm uw rust, uw heil, uw hemel wezen zou.
't Ontzag was 't uwe; 't fchoon, haar eigendom. Haar leden,
Voor weérfland niet gevormd maar malfche tederheden,
Beflemmen 't argloos hart dat in haar oogflreal lacht,
Het uwe onwetend zoekt, om uw befcherming pracht,
De nooddruft van liet uwe in 't hongren zal vervullen,
Daar liefde en zedigheid haar 't minlijk aanfchrn hullen.
Geen fteigrend hairbosch, als uw voorhoofd over chafuwr;
Geen ruigbegroeide rand die 't glimmend oog bebraauwt,
De blikfems van den moed uit zijn fpelonken flingrend;
Geen norfche en woee baard, die, mond en kaak cmwingrend,
Een borst belommert, zelv met flopplen overdekt,
Omfchanst haar teder fchoon, zoo zacht als onbevlekt,
Met golvend rag gefierd, en lelien, en rozen;
Waar fchaamte en lust in (peelt met wederkeeric; blozen,
De bron der wellust in hare appels lieflijk zwelt
Van levensíiroomen, uit Gods volheid opgeweld ,
En 't doniig huidlatijn, tot lustgevoel gefchapen,
De malfche fpieren kleedt, voor 't u omtogen wapen.
Zy, Koning van 't heelal, taw edelfte onderdaan,
Bidt, in uw' arm geklemd, in u haar ichepper aan;
Ontfangt uw' wil, uw ivet, reet eerbied, met genoegen;
En fort zich uit in 't hart dat u de borst doet zwoegen.
Kent, kent ze een wareld, kent ze een zoetheid, één genot,
Dan 't lezen in uw oog, haar wetboek, en haar Gocl?
Gevoelt ze één trek, één drift, dan in uw hart te Ieven? -Neen, itervling, 't waar zich -zelv' en u den doodfleek geven.
Men roem' my de Arria, de moedige EgfL, riet,
Die Pets 't bloedig Baal van uit haar boezem biedt,
En, n et P.omeinfchen trots, haar weérhelfts zwak hcfchaan.dc,
7y ttierf, maar met een hart dat voor de glorie arende!
Ook dit was ontrouw. ja! 't behoort den Echtgenoot
Niet minder onverdeeld dan de onbevlekte fchoot.
6 Gy, der Britten roem, Homeer van later dagen,
Oorfpron.iijk in uw lied, der Englen welbehagen,
Gy, zanger, op den klank van wiens vergode keel
De zilvren zwanenfloet van Izis ftrootngareel
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De wieken u tflaat om zijn' nagalm op te vangen;
Kom, leen me een' enklen toon uit uw verheven zangen!
U blies de Siloïet met heilige aandrift aan.
Gy zongt Beene afgoOn, gy geen' afgefetcn' waan,
Maar de Almacht, maar Heur werk; gy, d' oorfprong onzer rampen,
Den zegepraal der Hel, bezweken onder 't kampen,
En 't menschdom, prooi der list, in Satans fuik verward.
Maar gy, gy fchetfie ons ook hun onfclhnld, eedle Bard!
't Aartsouderlijke paar in 't eerst en zalig blaken;
't Verrukkende oogenblik van Adams blijd ontwaken;
De ftreelende aanblik van een weêrheift, van een biuicl,
Uit de eigen borst gefchenrd die ze in haar armen fluit,
En brandend wederzoekt, en eeuwig aan zal hangen.
á Roept ze, en 't levend rood wordt vuurgloed op haar wangen,
„ u Gy, van tuien ik ben, voor wiea - alleen zy leeft,
„ Syrier aanzijn zonder n noch doel :noch oorznalc heeft!
97 Mijn w ezen eer i ,, was! — o.ruiaiz; , onfang my weder,
„ Uw eigendom , uw vleesch, gedwee, gehoorzaam, tecier.
„ Spreek, wil voor my, beveel ; ik volg wat gy gebiedt_:
„ God is uw wet, gy mijne, en meer betaamt my niet,
Niets, niets dan gy beftaat voor ciie, uit u genomen,
Uw' adem en uw bloed haar aders door voelt ftroowen.
„ In u, haar warcldrend, haar hoofd en opperheer.,
Bepaalt zich al haar wensch , haar zaligheid , en eer.
Ach! 't morgenkoeltjen ruifch' verkwikli k door onze opren,
„ Gemengeld aan den zang der vliege de crge'c'iorcn;
„ De firalende ucitcndzon die 't bloeiend veld ontf..it,
„ Schepp' parels zonder tal op 't natbedaanwde kruid;
„ De bloemhof walm' haar zoet; al wat deze*aard moon fchenken,
,, 1'at is 't voor Evans hart by éénen van uw wenken!
„ Ja, God onttrok me uw zij', en fchonk me u wear als vrouw,
^, Op .dat ik 't gene ik was volmaakter wezen zou."
Zoo (prak ze in Miltons zang, dien de Englen nog hergalmen!
Zoo fprak ze in Ldens hof, in 't lustprieel der palmen
Die ze overfchaïi.uwden, en, betooverd door beur taal,
Zich bogen van 't ontzach voor haar en haar Gemaal!
Zoo (preekt ze (en ('[erker nog) in 't hart van elke Gade,
Dic in haar .edel lot Gods Almacht niet verfinaadde,
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1V1 r, pronktluk van zijn hand en laatfte kunstgewroche,
Zijn meesterfluk op de aard geheel vervullen mocht!
Zy kent geen wareld, neen; geen glorie; geen tooneelen
Van ijdle mornmery, die dwaze zinnen ftreelen.
Raar Egt leeft ze alleen. I-Iem bloeit haar zuivre fchoot
In telgen, zijner waard, en wie zijn ziel doorvloot.
Hem offert ze alles op met lust en welbehagen;
En fier is ze, aan zijn zij' het aakl^gst lot te dragen.
Verdwijn dan, welke bloem van 't oogverlokkend fchoon!
Ontbiadcrd roosjes, breek van de ambrozijnen koon,
En, blonde fchedel, fchud de goudstof uit uw hairen;
De huwlijksketen bloeit in weêrwil van de jaren.
Baar goud duurt eeuwig, en verzilvert door geen tijd. -Bevoorrecht iïerveling, die haar is ingewijd!
Van waar die gruwel dan, op 't aardrijk uitgegoten —
Gedrochtlijk denkbeeld — I:oe! -- verwijderde Echtgenootei?
De broeder leg„' de hand aan 's broeders leven! 't Bloed
Des vaders fpatte 't kroost met teérheid opgevoed
In 't aanzicht, klevve 't aan, en drupe 't van de handen!
-Belang, en hartstocht, fc'-Ieur', Natuur, uw hechtlte banden.
??aar heiliger is de echt; maar naauwer fluit haar knoop. —
Eene eeuw, der I-Iel verknocht, draagt eed en trouw te koop.i
Jèiaar fcheurt zich 't hart in twc^n, en rijt liet zich aan flarden? -Kan zaligheid ten vloek, en hel uit hengel worden?
Nel hem, die twijfien mocht! Hy kende 't zielverdriet,
Aan 't nlenschlijk lot verknocht, in al zijn' omvang niet.
Het menscl:donl bleef hem nog beminlijk, en liet leven
Een weldaad, waard den God wiens gunst het heeft gegeven.
Hij denkt zich in den schoot der huifelijke rust
Geen gruwzaam twistvuur, dat heeds voortfineult, nooit geblust;
Leen krocht, waar haat en wrok hun fijflende adders broeien;
De wanden van 't gehuil der doemelingen loeien;
Een nooitverzaadbre gier het ingewand verteert;
Het afgewenteld Ieed gedurig wederkeert;
Verkwiklijk ooft en vocht zich aanbiên aan de lippen,
Gm de uitgeítrekte hand, den darren mend,, te ontglippen.;
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Ei 't folterende Odiel nooit ftilflaat, nooit verpoost. —
Hy maalt zich 't kwijnen niet van 't opgeofferd kroost,
Dat, jammerlijke vrucht der zegenlooze fponde,
Der oudren echt verwenscht met de eerfte levensfionde. —
Doch neen, een fpook der Hel vermomm' zich in beur' fchijn,
Geen Echt, het werk van God, kan ooit onzalig zijn.
Fleur fchijn —? den naam ;van Echt —? 6 Gruwe'tijd, u zeden,
Waar de ondeugd onder 't kleed der deugden op durft treden,
't Gezag der wetten tot befchutfel heeft, en 't recLt
Zijn zegel an 't vergrijp van 't gruwzaamst misbruik hecht!
ó Zalige eeuw, eer 't goud, tot ons verderf ontgraven,
Eer weelde en dartelheid de zielen mocht verflaven;
Toen 't aardrijk heiligdom, de hemel tempel was,
Geen adder de onfchuld trof terwijl zy bloemen las,
En de Echt geen outer had dan 't geen de Liefde vierde!
Maar wee de onzalige axt, de hand die haar beflierde,
Die 't eerst het vuig metaal uit 's moeders ingewand
Ontblootte , en zich vergreep aan 't fchitrerende zand!
Een zwarte flikdamp, firaks uit 's afgronds poel gebroken,
Omhulde een wangedrocht, omringd van duizend fpoken,
Die, opgedonderd door de mijnbreuk, aarde en lucht
Verncstten. Uit was 't toen met reine Liefdezucht.
Van toen verborg zich de Echt: een helfang, krom van leden,
Verdrong, in valfchen Bosch, de fpruit van 't hemelsch Eden.
Beef teedre Jongling, beef, beminnelijke Maagd,
Voor 't monf'er, dat heur naam op 't fchaamtloos voorhoofd draagít
En faood ontheiligt! Beeft, uw Benig heil te wagen,
Uw eeuwig, mooglijk! — Wacht uit listige verdragen
Of ijdel Kerkgebaar geen zaliging voor 't bed
Door Eigenbaat gefpreid, door lage drift befinet,
Er honend voor den God, haar oorfprong, en laar wreker.
Wat mengt gy de akonyt aan 's levens reinen beker,
U iugefchonlzen? En gy, Wijsgeer, roekloos flout,
I)ie over de .Almacht - zely uw oppervierfchaar houdt,
1i:ar wetten afweegt, toetst, en affchaft of bezegelt,
.terwijl gy zeden, plicht, Natuur, en Staten regelt,
En nieuwe bronnen graaft voor waarheid en voor recht,
Of Aa de handen niet aan 't heiligdom der Echt,
't Is,
,
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't Is, waar God zichtbaarst woont. Draageerbiedaauhaarbanden,
.n fielder, wat Hy fliclztte, onzinnig aan te randen.
L'ee fc'.Iuddende aardrijk zie zijne oorden, beurt by beurt,
Door toomlooze oproerzucht en dwinglandy verscheurd;
'r`e vaderlijk gezag, verbasterd en gefchonden,
Verbietigd, en verplaatst door nietige verbonden;
I Eet (hoer der maatfehappy door tuinleizucht geflaakt;
De volken tot een prooi van blinde twist gemaakt,
Waar macht en vre:s voor macht zich eindloon wcderftreven 3
Eu wor17_:en, als een Itorm waarvan de: ítranden beven,
Tot, nu , 't ontteugeld graauw de zetels nederrukk',
En dan, de menschiijkhcid verplet worde onder 't juk.
Waar, waarom moer ge ook hier des Hooguien wet vertreden,
Voor bloemen die Hy fchenkt uw knellende ijzers fineden,
En oorlog zaaien in de harten? — Neen, f neen,
N.
Be Godheid lei in de Echt Haar onverdeelbaar
-

Men zegt, eer Adam nog, uit d'eerflen liaap gefchoten,,
Zijn weerhelft aan de borst, waarin, zy lag befloten,
Mocht drukken, en in haar zich - zelven fpieglen zag;
Terwijl by, moe gedwaald, op 't mollig moschbed lag,.
En met een zuchtend hart naar 't medefciepfel haakte
Dat de eenzaamheid der aard voor hem verdraaglijk maakte, -Dat de Almacht hem een' droom verfciiiinen deed voor'r oog.
Het fcheen, of Edens hof, of alles, zich bewoog,
En de Eeuwige afdaalde om zijns gunstlings klacht te ontlangen.
„ Wat wilt gy (riep Gods ftem)? ontdek uw zielsverlangen." —
IIy antwoordt: „ Groote God, zie al wat adem heeft;
„ 't Paart alles met een gade in wie zijn wcêrfchijn leeft „ En ik —! ik ben alleen. — Wat kostte 't, op mijn beden,
„ Uit d'eigen' klei met my een deelgenoot te kneden,
„ Met wie ik danken, en uw weldaan finaken mocht!'
Dan waar mijn lot volmaakt; dan ware uw werk volwrocht"'
De Godheid fchudde 't hoofd, en greep een handvol aarde,
En bootfie 't tot een vrouw, die by aan Adam paarde.
't Was Lilith; Lilith, ach! — Geheel baars egaas vreugd,
Bekoorlijk in gelTalte, en hem gelijk in jeugd,
Zal ze Adam dierbaar zijn en zijn geluk volmaken! -Ach hemel! vruchtloos lacht de wellust van haar kaken;
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En vruchtioos 1lrookt zijn hand 't aanminnige gelaat;
Of legt haar de offers voor van paimbosch en granaat;
Of leidt ze door een beemd van lelien en rozen;
En finelt van liefde en lust in 't eerbre liefdekozen.
Dc trotfche weigert zich en iaat zijn gaven af.
Iloe (zegt ze) ! 't is één God, die beiden 't leven gaf,
Hill fl of, waaruit wy zijn; en gy, zoudt ge u vermeten,
My de uwe, en dezen hof uw eigendom te heeten?
'k Beweer uw giften niet; een deel behoort aan my:
Gelijk zijn we in geboort', gelijk in heerfchappy.
Zoek arbeid' of vermaak; ik zal het mijne vinden! " -Zoo spreekt ze, en zweeft in 't rond op vleugels van de winden.
Gods F o.glen voeren haar van uit haar woeste vlucht
Te rug: — ze ontviicdt op nieuw, en heft zich in de lucht,
En werpt zich, afgeweerd van 's hemels zalige oorden,
Den Duivlen in den arm, om Adams kroost te moorden.
Zie daar Gelijkheid in haar werking. — „ Groote God!
(Roept Adam) 'k heb gedwaald: voleindig Gy mijn lot!" -Thands fchrikt by en ontwaakt; maar (hemel!) hoe bewogen!
Wat fchcuwfpel toont zich thands voor zijn onthultende oogen!
't Is Eva, 't is de vrouw, die God hem heeft bellernd,
(Zijn hart verkondt het hem, dat thands in vreugde zwemt)
Die vleesch is van zijn vleesch, en aandeel van hein - zelven.
„ Beheerfc'aer (roept by uit) van aard en Itargewelven!
„ Gy, Gy -alleen zijt wijs. Gy fchonkt my mijn manïn!"
Hereening met zich- zelv', zie daar de huwlijksmin !

Z egt my, beemden en valleien,
1-1c11e rots, en tierig woud,
Waar Gods fc hepfels fpeiemeien
Als Natuur hun bruiloft houdt;
Waar de boschleeuw zijn leeuwinne,
Waar de ram het ooilam dekt;
In de tooverkracht der minne
't Vischjen uit zijn fi roombed trekt:
Zegt my, wat er in dat woelex
Van de dartelende lust,

In
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In dat juichen, in dat joelen,
Meer dan dronkenfchap berust?
Ach! de gloed der zonneflralen
brijft de gisting in het bloed;
En wat leeft door ademhalen,
Bruischt en huppelt van den gloed..
Teelzucht prikkelt hart en nicren,
Door cen Lentekoorts ontgloeid.
Bosch en veldhaag tierelieren;
Woesteny en akker loeit,
De Echo voert naar verre heiden
't IIiigend wrerfchen door de lnch:,
Van den fpringhengst uit de weiden,
Aan de g1, die oin hein zucht.
Teelzucht flompt des tijgers tanden,
Voor zijn werpaar zacht en teêr°
!7e aspis van Cyrenes zanden
Legt vergif en wrevel neêr.
Klaar — de jaartijd is verftreken,
't Ziedend bloed heeft uitgegest,
En — gevoel en liefde weken
Uit het moordvol gruwelnest. ----m

Aan de bron der liefde nader,
Daalt de vogel uit de lucht,
En zijn hart gevoelt zich vader
Van zijn n acuw verwekte vrucht.
't Gaaitjen Rooft het pluimloos kicken,
En by deelt haar kindermin,
\lrappert om op vlugge wieken,
En verzadigt zijn gezin,
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ÊSiaar het jong beproeft zijn krachten,
En die teêre knoop fchiec los.
't Rijst op de uitgebreide fchachten,
En verliest zich in het boscá:
Met den vader en de moeder^
Houdt nu man en gaaitjen op;

lust en voeder
In een eik of lindentop. —

Ieder zoekt zich

Anders heeft u God befchoren,
(Telgen uit een' hooger flaml)
Die de Vrouw, voor u geboren;
Uit uw' eigen' boezem nam.
fly verdeelde tot hereenon;
Hy hereent voor de eeuwigheid;
't Laatfie licht heeft uitgefchenen,
Eer liet echte paar zich fcheidt.
Ilallel Hem, die 't flof verengelt,
De aard verhemelt, door een echt
Die de zielen famenmengelt,
Niet

in breekbre fnoeren vlecht!

Jaicht, gelukkige Echtgenooten!
Wat de zaligheid voltooit,

Is in éénen band befloten,
En die band ontbindt zich nooit,
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OORSPRONKELIJKE KOEPOKKEN, ONTDEKT IN HET
DORP MALCHOW, Bij BERLIJN.

(Uit het Fransch.)

H

et comité Centraal van de Koepokinenting, geves<
tigd bij zijne Excellentie den Minister van Binnenlandfche
Zaken, heeft van Berlijn zeer omfiandige narigten ontvangen omtrent de aanwezigheid van koepokken, niet ver re van die flad. Die narigten heeft het Comité te danken
aan den Heer LA B 0 u i s s E, Lid van het Legioen vals
Eer, Chirurgijn - Majoor van het vierde Regiment Cuirasfiiers, en aan den Heer B REM ER, Arts, Hofraad, en Ge3ieesheer van het In[Iituut der Koepokinenting te Berlijn.
Het was op den r4 Mei 1812, zestien jaren, bij den
dag af, na de eerífe proeven , door Dr. JE N NE R in Engeland genomen, dat de Heer B RE M E it, bij eenen zieke
te Malchow ontboden, een dorp, drie mijlen van Berlijn,
op de boerderij van den Baljuw W E L LE, koeijen zag,
welke aan de fpenen puisten hadden, de meeste van welke
reeds in roven veranderd waren. Intusfchen had eene dezer koeijen nog twee puisten, opgevuld met vocht, en
wier grootte, gedaante en kleur alle de kenmerken van
pokflof e hadden, bij den mensch, door de koepokinenting van arm tot arm, veroorzaakt. De aanduidingen, op
de plaats zelve opgemaakt, zijn hieromtrent eenflemmig,
dat zij als Gene zekere waarheid aankondigen, dat de greafe, of het water in de boeten, eene ziekte, bijzonder eigen aan de paarden, in den omtrek van Malchow niet bekend is; dat, diensvolgens, de koepokken, volgens het gevoelen van Dr. s A C C o, van Milaan, klaarblijkelijk op
deze kocijen van zelve zich ontwikkeld hebben; dat, gedurende den loop harer ziekte, de koeijen vermagerd zijn,
en minder melk hebben gegeven, hoewel zij goed en genoeg voedfel gehad hadden; en eindelijk, dat de boerinnen, die gewon waren haar te melken en te behandelen,
niet
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vliet dan bezwaarlijk haar konden aanraken, van wege de
groote gevoeligheid, welke zich aan de uijers dezer die•
ren had ontwikkeld.
Dr. B R E ME R had het geluk, in het dorp Malchowv
vier kinderen te vinden, die de kinderziekte nog niet ge
hadden, en ook niet gevaccineerd haren; op deli-had
zeifden 14 Mei entte hij dezen de ftoffe van de twee koeppuisteli in. Den 16den begaf hij zich wederom naar Malchoir, ter voortzettinge van zijne waarnemingen. Hij zag
aldaar eerie nielkífer, op den 14 den afwezig geweest zijnde;
welke onder liet koemelken drie puisten aan de regterhand had bekomen. Zij waren van 2 tot 23 lijn breed,
en vertoonden alle de wezenlijke kenmerken van de echte
koepokiloffe.

Eene van deze puisten begon zich te vertoonen; de anJere was reeds zeer verre gevorderd, en de derde, hoevel reeds uit nieuwsgierigheid geopend, bevatte genoegzame zeer heldere koepokfloffe , dat de fleer B R n m E R
dezelve aan licht kinderen in liet_ dorp, het een-, na het
andere, honde inenten. De melklier had eerie zeer zwa^
re koorts gehad , en de okfel- klieren waren gezwollen
en pijnlijk.
Dr. B R E M E R deed, door den fleet G U I at PEL, eelt
bekwaam Natuurlijke Historie -fchilder, eerie teekening
snaken van de hand dezer melkfler. De puisten beiloegen dezelfde plaatfen als die van de Engel/che melktier;
waarvan Dr . JE N NE R eene afbeelding in zijn werk ge
heeft, en bij welke hij de koepokftofte, voor de-1jlats
eerfle maal , waarnam.
Dag aan dag hield men aan met liet bezoeken van de
Vier kinderen, die met de floífe van de koe, en van de
acht, die met de ftoffe van de melkfier gevaccineerd wa=
ren. Alle deze twaalf kinderen hebben de echte koepokken gehad; drie andere, die gevaccineerd zijn met de
ftoffe van de tweede en derde generatie dezer koepok,
zijn door Dr. u r13. E ni an. vertoond aan de Geneeskundige
So-
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Societeit te Berlijn, welke, in de puistjes, alle de keft$
merken der echte koepokfloffc herkend heeft.
Op den 14 Junij deden de Heeren B RE ME R en LA
o u i s s P, de inenting niet de floffe, verkregen van de
roven, van de koe te Malchow genomen. Beiden bekwamen
de echte koepokken, wier vocht aan vijfentwintig andere
kinderen, met een gelukkigen uitílag, werd ingeënt.
Vermits er te Berlijn geene kinderziekte is, heeft men,
tot nog toe, geen dezer gevaccineerden aan tegenproeve
kunnen onderwerpen; men heeft zich bepaald bij het vaccineren van eenige koeijen, die de koepokken gehad hadden; bij geene derzelven heeft de floffe zich ontwikkeld.
Men heeft waargenomen, dat, hoe de floffe nader bij
haren oorfprong van de koe genomen wordt, hoe de uitti
werkfels treffender zijn. De kracht van alle de toevallen
vermindert door de achtervolgende overbrenging van mensch
tot mensch. Waarnemingen, te Hol//tin, Lombardije,
Westfalen en in verfcheiden oorden van Frankrijk gedaan, bevestigen dit gevoelen.
Her Comité twijfelt niet, of, door naauwkeurige waarr
nemingen , deze ziekte bij de talrijke kudden in Holland
zoude kunnen ontdekt worden. Van nieuws beveelt het
dit belangrijk onderwerp aan de aandacht van deskundigen.
Blijkbaar fchijnt het derhalve, dat de koepokken geene
ziekte zijn , aan de Groot - Britannifche koeijen bijzonder
eigen.
De Heer LA B o U I S SE heeft aan het Comité roven
gezonden, van de koe te Ma/chow genomen. Met derzelver gepulverifeerde en tot eene lijmige zelfftandigheid gcbragte floffe zijn in het hospitaal van het Comité
acht kinderen ingeënt; bij geen derzelven heeft de koepok•
floffe zich ontwikkeld.
Ook zijn er korílen of roven gezonden, genomen van
de koepokfloífe van een meisje, hetwelk te Ma/chow met
de floffe van de koe gevaccineerd was. Het Comite
heeft deze kortten ingeënt op twaalf kinderen, en drie
cie;*
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derz.elven hebben de ware koepok bekomen. De proeven
van de Heeren E REM ER ell LA EOUISSE zijn befliSfende. Het Comité verwacht het refultaat van te werk
geftelde tegenproeven; en er is grond om te gelooven, dat
derzelver uitflag het gevoelen zal bevestigen, welk men
mag aannemen volgens de proefondervindelijke en analytifche methode , in dit opzit gevolgd door deze twee
ijverige voorílanders van Dr . J E N N E R'S ontdekking.
Aan den Redacteur van het Tijdfchr ft van J4 nn.
flen en Wetenfchappen.
Mijn Heer !

M

ijne denkbeelden omtrent de mogelijkheid der cultuur
van buitenlandfche Boomgewasfen zijn niet van heden of
gisteren. Opmerkingen, die ik zelf maakte, en andere,
die ik vond in Reisbefchrijvingen, deden mij gelooven„
dat men , mits gebruik makende van behoorlijke voorzorgen, wel niet alles, maar bijna alles, kan overplanters
van de eene luchtftreek naar de andere : nog meer —
dat men onder de beide zoo zeer verwijderde Polen niet
zelden dezelfde gewasfen vindt, die op beide plaatfen wét
voortkomen, zonder dat men een fpoor vindt van overplan
dat misfchien in de Oudheid verloren is geraakt. Ik-ting,
zou gaarne de proef nemen van iets, dat mij zeer waar
voorkomt; maar, dit ligt in allen opzigte buiten-fchijnlk
mijn bereik. Ik zou daarom wenfchen , dat mijne idéert
niet geheel verloren gingen, maar in praktijk gebragt wierden door een' of anderen liefhebber , wien zulks beter
vlijde.
Denkt UEd. er ook zoo over, heb dan de goedheid
liet bijgevoegde te plaatfen. Ik geloof, dat het tegen het
voorjaar practicabelst zou ziin. Dit is echter nog niet zeker:
een kenner van de behandeling in de Oranjerij zal dit
beter weten , wijl zulks altoos zeer veel verfchilt van de
DJ
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behandeling op den kouden grond; maar, zoo veel schijnt
mij waar te zijn, dat, als men het werk, dat ik voorftiel,
wilde overdrijven , men niet zou (lagen. Dus blijf ik bi,
nnijn fymbolum, festina lente.
Wat er meê gebeurt , zal ik wel vernemen door uw
Tijdfchrift, waarvan ik ben
de beftendige Lezer.
IETS OVER DE I^WEEILING VAN BUITENLANDSCII
BOOMGEWASSEN.

fl ier kweekt men vrucht
Uit vreemde lucht,
En helpt Vutuur
Door kunst en vuur.
Dit herinner ik mij, als het begin van een. opfcllriftvoozeene Kweekerij , langen tijd geleden, gelezen te hebben op den
Leiderdorpfchen weg; het was, naar mij voorftaat, gemaakt
door den edelen JAN DE K R u Y F F, den Vader. IIet
is zoo, dat wij, door middel van ílookkasfen, alhier vele
dingen kunnen aankweeken, die aan ons land niet eigen
zijn. Men heeft eens aan Prins iv z L LE M DE N V in den
Akademietuin te Franker een kop koffij met fuiker aangebc4.
den, beide aldaar aangekweekt en verder bereid. Ik was,
weinige dagen later, aldaar. Dit was, kan men zeggen,
Gene zeer zorgvuldige aankweeking, die men, als een rar iteit , wel kan bewonderen, maar die voor algemeen gebtuik te kostbaar, en dus niet gefehikt zou zijn. Dit gcloof ik ook; niettemin bewijst. het, wat kunst en vlijt
vermogen: naar, van waar komt het, dat men hier te
lande vreemde vruchten, ook buiten de ftookkasfen, heeft
kunnen aankweeken ? ivien heeft perziken , abrikozen ,
druiven , f m:ijds meloenen , die geen inbooriin;en van
Nederland zijn, en echter wel tieren ; wel is waar, het
Bene jaar beter dan het andere : al dacht neen ook maar
aaii aardappelen, tabak, rabarber, faffraan, die al mede
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geen inlanders zijn, en echter goed voortkomen en groot
nut doen.
Het nadenken over het bovengemelde heeft mij vervoIgens op andere gedachten gebragt, en doen gelooven, dat
men met vlijt en zorg bijna alles uit het Bene klimaat in
het andere kan overbrengen, even goed als de druiven uit
Champagne naar de Kaap, om er Con(Iantia - wijn uit te
trekken, en de Amerikaanfche aardappelen naar Holland,
Engeland, Frankrijk, enz.; altoos, echter, onder die bepaling, dat men voorzigtig te werk ga; waarbij ik ook nog
geloof, dat fommige van de aldus overgeplante vruchten
wel zelden of nooit die geheele volkomenheid van fnaak eil
geur zullen erlangen, die zij oorfpronkelijk in haar vaderland hadden; maar dat zij toch altoos aangenaam en fma.
kelijk zullen zijn, even goed als ananasfcn , meloenen , enz.
in onze frookkasfen niet alleen, maar ook de laatfte fomtijda
op den kouden grond gekweekt, als liet faizoen gunflig was.
Het ontbreekt mij aan tijd, en ook aan zoo veel gronds,
als noodig zou zijn, om proeven van dien aard te nemen;
ook is daartoe geld noodig; maar, als ik nu alle die ingrediënten had, zou ik gelooven, dat men nog vele andere
goede en aangename vruchten op onzen grond zou kun
overbrengen, even goed als andere foortgelijke: meid-ne
brengt zelfs vreemde dieren over, en zij blijven welvarende, offchoon men met dezelve niet zoo vrij kan leven,
als met plantgewasfen of boomen. (die proef zou wat
gevaarlijk zijn, maar zeer zeker maar al te wél gelukken.
Wat planten aangaat, noem ik er in dit gefchrift geene,
dan zulke, die ik zelf hier te lande heb gezien, geproefd,
of wel gekweekt.
De vruchten dan , die ik. zou wenfehen over te brengen, zou.
den vooreerst en voornamelijk zijn china's-appelen, citroeiien, granaat - appelen, palm-, dadel- en brood-vruchten.
Dit fchijnt mij niet onuitvoerbaar; maar, als men tot deze
proeven alleen zich bepalen wil , is daartoe veel gelds
noodig, en een langer leeftijd, dan ik mijzelven kan toedenken — ten minfle, naar mijn inzien, wel tien jaren:
E4
doch,
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doch, wie buitendien eene Oranjerij heeft, kan het ge.
makkelijk en onkostbaar doen. Ik wil mijne gedachten
gaarne mededeelen aan iemand, die misfchien jonger, en
beter in de gelegenheid is , dan ik.
Eene algemeene en bewezene aanmerking is , dat de
overbrenging van vruchten op vreemden grond niet plotfeling en op eenmaal kan gefchieden , of men loopt gevaar,
om door overhaasting al de vrucht van zijne poging te
verliezen. Dus fcstina lente, of haast u langzaam. —
Wilt gij nu weten, hoe ik de zaak behandelen zou,
als ik mij in de gelegenheid bevond, om dezelve naar b,ebooren uit te voeren ? ik zal 't u zeggen.
Vooraf moet men de algemeen erkende en bewezene
waarheid ook hierbij vooral in 't oog houden, dat, ala
enen gaat enten op wild, hard en fappeloos hout, als es
doorn, hazelaar enz., zoo als de verkeerde zuinigheid van
,vele boomkweekers thans heeft uitgevonden., men alsdan_
neer zeker den fmaak, den geur, de fappigheid, ook der
beste vruchten., trapswijze zoodanig vermindert en verbastert, dat zij onkenbaar worden: of men ze al perziken.,
fiiiker- peren, pippelingen, Reine -Claude enz. noemen
tuil , zij zijn niet, wat hare voorouders waren, maar
fir echts ontaarde loten van eenti edelen verloren. ƒlam.
Dus, tot deze enting moet ook niets gebruikt worden ,
dan de beste foort der beste vruchtboomen, als perziken,,
Lerfen, beste pruimen en., met éJn woord, liet fijníle ,
edelfle en. faprijkl}e.
Eene Oranjerij hebbende, ent men, nu op tien of twaalf
zulke boompjes, twee aan twee, bovengenoemde uitland
che •vruchten, granaten, citroenen , oranjes, enz. wijl eeg
enkele zou kunnen mislukken. Dit eeríle gefacht in de
gewone Oranjerij tot kracht gekomen zijnde, mogelijk na
. à 3 jaren, neemt men daarvan wederom enten, en
plaatst die, als voren, op tien of twaalf foortgelijke fijne
boompjes; doch in eene kas van mindere warmte. Na 2 <
jaren neemt men an dit gewas, reeds aan mindere
Bette gewoon, al wederom loten, ent die op foortgeltjkk .
boolnf.
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boompjes, en kweekt ze op, nogmaals in koudere temperatuur. En zoo voortgaande van geflacht tot geflacht,
en van meerdere temperatuur tot mindere , komt men ein4
lelijk zoo ver, dat men het, na Io of i2 jaren, Wagen durft, de alsdan laatf'ce afllammelingen, die trapsWijze aan kouder clima zijn gewend geworden , in de open
lucht te pláatfen; Hechts met die voorzorg, dat men altoos op goede, fijne vruchtboomen ente, en in plaatfing
en overige behandeling even zoo te werk ga, als men
thans gewoon is met perziken te doen.
Ik beken, dit is een ding, waarvan het perfpectief ver
verwijderd is, — liet vereiscllt dus geduld; maar ik ben
altoos van begrip geweest , dat, als iets niet begonnen
wordt, het ook niet zal geëindigd worden, en men dus
over het pro en contra nooit zal kunnen oordeelen. Daar
dat men eenmaal eene Oranjerij heeft,-bij,onderf}l
zoo loopen er geene extra- kosten op; ook geene bijzondere oppasfing: de moeite , van om de à 3 jaren een
tiental boompjes in te enten, is inderdaad niet groot: mis s
lukt het, er is niets verloren; en kwam er iets van,
dan zou liet mij ten minf'te , als Cultivateur, een meer
dan gewoon genoegen geven, te zijn geflaagd, al ware het
ook maar ten halve. En wie weet, hoe gewigtig eenmaal de gevolgen konden zijn van eene zoo geringe proeve! ~ Dan, wat hiervan zij, zelf geene gelegenheid heb
uitvoering, deel ik mijne gedachten welmee--bendto
ncnd mede , en vergenoeg mij met de hope, dat dezelve
tot iets nuttig mogen zijn.

FRAGMENTEN, RUSLAND BETREFFENDE.
HET ONDERAARDSCH GEWELF.

hier niet de geheim,volle en ingebeelde onder
Het geldt
gewelven van Camille, van Udolpho en van Mis!-ardfche
f.ADCLIFF

,

maar een wezenlijk onderaardsch gewelf,
S
9e^
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gedolven onder een' met finaak vervaardigden zuilengang
van de Ionifche orde, en gelegen te Petersburg zelve, op
de hooimarkt.
Verbeeld u twee of drie groote gewelfde kelders, on.
derfleund door muren, pilaren en bindren, geheel zwart
door rook en roet, wier dikke dampen bovendien verdubbeld worden door den flikkenden ftoom van eene fomv.
bare lamp, en door de gloeijende uitvloeifels eener groot
te kagchel, welker mond, den krater van den Vefuvius
gelik, opgepakte dampen uitbraakt. Men zou zeggen dat het
eene ruimte zonder grenzen was, zoo diep is de duisternis..
Bosfen ftroo, van afi`iand tot affiand geplaatst, en langs de
gastvrije muren geipreid, verwachten wie zich hier zou wit.
len ontlasten van zijne werkzaamheden en zich aan den flaap
overgeven. Iiet luik dezer donkere plaats opent zich ge'
dit ni i6., en biedt eerre fchuilplaats aan eiken vermoeiden
vn' b :,:ginger, Dit onderaardfche verblijf is de algemeene
a . rtner der Lcazzaror^is van Petersburg; dat is te zeggen, der handwerkslieden , der te markt gekomen boe.
sen , en andere perfonen van de arbeidende klasfe , die
ziel„ van overal herwaarts begeven, het zij uit gebrek aan,
eel nachtverblijf, Let zij om de moeite uit te winnen van
naar hunne hutten te keeren, die dikwijls vijf of zes wernen van daar gelegen zijn, en alzoo tijd en krachten te fZsaren, z.ao ze des anderen morgens hunne werkzaamheden
in de nabuurfchap hebben te hervatten. Vóór zich, door
liet lUtih, in deze andere wereld neer te fiorten, heeft men
dik wijls, in de kroeg daarnaast, Benige teugen uit de Lethe gedronken, die, met de bovenwereld, de wetten van
liet erenwigt en de zwaartekracht hebben doen vergeten,
en dan ,tort sen zich, in den letterlijken zin, in het gee
bied der fchimmen.
De verwelkoming beantwoordt aan de wijze, op welke
men aangeland is; geene complimenten. De portier, een
nieuwe £ Fz i R 0 N, ontvangt de koperen munt uit de handen der slaapgasten, en op het oogenbiik dat de kopeks in
zijne bus geworpen zijn, bevinden zich de aangekomenen
in
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in den fchoot des zwarten gebieds. Door de dampen der
dronl enfchap en der duisterni heen, is het dikwijls moei
jelijk genoeg, eene gemakkel ke plaats te zoeken ; de: ligging is fomtijds al vrij hard ,
anncer het toeval de
vrienden van DI o R P I-I E U S fluurt naar de
inst ge9
dekte punten der groote le erílede, Te allen tijde is de
Rus, te vrede met zich neer te leggen, waar de behoefte van den slaap hem overvalt , weinig kiesch op zijne
rustplaats; maar het is hier vooral, dat hij niet wijkt van
de plek , waar hij zich eenmaal heeft neergelegen. Wel
te verflaan overigens, dat, zoo des avonds de rekening
der penningen eenige zwarigheid ontmoette, dc fchrandere
portier, in plaats van bij de binnenkomst te laten betalen,
Jlechts bij het vertrek met zijne nota voor den dag komt.
Ter zijde van den portier bevindt zich een Rusfifche
restaurateur; want, zoo er lieden zijn, die des nachts geen
oog kunnen fluiten, wanneer ze de maag gevuld hebben,
er zijn er anderen, die niet kunnen inslapen, zoo zij dit
werktuig niets gegeven hebben, om zijne krachten in beweging te houden. Men heeft derhalve bij der hand kleine foupétjes, volkomenlijk toebereid, kliekjes, overblijffels
van vleesch of visch, pasteijen in olie, gebakken, en andere foortgelijke geregten. Men heeft tot in de geringlle
begeerte van den gast voorzien: niet alleen zijn de por•
ties geheel toebereid, maar de brokken zijn zelfs gefneden
en vaneen gefcheiden. Men heeft dus geen mes van
noode, en het eerfle het beste puntige (lokje dient voor
vork. De afwezigheid dezer werktuigen heeft overigens
het voordeel, van de gevolgen te voorkomen van eenig
verfchil van gevoelens, welk het vreedzaam rijk van den
Slaap zon kunnen fl:oren; want thans zouden zich alle be.
wijzen voor en tegen bepalen tot de handeling der vuisten. Om dezelfde reden worden de bijlen en alle fiiijden.
de werktuigen, bij het binnentreden, aan den portier ter
hand gefield. Ik moet opmerken, dat er, bij de terugname dezer toevertrouwde voorwerpen, nooit twist of divaling ontgaat, fehoQn ze 110 cl genonlnierd, noch met letters
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ters geteekend zijn. Een ieder vindt weer, prat hein toebehoort, fchoon zelfs de blik en het gevoel van dtn por
te kort fehieten.
-tiermogn
Tegen vijf ure in den morgen ziet men de zwarte kolk
zich openen: eene kolom van dikke dampen, uit allerlei
foort van uitwafemingen beftaande, rijst flatig op uit dezelve; en GUY r 0 N - M o R V E AU zelf, met zijne vermogende toerusting, zou moeite hebben om de kunst dep
luchtzuiveringe hier te doen zegepralen. Duizend geílal.
ten , de een al grotesker dan de ander, komen te voor
uit den boezem dezer fchaduwen, die getrouwelijk-fchijn
aan het licht terug geven, wat de nachtelijke afgrond aan
k.evendige wezens bevatte.
De restaurateur van den vorigen dag weet, als een
handig man, van de gelegenheid gebruik te vlaken; een
Mieuwe P R 0 T E u s, biedt hij, in de houding van een
limonadiër, den genen, die uit de andere wereld terugkonien, fbiten aan, die in een' ontzaggelijk grooten ko•
Zeren ketel heet gehouden wordt en zijn' lekkeren geur
in de verte verfpreidt; de verfche eijerkoek vergezelt den
hegunfligden drank, die, uit gebrek aan kroegen, welke
no gefloten zijn, talrijke liefhebbers vindt. De nieuwe
bewoners der ondermaanfclie wereld begeven zich weer
aan hunnen arbeid, en niemand heeft de nieuwsgierigheid
gehad, naar den naam, de afkomst of het handwerk te
vernemen des genen, die aan zijne zijde ronkte. Het is
buitendien eene volksgewoonte bij den Rus, geen woord
te laten hooren, wanneer hij zich des avonds, of des namiddags, te fapen legt. llij breekt het ililzwiigen niet dan
op het oogenblil, dat hij opftaat. De Rus bepaalt zich altijd geheel tot hetgeen bij zijn moet.
Deze foort van hol is , mijns oordecls , een der trefrehike inrigtingen van de I.00fdftad: er kon niets beter bedachts, en meer gelchikt naar het plaatfelijke, de behoef
ten en zeden van het arbeidend gedeelte des Rusfifehen
volks, bef'caan. — „ 'klaar bedden, dekens? "— De Rusfifche
boer kent dezzelver gebruik niet; hij draagt zijn leger:
bij
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'5ij zich s des winters is liet zijn pels , des zomers zijn
kiel van linnen of pij, die hem voor bed dienen. Alzou
legt hij zich neder, en t'hnis, en in de huizen, waar
lij zich in dienst bevindt. Onder de goede hoedanigheden van den Rusfifchen bediende is dit er eerie, die mein
niet over het hoofd moet zien. Hij is nooit verlegen
om te Eiapen; elke plaats is hem wel; hij behoeft ílechcs
de ruimte, voor de lengte van een mensch berekend. Zoo
de koetfiers op hunne bokken, en de jockeys op hunne
paarden Eiapen, de knechts gapen op de eerfle de beste
bank, onder eene tafel, op den grond.
Het is wel der moeite waardig, voor eenen vreemde
hellevaart te doen naar dit rijk der fchaduwen,-ling,er
of, zoo gij wilt, deze nationale Ilaapkamer te bezigtigen. Zoo dikwijls liet mij gebeurt, langs de hooimarkt
te gaan, mij herinnerende dat ik in Bene ftad ben, waar
de uiterflen elkander raken, en wenfchende voor den middeltland de gemakken des levens, welke de rijken en het
gemeen genieten, zeg ik: welk een ontzaggelijke afíland
van dezen zuilengang tot deze valdeur des onderaardfchcn
gc welts !
TE ZIEN EN GEZIEN TE WORDEN.

Neem liet roerfel weg, waarvan hier gefproken wordt,
wat een komen en gaan in de wereld uitgewonnen! Ik
zelf, ik beken liet, zou mede verícheiden treden minder
van mijn leven gedaan hebben.
Deze foort van vermaak heb ik nergens meer in trein
gevonden, dan in deze [lad; en, wat mij betreft, ben ik
verre van mij er over te beklagen: ik houd er zeer veel
van , mij in liet midden van mijns gelijken te bevinden.
Zeker wijze der oudheid verlangde, dat zijn huis geheel
net venflers zou zijn, opdat het algemeen getuige van
alle zijne handelingen mogt wezen. \'Velnu ! ik vind hier
al een mooi begin van die algeheele venflering. Nergens
heb ik, als hier, groote ruiten gevonden, die, van vijf,
forutijds van zes en wellint meer voeten, een geheel raam
met
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met één (luk glas vullkn , in groote huizen , zoo we
als in eenvouai ge huisjes van ééne verdieping. Iedereen
wil vin deze reusachtige glazen hebben: Ilaatsministers,
kooplieden , modewinkels , naaifters , horlogeinakers , fchoenmakers zelfs, allen willen zien, gezien zijn of doen zien
door een volkomen fpiegel. — Het ver -,gezigt van de
Neivsky alleen, van de wallen tot aan het paleis van Anitschkojf, bevat acht -en- negentig van deze glasramen, van
welke zich flechts twee in hotéls van Grooten bevinden;
al de overigen behooren tot mode - magazijns , winkels of
bijzondere huizen. De wezenlijke fpiegelglazen al te duur
zinde voor de min rijke volksklasfe, heeft de kunstvlijt der
fabrikanten daarin voorzien, door ruiten van gewoon glas
te leveren, groot genoeg om een geheel raam te vullen,
fchoon tot een veel gematigder prijsti
Deze tak van weelde is federt Benige jaren verbazend
toegenomene IIet is omtrent vijf- en - twintig jaar, dat dc
Keizerin C A T H A r. i n1 A II. fpiegelglazen liet zetten in
f:nmiige ransen van haar nieuw paveljoen te Tfarskoe-Se=
Io : echter belloegen zij flechts de helft van een raam.
Mui fprak , in der tijd , veel van deze nieuwe foort van
rc t Keizerlijke luxe , en vertoonde deze ruiten den rei
als Bene merkwaardigheid. Op dit oogenblik gaat-zigcrs
een koopman in lakens (de Heer IL v INN) op de Fonian,la een huis bouwen, waarin de elf ramen van de
voornaamíte verdieping, door hemzelven bewoond, voorzien worden met even zulke venflerglazen als die van
Tfarskoe- Selo : Men vindt dit gezipt zeer fraai, zonder er
over verbaasd te (taan; en ik heb zelfs de aanmerking hooren naken, dat fpicgelglazen van een enkel fink veel beter
zouden voldaan hebben. Het huis van een eenvoudig burger, in de Morskoi, heeft alle zijne ramen niet geheele
fpiegelglazen, welker ieder ten ininlle tweehonderd roebels kan kosten. En neem in aanmerking, dat, de winter in Rusland dubbele ramen vorderende, de hoeveelheid der fpiegelglazen, en bij gevolg ook de onkosten,

moet verdubbeld worden.
Cep
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1Geduïende den dag maken deze groote ruiten, door
Welke men het vertrek in zijn geheel niet te wel onder-

fcheidt, het aanzien der huizen een weinig fomber. liet
oog, aan het houten latwerk in de gewone ra!nen ge
vindt geen finaak in dit groote ledig. ,"laar des-wend,
avonds , bij het licht der talrijke lampions â reverbdre,
van welke vooral de winkels tot vork;visring toe voor
zijn, leveren deze ramen niet enkele glasruiten een-zien
verrukkelijk fchouwfpel. Ziet binnenfte der n:agazïjiien is
erangfchikt en gelloíteerd niet eerre weelde en eerre kiesehheid, van welke men zich geen denkbeeld kan voormen.
Kasten van Acajou-hout, draperien van zijde in de 1è^^,:
terendite kleuren , bronswerk, vazen van bloemen voor
alles loopt zamen om er toover-ichouwplaatlèn van-zien,
te maken. En dan dat fraaije parterre van natuurlijke
bloemen, die rij van aankomende, jonge fchoonheden;
rondom eene tafel gefchaard , en die, al fehikkcnde aan
eene pélerine, een hoed, of Benig ander flak, geen enkele der fchattingen van bewondering laten ontglippen,
welke haar de wandelaar betaalt , daat hij als onwillens
íliliteat bij dit verrukkelijk ièh;n:r,vfpel. In het hart vaià
den winter is dit tooneel nob belangrijker, liet glas voor tiet
Verblindend licht der lampions verdwijnende, meent me ii
open ramen te zien; en men ílaat geheel verbaasd, de
jonge werkílers, met naakte armen, den boezem niet eeu.
doorzigtig mouzelin bedekt, te zien lagchen , zingen,
zich aan de vreugde overgeven, bij Bene koude van vijf
en-twintig graden (Reazi n.) , voor een open raam , voor
bloei: regt tref:n.n-zienvaorjbmhtenflasi
de tegenwerking met de beijsde baarden der Isvochiks, die,
om hunne verkleumde leden te verwarmen, zich in de
handen kloppen, en te voet draven naast hunne lieden!
„ Ik geef dat zien en gezien tivordetz toe, zoo gij
Ilcchts van vrouwen wilt (preken. Maar de mannen?"...
Wel! ter goeder trouw, Mijne Hoeren; hebt gij u deze
kleine zwakheid ook niet te verwijten, als Bene erfenis onzet goede moeder, Adams gade? Zonder te fpreken van
ht
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het vermaak van te zien, zijt gij nooit, man als gij z'sjtg
bezweken voor het vermaak van gezien te worden, ene
2clfs geheel en al ongehinderd? Of, onderftellende dat
het was door het doorfchijnende van een vent erglas, was
het om dezelfde reden, als onze philofooph met zijn glazen buis?.

DE TEHUISKOMST VAN MAURITS.

(Vervolg en flot van bl, 33.)
bevindt zich
in een groot dorp;
In den avond
genaamd. Vermoeid van zijn verhaast en vruchteMAURITS

Nesfelrode

loos loopen, als zijnde het oogenblik om den meiboom te planten voorbij, befluit hij, dien dag niet verder te gaan, en den
tracht te Nesfetrode te vertoeven. Alles fcheen aldaar tot het
meifeest gereed te zijn; de flraat was fchoon; de fonteinen waa
ren met takken verfierd; er flonden hooge ílaken, aan wier toppen groáte ruikers met wapperende linten waren vastgehecht ;
lierlijke meiboomen duidden de woonplaatfen der jonge-dochters
aan; allen waren niet bloemen verfierd: doch zijn oog viel op
een denneboom, waaraan geene andere dan witte bloemen waren, met een rouwlint vastgemaakt; de f'raat was ledig. Om aan
de herberg te komen, die aan het andere einde van liet dorp
was, moest hij voorbij de kerk en het kerkhof gaan : beiden
flonden open; de kerk fcheen hem vol vrouwen te wezen, en op
liet kerkhof waren mannen niet het graven van een graf bezig,
Deze vertooning gaf hem den fleutel van alles: ongetwijfeld
was in dit dorp een belangrijk wezen overleden; dat verliet
deed de algemeene vreugde opfchorten, en de denneboom, niet
rouwlinten verfierd, was voor het ilerfhuis geplant : hij gevoelde eerie hartklopping i waarmede zich welhaast eene aandoening van vergenoegen paarde, dat hij niet te Sonnemberg
was. „ Ach God!" dacht hij, „ indien ik bij mijne tehuiskomst
„ een graf had zien graven, hoe zonde ik gefchrikt hebben! en
„ indien deze treurige meiboom voor E R N E S T I N E's huis ge„ flaan had! ..." Dermate trof hem deze gedachte, dat hij, met
deze finartelijke gewaarwording niet in de herberg willende
gaan , zich nederzette op eene aangename, met boomen beplani.
te plek, naast de kerk gelegens hij zocht zich gerust te í1e1
lei?

DE TEIIUISKO;MICT VAN "MAURITS.
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[en met bij zichzelven te zeggen , dat hij niet te SornembeîZ
was , dat hij niemand te NesJëlrode kende, alwaar hij nooit
voorheen geweest was , en — dat ieder genoeg aan zijne
eigen zorgen heeft. Zijn hart was gedurig beklemd ; dit
fchreef hij toe aan het lIerke kontrast tusfchen de toebereid.

fels tot het lentefeest en die van eerie begrafenis. Alles
rondom hem vertoonde blijken v°«I dat akelige kontrast. De
plek was nog onlangs ten dans gereed gemaakt ; zij was
met fijn, plat getreden zand bedekt; banken van verfche gras
tafels, eene hoogte voor het orkest, en Benige bloem -zoden,
aan de boomen, alles wees aan, dat dit de plaats vats-i;rulfen
het landelijk bal was: maar, in Tiede van de tambourin en de
; uit, hoorde men klagende orgeltoonen , zich met treurige en
godsdienilige gezangen parende; in Tiede van jonge en luchtige
danferesfen, met een vluggen voet het dansperk drukkende,
kwamen groepen jonge meisjes, in rouwgewaad gekleed, allen
in de hand houdende een krans van rozemarijn met wit leverkruid doorvlochten, in ítillen en Ilatelijken optogt uit den
tempel, wachtende ongetwijfeld op de komst der lijkílaatfie.
Het was volle maan; haar zacht licht kaatfte van haar half geilttijerd gelaat terug doer de bladeren van het geboomte, en
,eekende op nare wangen eene bleekheid, met dien toefland

,Irookende. Zij fpraken onder elkander van de overledene, en
^r A U R I TT s begreep rit 'hare geiprekken, dat deze een fchoon
en jong meisje :vas. „ Arme ZE LI E, zoo jong en zoo fchoon !''
zeide eene van haar, plaats nemende op de bank, op welke
MAURITS zat; „ ach! waarop kan men bouwen?" — „ ja,
„ maar zoo kwijnende en zoo ongelukkig!" zeide eerie tweede; „ zij verlangde niets anders, zegt men, dan te fterven."
— „ Zou zij niet -beter gedaan hebben," fprak eene derde,
dat zij HENDRIK, den broeder van MAP IA, die haar zoo
teeder lief had, bemind en getrouwd had? Dan ware zij
tegenwoordig,

in ons midden, gelukkig en vergenoegd ge-

„ weest, in ftede van in het baf te zinken. En die arme
HENDRIK, hoe ongelukkig is hij thans! In lang zal hij
voor ons geene liedjes maken." — „ fIebt gij de laatfie ro„ manree op de arme z E t i E gezien ?" zeide Gene van haar:
a., ach, boe aandoenlijk is zij ! Zijne zuster heeft mij die ge^
leend,
ik heb haar firaks van buiten geleerd, want zij
gaat op de wijze van plaifr• d'ctnour." —. „ Wij heli..
„I-r't
XENG. IFI3. iNQ, z,
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ben die niet gezien," zeiden allen : „ Zing haar eent<
„ voor ons, RosE, wijl gij ze kent."„ Ach! ik weet
niet, of ik op dit oogenblik wel zou durven zingen," zei de ROSE, naar den kant van de kerk ziende; „ indien men
„ eens aankwam; het zou MARIA I19isfchien bedroeven,
als zij hoorde zingen." — „ En waar is MARIA? Zij was
„ bij ons in de kerk." — „ Zij heeft hare arme vriendin in
„ de kist helpen leggen; zij zal welhaast komen. Zie, daar ig
zij ! Hoe bedrukt! Zij zal niet willen lijden, dat wij zin„ gen." — „ Wij zullen het haar vragen," zeiden ze: „ he
„ is eene hulde aan z E LIE."
MARIA kwam; zij was zwaarder in den rouw dan de ove=
rigen, geheel in liet zwart gekleed, en in de land houdende
den ruiker van witte bloemen, met een floers verbonden, dien
MAURITS aan den denneboom gezien had. Allen omfingelden
haar terílond: men maakte plaats voor haar op de bank. --„ MARIA, zing eens voor ons, eer de lijkílaatfe komt, de
„ romance , welke uw broeder op de arme ZE LIE heeft gemaakt ,"
zeiden allen te gelijk tot haar. „ Ik kan niet zingen," zeidé
MARIA, hare hand op haar hart leggende; „ inderdaad, ik kan
niet; maar ik geloof, dat gij de romance kent, ROSE. Zing
die zachtjes." Thans ontflond er eene diepe fiilte om naar
R o s E te luisteren, welke met eene zachte firm, doch langzaam en vol uitdrukking, de volgende coupletten zong, vair
„

welke MAURITS geen woord miste.
DE ARME ZELIE.

Romance.
De lente wordt gevierd in beemd en dalen;
De fchoone meimaand treedt bevallig in;
De herder gaat in 't vrolijk buurtje dwalen,
Plukt bloempjes voor zijn fchoone, bij 't herhalen
Van 't zoete lied der min. (Bis.)
De lieve maagd, met kransjes toegetreden,
Vlecht ze in 't prieel, en tooit het naar haar zin;
Dan keert ze, al huppelend, met vlugge fchreden,
Naar 't jeugdig groen, en zingt er, wel te vreden,
1)en rondezang der min.

Maar
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tkIa ach! ZE LIE ontvlugt, vol weemoed, de oogen;
Zij fchuwt het licht, dwaalt droevig 't lommer in;
Nabij een bron door droefheid neêrgebogen,
De hand voor 't aanzigt, fchreit ze, in 't hart bewogen
De tranen van tie min.
De ondankbre, dien zij minde, is haar ontvloden,
Verliet het dorp, en keerde er nimmer in;
Hij heeft, verrukt, haar hand en hart geboden,
En trouwloos, wuft, meineedig, na 't vergodcu,
Verried hij fnood de min.
De lente vlagt; zELIE, moê van 't zwerven,
Ziet aan de lente nooit een nieuw begin;
't Verfcheurend leed doet haar het leven derven;
Zij, als een bloem, die kwijnend moet verflerven,
Zwicht voor d'orkaan der min.
Ach! keert de meimaand, keert de feesttijd weder,
Geen vreugd neem' weér dees droeve preken in;
Men zet' zich fpraakloos bij haar graffieen neder,
Strooi' fchreij end bloempjes, en bejammer' teeder
Het offer van de min i
De zang eindigde, maar de flute bleef voortduren; de meis-•
jee fchreiden ; MA U RIT S zelf kon zijne tranen niet bedwingen; hij dacht, hoe weinig het verfcheelde, of hij zou ook
misfchien zijner ERNES TINE den dood gedaan hebben.
„ Hoe akelig moet het zijn, zóó van liefde te flerven!"
zeide eindelijk de lieve R O S E' „ Maar, waarom ook niet zijne
„ onbeflendigheid nagevolgd? Waarom beminde zij uwen
„ broeder HENDRIK niet, die zoo Inooi , zoo aardig is, ea
„ zulke fraaije liedjes maakt? Ik zou hem wel liefhebben,
als hij zin in mij had. Ach! hoe veel beter zou ZELIE
gedaan hebben! Niet waar, MARIA?" — „ Telkens zeide
„ zij tot snij," hernam deze, „ dat men hechts ëénmaalkan beminnen, en dat zij geen hart ffieer 1,ind weg te geven."—„ Maar,"
leide eerre andere, „ heeft zij ten minfle zich niet wat al te
fchielijk aan de wanhoop overgegeven? Was zij wel zeker,
, dat haar vriend ongetrouw was?" -- „ Ach! maat al te

F z»ze-
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„ zeker. Sedert lang twij icicle zij er reeds aan; zij zag het uit zijne
„ brieven. \Vanneer men bemint zoo als zELlE beminde, raadt
liet hart alles; doch zij zeide bij zichzelve: hij zal wederko„ men, ik zal hein wedervinden, en ik zal het vermaak hebben
„ hein te vergeven. Sedert drie maanden is deze hoop verdwe„ nen; haar werd berigt, dat hij getrouwd was, en dat hij zijne
„ vrouw aanbad. Denk eens, hoe hard dit zijti moet! Sedert
heeft zij altijd gekwijnd: zij zou wel in het leven hebben
„ willen blijven, want zij had hare ouders lief; doch de droef,, heid heeft de overhand gehad. In de maand Mei, zeide zij
tot mij, heeft hij vrij verlaten; in meimaand zal ik het leven
derven! Meimaand is gekomen, en z E LIE is niet meer."
„ Vertel ons hare geheele gefchiedenis, MARIA," zeide het
meisje; „ gij weet die beter dan wij , gij, die bare vriendin
„ waart."
MARIA bewilligde er in ; men fchikte zich rondom haar;
nI A v RIT s kwam insgelijks nader, en was geheel gehoor. „ Ha„ re gefchiedenis is zeer kort ," zeide MA RIA . „ Van hare
„ kindschheid af had zij".... Op dit oogenblik liet zich de
doodklok hooren. ,., Op een anderen dag zal ik u de gefchiedenis
„ van de arme ZE LIE verhalen," zeide at A RIA, opílaande;
„ laten wij voor het tegenwoordige haar naar hare laatfle woning
„ verzellen, en onze bloemkranfen op haar graf leggen."

Treurig en twee aan twee begonnen zij den optogt ; MAURITS
-volgde haar: hij wilde insgelijks de laatfie eere bewijzen aan het
vfer van de min. De kist naderde, voorafgegaan van eenige
fakkels, die door het maanlicht overfchenen werden ; zes jonge
droegen het lijk: ligt viel het, onder dezelven den braver-linge
HENDRIK, MARIA'S broeder, aan zijne droefheid te onder
maar, tot MAURITS groote verwondering, deze al--I'cheidn;
leen fchreide, deze alleen had eerie diep bedroefde houding.

De meer bejaarde mannen, die het lijk volgden, hij-zelf, die den
voorgang had, en die, ongetwijfeld, de vader of de naaste bloedverwant der overledene was, vertoonde, even als alle de anderen, Hechts Bene welvoegelijke en fomb ere houding, doch zontier eenig blijk van diepen rouw. De kist werd in hee graf ge zet. De leeraar deed eerie korte, vrij koude redevoering, over
de broosheid van liet leren; vervolgens traden de meines toe,
en elk wierp haar kransje van rozemarijn op de kist, en m ARIA haren ruiker van witte bloemen, aan welken een gefchre•
vtrS^
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ven papier was gebonden, hetwelk de leeraar hardop voorlas
het waren rijmpjes, de kuntlelooze uitvloeden van het eenvoudi.
ge en gevoelige hart van een landmeisje, doch die de omlianders
meer troffen dan de geheele redevoering , welke zij gehoord
hadden.
Spoedig is de jeugd vervlogen;
Als een bloem, die vlugtig prijkt,
Streelt zij voor een poosje onze oogen,
Kwijnt, vermindert ... en bezwijkt.
Ach! dit leven, ras genoten,
Baart flechts kommer, angst en druk;
En, wanneer 't is weggevloten,
Vinden we eerst het waar geluk.
Van de onfterflijkheid omgeven,
Vindt de ziel haar grootheid weer,
En de kroon van 't eeuwig leven
Derft haar luister nimmermeer.
Nu werd de kist met aarde bedekt. Met dof geluid plofto
de vallende kluit op de kist, en feheen insgelijks op het hart
van MAV RI T S te zinken. Deze jonge bloem, onder de zeis
Ian des rampfpoeds en der trouweloosheid bezweken, en die alleen fcheen betreurd te worden van eene vriendin en van den
minnaar, dien zij verworpen had, vervulde zijn geheelehartrnet
droefheid. De menigte ging uit elkander. HENDRIK en MAIA alleen bleven, en Ronden gearmd bij het graf. MA WIA
R I T S voelde zich gedrongen, aldaar ten minfle een traan te,
horten ; hij trad nader. M n R i A zag hem aan met een treurigen glimlach. „ Kendet gij haar ?" vroeg zij: „ met deelneming
„ heb ik u de lijkIlaatfie zien volgen; thans zie ik uwe tranen
„ vloeijeu: zijt gij haar bloedverwant, haar vriend, of Hechts
„ haar landgenoot?" Met bevreemding hoorde MAURITS haar
aan. „ Ik verffa u niet," zeide hij; „ ik ben een reiziger; her„ gevaI alleen heeft mij , in dit treurig oogenblik, herwaarts
„ geleid; en zij, die in dit graf rust, was uwe vriendin ?"
„ 8 Ja! zonder twijfel," antwoordde het meisje, „ mijne
zeer lieve vriendin; doch flechts federt twee maanden dat zij
bij mijnen vader gewoond heeft, da een Geneesheer is. Mi
,

,
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ne arme Z EL IE was van eene vergelegene plaats en zeer
krank, Hare ouders, haar ziende verkwijnen, hadden haar
bij mijnen vader gebragt, om haar te genezen. Zij was zoo
goed, zoo geduldig, zoo dankbaar voor onze oppasling, dat
wij haar teeder beislinden, Maar, helaas ! geene baat hebben
onze oppasfingen gedaan; hare kwaal zat in het hart, en daar„ van wordt men niet genezen .... Ach! de arme Z E L I E,
„ wat heeft zij niet geleden! en hoe betreur ik haar! Ik zeg u
„ dank voor uwe tranen, u, die haar niet kende,"
„ ZVij zijn de eenigen, die haar befchreijen," zeide MAtrR I T s; „ hare bloedverwanten fchenen mij zeer bedaard te
„ zijn." —. „ Hare bloedverwanten ?" hernam MAr,IA; „ zij
„ heeft er geene hier, zoo als ik n reeds gezegd heb: zij w.rs
„ eene vreemdelinge. Haar vader, insgelijks van hartzeer weg„ kwijnende, heeft niet hier kunnen komen om haar te begraven;
het is mijn vader, die zijne plaats bekleed heeft. IIij betreurt
„ z E LIE; maar zij was zijne dochter niet, hoewel ik haar als
eene zuster beminde."
ZE LIE? zij heette ZE LIE, zeidet gij? En haar famili naam?
„ dien wilde ik ook wel weten: dikmaals, zeer dikmaals zal ik
„ denken om het arme ofer van de min I"
„ Ach!" zeide M A RI A ," gij hebt de romance van de arme
„ ZE LIE gehoord; wij allen noemden haar zoo; liet is een mooije
„ verzierde naam, dien mijn broeder haar in zijne zangen gaf,
„ en dien zij had aangenomen; zij hield er meer van dan van ha„ ren eigen naam , dien zij niet meer moge hooren. MARIA,
„ zeide zij, toen wij eerst kennis maakten, noem mij niet, bid
ik n, zoo als hij mij noemde, die mij vermoord heeft; noem
„ mij niet lieve ERNESTINE!"
„ E RN E s TINE ! ".. , zeide MAURITS met afgebroken fiem ,
en verbleekende als een doode. —„ Ja, ERNESTINE S ELE R T, van Sonnernberg,".... Dit woord had zij nog niet
uitgefproken, of zij ziet den iongen vreemdeling wezenloos op,
het graf nederftorten, met eene flaauwe item den naam E R NE ST I N E herhalende. MARIA roept haren broeder tot hulp, die.
zich een weinig verwijderd had ; te gader heffen zij den ongelukkigen jongeling op, die zijne llervende oogen voor een.
0ogenblik opent , en nog den naam van E It N E S T I N E flamelt.
,, Hemel! het is MAU RIT S!" roept MARIA. Hij doet eene poging; hij Zegt nog:, ,, JaI MAURITS, de moordenaar yan E Er.
i ES.„
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„ NE s T I N E ".... en valt onmagtig en als dood ter aarde. HEN.
D as K voert hein naar zijnen vader. Alle middelen worden vruch-

teloos aan hem beproefd, Nogtans bekomt hij voor een oogenblik, om van MARIA te verflaan, dat een jong reiziger, FREDERIKgenaamd , te Sonnemberg de flellige tijding had gebragt , dat MAURITS te Lyon met de dochter van zijnen mees
getrouwd was; deze jongeling had het uit den eigen mond-ter
van den vader der jonge vrouw; met zijne eigen oogen, vertelde
hij, had hij MAURITS en zijne vrouw in de verrukking des
geluks gezien. IIet was niet mogelijk, er aan te twijfelen: hare
verontwaardigde ouders wilden niet meer van hein hooren fpreken ; en dit berigt was de dooditeek voor de gevoelige ERNE ST I N E. Hare ouders , vreezende dut het haar in de zinnen ílaan
zoude, hadden haar naar den Arts van Nesfelrode gebragt , die zeer
beroemd was door het genezen van ziekten der ziele. Dan de
ziel van de arme ERNEST I NE was doodelijk gewond, en noch
de kunde des Geneespeers, noch de vriendfchap zijner dochter,
noch zijns zoons liefde konden haar redden. — MAURITS belastte MARIA met zijne verontfchuldiging bij zijne ouders en
bij die van E R N E S T I N E. Zacht ontfliep hij in den morgen.
Dezelfde maan, welke ERNEST: N E's lijkflaatfie had verlicht,
verlichtte ook de zijne; en zij rusten naast elkander.

SIR IZAAK NEWTON'S GEDULD.

S

ir IZAAK NEWTON had een klein, zeer bij hem geliefd hondje, Diamant geheeten, Op eenen avond uit zijn íludeervertrek
geroepen zijnde, liet hij daar dit hondje achter. Na weinig
minuten afwezens in de kamer wederkeerende, had hij het ver
te zien, dat Diamant de kaars om ver geloopen, en-drietvan
deze den brand geftoken had in eenige papieren, die jaren ar
inhielden en meest verbrand waren. Het verlies hiervan-beids
Was voor NE Wv T ON , toen reeds hoogbejaard , onherftelbaar.
Dan, zoo zeer bezat hij zichzelven , dat hij het alleen bij de
nitboezeming liet berusten: „ ó Diamant! Diamant! gij weer
„ nier, welk eene fchade gij mij hebt toegebragt!"
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HOLLANDSCHE SCHOUWBURG.

Decennber, 1812. — , ^zns,arsi, 1813,

V

óór dat wij een' aanvang maken met de aanmerkingen,
waartoe de uitvoering der, in de laatst afgeloopene maand, ver
ons ruime floffe oplevert, moeten wij ons van-tondefluk
eene zeer aangename verpligting kwijten. Wij betuigen dan onzen dank aan de tegenwoordige Tooneel- directie voor het
voortreffelijk répertoire , mat welk zij ons in de jongst ver
weken vergast heeft; waarlijk, men kan geene-lopenvir
meerdere verfcheidenheid verlangen: de toeloop, welken de
Schouwburg dan ook gehad heeft, is een ondubbelzinnig bewijs, dat Amftel's Tooneelminnaren het goede weten te waarderen, al loopt er tusfchen beiden dan wel eens iets van Sine
4nna door. Enfin! geen goud zonder fellah::.
Emilia Galotti is regt meesterlijk uitgevoerd. Wij hebben
met innerlijk genoegen den gebeden loop van het flak gade
rept aangename zamenwerking in hetzelve-geflan,
ontdekt. De tooneelen van !Marinelli met de Gravin, die
van Odoardo met Emilia, zijn geweest zoo als zij behoorden,
en kenfchetfen de in hun vak geoefende kunfienaren. liet
driewerf herhaald: Thc,il van de Grarin is ontzettend gezegd.
Ilet publiek heeft met ons den fchok gevoeld, dien LES SING
beoogde, toen hij zijne Emilia Galotti daarílelde. Wij maken
ons compliment aan de Heerei SNOEK, MA JO F S K I, K A.1I P-

!UIZEN, EVERS, en aan Mejuffrouwen WATTIER- IE I:.
SMIS, SARDET en KAMPHIJIZEN. Hun feel heeft ons (lien
avond zoo verrukt, dat wij Car Drect e de aan nie'rkiug omtrent
et gebrabbel van eenen Kalnerdienr.:ar , die -an de Gravin
eene portie

:;anfe^S heeft t0252

,—

i , vráer dfc atpelijk kwij -

fcheiaen.

Rollo uno heeft, he Begin wij hier hoven aan (Ie Directie be.to }1i hebben, vo!ko.ne'.1 ge. Met welk Bene geestdrift is
dit uitm'ontend Treurfpel ontvanger, en hoe kunstvol is het ge 1° e ld ! Nimmer vergeten wij het oogenblik , ài aarin CleopatrA,
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de lsaonologue beeft, die hare gehecle ziel afinaaít; wij be.
doelen :
„ hoe averegts doorgrondt gij mijne veinzerij!" enz.
En vooral hebben wij eene levendige herinnering behouden van
de waardigheid, waarmede:
„ Gij Parahen! die om uw Prinfes hier zijt vergaard,
„ Gij Syrijrs! die eerst mijne onderdanen waart,
Gij Vorlleu 1 Heiden!" enz.

gereciteerd is.
Wat de overige rollen aangaat, wij verklaren, dat allen te
zamen hebben gewerkt, ten einde een fehitterend geheel daar
te Rellen. Mejuffrouw G RE V E L I N K heeft zich van de Rodofune verdiendelijk gekweten; flijtiocTius en Sele^icus zijn voortreffelijk uitgevoerd; alleen wenschten wij, dat, wanneer de

-Meer EVERS zich door een zeer verfciioon1ljk jeugdig vuur
iaat wegiepen, hij nogtans den edelen tragifchen hand niet
vergat, en vooral zijn veelvuldig gesticuleren (in den wind
fc hermen) daarliet. Hij heeft alles van de natuur voor zich,
—8 laat hij dit niet verwaarloozen! Wij vereeren zijne in dit
-faizoen gedane pogingen; zij beloven ons veel, zeer veel. jam.
nier zoude liet zijn, wanneer de jonge, bekwame kunfienaar
-in zijnen loop bleef steken, of wanneer verkeerde raadgevingen
9iem hinderlijk wierden voor eene toekomst, die hem roem
belooft!
Gijsbrecht van 4cm/iel heeft drie repreíentatiën gehad, en,
eere zij de Amfterdammers ! met drie volle Schouwburgen. Ba.
4etoeit is twee

malen door Mejuff. WATTIER-ZIEvi;N1s, en

é mmnal door Mejn;f. GnE VEL 1NK vervuld. AVnT'rn'R heeft
wonderen gedaan ; en G a cv EL INK heeft gepoogd, haar
op
den voet te volgen. Is zulks haar niet in alles gelukt, wel
nu! dit eireven is daarom niet minder loffelijk. Beiden hebben
tien hoogfchatteren van Vader v o N DE L's kunstgewrocht
beagd ; beiden hebben zij de verdiende hulde voor haren
wel
-beildn
ijver door dreunend handgeklap ontvangen.
Gijshrrec.-'et is dit liefelijk lot zoo geheel niet te beurt gevalen. Pe Heer A. s N 0E K heeft zich vara denzelvers twee malen

1'
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meesterlijk gekweten; hij heeft ons den vervolgden held met
mannen-ernst, den teederen echtgenoot, den bezorgden vader
met zielsangst afgemaald; dan, helaas! het fmert, het grieft
ons zulks te moeten zeggen, dit is het geval bij den Heer
JELGERHuIs niet geweest; hij heeft zich door zijn fpel al
weder laten wegvoeren, is eindelijk in het vijfde bedrijf
als een razende Roelcnd te werk gegaan, en heeft in hetzelve deerlijk den kreupelen waard geflagen. Het, wapen! wape:z! slat, volgens den Dichter, tot den rei van Edelingen
gezegd wordt, is door hem aan het publiek vrij bars geadresfeerd. Waarom deze afwijking van den Dichter ?.... Wij ken,
nen maar ééne reden hiervoor, namelijk: dat de Heer JELG E R i-I u I s , wanende Gijsbrecht zelf te zijn, en den aan
tien Heere van Fooren duchtende, liever-1landeforiv
niet liet parterre dan met zijne Edelingen de kans heeft willen
wagen. En niet onvernuftig! Vijfhonderd man doen meer af
dan acht of tien. Inderdaad, de Heer J E L GE R H U I s heeft
groot gelijk!
De Heeren SNOEK, SARDET en WESTERMAN hebben beur
Bode vervuld, en aan het publiek veel genoegen-telingsd
gegeven.
De Heeren VAN HULST, ROMBACII, EVERS, zijn metde
rol van Arend van Iemf el bedeeld geweest. Naar ons gevoeg
leut , heeft de Heer R o M B ACH dit jaar zich het best van deze
rol gekweten.
De Heer ZEE GE It s, als Portier, heeft, gedurende de drie
reprefentatiën van Gijsbrecht, zich eenmaal vierftout, het vers:
„ Dáár is de vader zelf, zoo bleek als afgevast."
naar zijn goedvinden te veranderen, en op zijne wijze deerlijk
te verminken, zeggende:
„ Dáár is de vader zelf, zoo bleek als daar en toe."
Wat kan de Heer Z E E G E R S ons antwoorden, wanneer wij
hein zeggen, dat het noch aan hein, noch aan iemand iaat,
verzen van VONDEL te veranderen; dat hij het publiek beleedigt, wanneer hij dusdanige zeer kwalijk geplaatffe vrijheden zich veroorlooft, en dat het wel eens van de zijde diens
zelf-
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lielfden publieks onfluimig op zijn dak zoude kunnen waaljen, bijaldien hij recidiveerde.
Waarom de Spie altijd, mot den manhaften toon van een' ge
korporaal, liet publiek tegenflapt, en dezen regel-penfiord
bits toeduwt;
„ Wat wordt er niet al tijd met kibbelen verietenl"
kunnen wij niet bevroeden. Deze niet zeer gemakkelijke rol
wordt door den Heer e. S N OR C K 3 die haar in waarheid travefleert, volftrekt niet begrepen.
Eindelijk verklaren wij volmondig, dat de Rei der Amfizerdamfche Maagden, hoe meesterlijk en treffend door Mejuffr,
W A T T I E R -z I E S E N I S gereciteerd , en desgelijks fraai door
Mejuffr. G R EVE I, IN K voorgedragen, ons mede als eene zeer
groote afwijking is voorgekomen , die veel tegentlrijdigs in
zich bevat, wanneer Badelocli, als Badelock, dezelve uitboezemt.
Decoratiën, Costumes, en zoogenaamd accesfoire, zijn door
de Directie goed in acht genomen en verbeteren zich in dit
Treurfpel ieder jaar.
Macbeth is mede deftig vertoond en met veel warmtegefpeeld;
offchoon anders het fink zelve, de rol van Fredegonde uitgezonderd, weinig gelegenheid geeft om vuur of warmte te verfpreiden. Mejuffrouw WATTIER-ZIESENIS heeft ons weder ten
duidelijkfle vertoond, hoe verre de kunst het brengen, en hoe
zij de natuur, ook waar deze Bene helfche Furie baarde, op
zijde Eireven kan. De tooneelen met Macbeth zijn onverbeterlijk door haar uitgevoerd; de monologue:
„ Ziedaar zijn' fink bereid!" enz.
is door de bekwame Vrouw op eene wijze gereciteerd, die
ons geheel betooverd heeft. Jammer , dat wij bij deze gelegenheid de droevige aanmerking hebben moeten herhalen, dat
ook de grootfile Tooneelkunflenaren fomtijds tegen onze zoo
rijke en krachtvolle moedertaal grovelijk zondigen. ( Wij zijn
voornemens, bij eerre volgende kritiek , onzen Lezeren eene
naauwkeurige lijst mede te deden van al de grove taalfusten,
gedurende vier weken, door onderfcheidene Tooneelkuntiienaars
van den Amilerdamfchen Schouwburg onder het fpelen begaan.)
Het tooneel der flaapwandelaresfe is boven onzen, boven alle z
ta_
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lof verheven, wanneer liet z6ó uitgewerkt vertoond wordt als
deze keer.
De Heer A, SNOEK heeft alles aan. de rol van fvlacbeth be.
fteed , wat ijver , kunst, genie, eis zijn tragisch talent, hem,
hebben kunnen ingeven; dan, Macbeth is en blijft Bene voor he
tooncel verlorene rol.
De l leeren EVERS , WESTERMAN, ROMBACH en VAI
1t U L $ T hebben niet onverdienflelijk gefpeeld. (Berigt aan den
Heer R OM B AC 1-I; dat Duncan, wanneer hij zegt:
-

-

-

„ Wat zeg ik r ... Zoo hij 't rijk eens kwalijk mogt regeren!
„ Zoo hij mijn hoop bedroog!..."
hij zulks ter zijde moet zeggen, en niet tegen Sévar; dit levert
anders eene grove tegenfIrijdigheid op.) Wij hebben opgemerkt,
dat er ditmaal tegen de Costumes ijsfelijk misdaan is. Macbeth,
&edegonde en hun Zoon leverden de kleeding van drie onder.
fc'beidene tijdvakken op. De Fleer W ESTER M 4 N alleen was do
Schot, en nog niet geheel en al.
De ('Id is ditmaal even zoo voortreffelijk uitgevoerd als do
vorige keer.
RT:adarristus en Zeiaobia is ten voordeele van den Heer A.
s N 0 E K vertoond. De toeloop , welke dezer vertooning is te
beurt gevallen, duidt den bekwamen man, op eene hoogst aangename wijze, de achting aan, die ieder beminnaar van liet ware
schoon hem zoo hartelijk toedraagt. Hij heeft den Rizadamistus,
volgens de nieuwe, allezins Ioífelii ke vertaling, gecreëerd; en
wij wenfchen hem opregtelijk geluk met de toejuiching, welk
hij met denzelven behaald heeft. Wij hebben geese reden om
ons eenige aanmerking te veroorloven, ofhetmoestdezezijn, dat
liet ons toegefchenen is , dat bij eenige pasfages te zacht, te
f aauw heeft voorgedragen; iets, dat ons zelfs in TAL MA forts
gehinderd heeft.
Mejuffrouw G R E V E L I N S maakt waarlijk federt eenigen tijd
reusachtige vorderingen. Zij heeft Zenobia met al het vuur
eener jeugdige, ongelukkige, en tevens teedere vrouw afgefchilderd. Wij hebben haar van harte toegejuicht, en moedigen
haar op nieuw aan , ons meer en meer blijken van wel beu.
fende kunst te geven.
De Heer j EL GER NU Is heeft met krijgshaftige waardighe?d
den farasznanes .voorgelleld, en, bijaldien hij zich in oenige
,
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pasjages tiet overfchreeuwd had, ware er luttel aanmerking op
zijn fpel geweest; nogtans heeft hij de voortreffelijk vertaalde
regels:
Natuur, ftiefmoederlijk in dit fchrikbarend oord,
„ Brengt hier Hechts oorlogsvolk, geen goud, maar ijzer voort;
Zijn ruig bewasfen grond," enz.
te kort gedaan, door bij het woord ijzer op zijn harnas te flaan,
dat eene volflrekt valfche aanwijzing is , want deze beweging
kondigt iets plaatfelijks , iets perfoonlijks aan, en gevolgelijk
duidt de Heer JE L GE R x us s, door eene kwalijk geplaatfie pantomime, zichzelven aan, als let f iirikbareiid oord, dat ruig

be;i•asfen is.
De Heer EVERS, als 4rzrrmes, en de Heer VAN HULST,
als Hiéro, hebben verdient eiijk uitgemunt; de laatfte regels van
Miiro, in het vijfde bedrijf:
„ Ik kende hem, 8 Vorst! en diende uit :rouw-betooning" enz.
zijn door den Heer JAN HULST met veel oordeel gezegd. -Het fink is overigens met een volmaakt enfemble vertoond.
De Speler is deze laatfle reize op verre na niet met dat en/ensile gefpeeld, hetwelk wij in dit fluk gewoon zijn. Verfchei-

dene rollen waren niet gekend; en over her geheel hebben menigte gapingen eene koelheid veroorzaakt, welke wij niet ver wachteden in een fluk, federt jaren op het vaste repertoire vara
den Schouwburg geplaatst. Weder een bewijs , dat men er
menigmaal luchtig over heen loopt.
De Ortenbergfche iainilie is tweemaal met fucces vertoond.
Dit fink heeft veel overeenkomst met c A i G N i E z Caroline et
$tor•m, ot Frédéric digne da T,- ne. Hetzelve is niet onverdienlielijk gefpeeld ; even als De gewaande Graaf; een dra.
ma, dat belangrijker in de ontknooping had kunnen zijn, doch
waarin de Heeren R o m B A c H en w A J o F s K I bewijzen van geoefende kunst gegeven hebben.
De onechte Zoon hebben wij niet kunnen zien; wij moeten dui
ons oordeel omtrent het tegenwoordig fpelen van dit Tooneelfpel
tot Bene volgende gelegenheid opfchorten.
De belagchelájke Jufers, eerie verminkte navolging van Mo.
L t ER E's Fricieufes Ridicules is op genemaniergefpeeld , die ons
deed
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deed wanhopen , immer in het hooge Blijspel het ware vis c^ij
unica meer te zullen ontmoeten.
Middernacht, of de Nieuajaarswenfchen, is met zulk een lief
enfemble vertoond, dat er niets van te regt gekomen is; het
fchijnt, of men er zich op toelegt, deze foort van fukjes
moedwillig te vermoorden.
Er is zoo weinig toe noodig, is weder met genoegen door het
publiek ontvangen. Steeds hulde aan de waarheid doende, maken
wij thans eene loffelijke vermelding van het fpel des Heeren
K A M P H U I Z E N, die deze keer den minijverigen krijgsmaa
regt aardig afgebeeld , en ons door zijne levendigheid zeer behaagd heeft. De Heer R 0 an B AC H is een ware Pratte.
.ifsfchepoester is op een' zoo kouden avond gefpeeld , dat
men zelfs in het hoekje van den haard bevroor. Wij maken dus
geene aanmerkingen, noch op het fpelen, noch op het zingen
dezer Opera, en willen niet eens weten, dat wij in dezelve
regt koddige toonen van de Heeren R o M B A c II en s T R U I m
gehoord hebben.
De zangzieke Kleermaker heeft ons hartelijk verlustigd. De
Heer M A J o F s K I is volmaakt in de rol van Barbeau. Zang
en fpel, alles is voortreffelijk. Alleen veroorloven wij ons de aan
niet veel zoude afdoen, bijaldien het nemen-merking,ofht
van de maat, met alle de belagchelijke eigenfchappen, door
rlenigen fnijder ons zoo trotsch vertoond, gefchiedde. Mejuffrouw AD A M s doet hare kleine rol goed uitkomen , en de
heer SNOECK is niet onaardig als Berini. DC Heer o B E It G
heeft met de rol van Cavatini gedebuteerd, en is ons niet onbehagelijk toegefchenen. Wij hopen meer geoefende proeven
van hein te zullen zien, en moedigen hem daartoe aan.
Camille is bij lange niet met die zorg vertoond als de vorige keer, en heeft dus noodwendig veel van het fchoon moeten misfen, dat de arbeidzame D'A L A Y R A C den liefhebberen
der toonkunst in dit kunstgewrocht zbo overvloedig mededeelt.
Wij zwaaijen Mejuffrouw KAMPHUIZEN, als Canaille, den
welverdienden lof toe; had men haar beter onderfteund, zij ware gewis nog fchitterender geflaagd: het is jammer voor de
kunst, en beleedigend voor het publiek, wanneer ware talenten
der onachtzaamheid worden prijs gegeven; men benadeelt, ja
bluscht daardoor de eerzucht uit des kunílenaars; neen.... Dan,
genoeg voor ditmaal ! — De Hear M A J or s KI is weder als tQ
vu-
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Voren de levendige , de jeugdige, de vrolijke Marcefin geweest;
en Mejuffrouw AD AM s blijft íteeds de aardige Larrrette. -- De
Heer STRUIK heeft zijne partij fiksch gezongen, uitgenomen
in de Duo: 6 God der Alin ! — Waarom de Fleer P. S n o E C K
heeft kunnen goedvinden, den hoed den geheelen avond op zijn
hoofd te houden, offchoon zijn meester, den beleefden man
voorflellende, met ongedekten hoofde naast hein ilond en fprak,
kunnen wij niet bevroeden. -- De Heer NESTS heeft, zijne our
de gewoonte opvolgende, dapper niet de armen in de luc?It
gefchermd en braaf wartaal uitgefproken. — Het eerfle koor is
goed gezongen.
Kloris en Roosje, dat in weêrwil des goeden fivaaks op het
fépertoire blijft, is met veel, zeer veel zorg dit jaar vertoont
geworden; het wRre beter geweest, die zorg aan Camille te
befteden, dan aan een vod, der laagfle tretaux onwaardig.
Het rood@ Kapje is middelmatig gefpeeld en gezongen. De
Heer asAJOFSICi verdient, met Mejuffrouw VAN 0L LEF EN,
echter cone vereerende uitzondering; laatstgenoemde heeft haar
uir in het eerlle bedrijf regt aangenaam voorgedragen.
Teniers!.... Ja, hoe liet dan ook zij , wij moeten de vaarheid zeggen: Teniers is deze keer levend begraven! Dit bevallig flukje is op eene zoo moorddadige wijze vaneen gefcheurd
geworden, dat er de lappen af zijn gevlogen. Indien men zich
der moeite niet wilde getroosten, een fiukje van eenen zoo
woeligen aard goed in elkander te zetten, ware het immers beter, de vertooning van hetzelve achterwege te laten. Wij zul
onze aanmerkingen in den verfpot van Duvernis werpen,-len
en denken: foort zich de Directie niet aan de goed- of afkeuring des publieks, wel nu, dan zij den kladfchilder de eer des
Schouwburgs aanbevolen!
De Heer G R E I v E heeft ons opnieuw bewijs zijner beproefde
kunde gegeven, en wij huldigen met vermaak in hein den vader;andfchen kunflenaar. Sazan en Culunia is een iiksch en meesterlijk Ballet: intrigue, pantomime, muzijk, dans, alles is fraai en
prachtig; de decoratiën en costumes zijn mede uitnemend frisdz
en goed verzorgd. Wij hebben den verdienttelijken man hartelijk
toegejuicht, toen liet publiek hein geroepen en hem zijne tevredenheid betuigd heeft. Dat men nu bij volgende reprefentatiën
goedgevonden heeft, den Heer G? EI VE, onder geleide van een
or;it, het publiek, dat heit vroeg, aan te bieden, is iets, dat
wij
-
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wij nog niet regt verduwen kunnen. Immers er bellaat aan ons

Tooneel geen kunstenaar, die het zich fchamen kan, of beneden
zich mag achten, den kunst - broeder zijnen landgenooten toe te
voeren..... Wat is dan de reden van deze ongeoorloofde onachtzaamheid geweest? Weinige orde of kwalijk geplaatite
hoogmoed.
De Heeren VAN WELL, BRETEL, GREIVZ; McFuffrouwen POLLY DE HEUS, MATRAT, BRUL, hebben op eene
treffelijke wijze medegewerkt tot het wellagen van dit uit
maar de I-ïeer c 0 R NI 0 L was daarentegen on--muntedBal;
vergeeflijk koud. Alleen zijne fraaije pasdeux met Mejuffrouw
POLLY verzoende ons telkens een weinig met hem. Het
Corps de Ballet heeft zich allerloffelijkst gekweten, vooral in
het finaal. Intusfchen beklagen wij den armen Aziaan, die
nimmer zijne fpeer naar behooren heeft kunnen rigten 1 Dee
jonge v A N x e lu M E heeft zich door een' aardigen pas - nègre
onderfcheiden.
Wij hebben , met vernieuwd genoegen , de in vorige tijden reeds gegevene Irlequinade van den Heer V A N w EL L ,
Pantalon Doctor en Ipotheker, wedergezien. Waarlijk , men
kan niet koddiger en geestiger zijn, dan deze ware Pierrot!
Dc jonge VAN H A 7 M E belooft een' aardigen Arlequin. Men
kan zien, dat de jonge Juffrouw c A M B A U L T ziek is geweest.

Wij hebben eerlang, naar wij vernemen, eene fchitterende
teprefentatie te wachten. De Heer v AN RAY, feeds werk
voor de eer en het belang des Schouwburgs, heeft zich-zam
den moeijelijken arbeid getroost, om den llnacreon aan liet hof
van Podyeratus, Zangfpel, naar het Fransch, voor ons Tooneel te bewerken, welks uitvoering, met al de zorg en al den
glans, die het vereischt, eene even duurzame als belangrijke
aanwinst voor het répertoire belooft.

MENGELWERK.
C.\JUS PLINIUS SECUNDUS
GESCHETST

IN EENS KEDLrVpERING y
DOOR

,y. P . V4IN CJIPPELLE. (*)
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nder de overblijffelen van Rome's geleerdheid verdienen
de boeken van Y LI N I u s over de Natuurlijke Gefchiedeni.
eerre bijzondere oplettendheid. Van ouds af zijn zij op hooge
waarde gcfchat geworden. PLINIUS de ,longe noemt hen een
iitvoerig en geleerd werk, niet minder verfcheiden , dan dd
natuur zelve. ERASniti s befchotlwvde hen als een werk,
waarin defchrijver een levendig gedenkjluk van zijn vergift
heeft nagelaten; ja geen werk, maar een (chat, eenti iva^
re wereld van alle wetensi;aardige zaken. Beider oordeel
wordt geí'raafd door de eenparige getuigenis van allen, die

zich in de gelegenheid gefteld hebben, derzelver verdienffeii
op te merken. Deze nu bepalen zich zoo wel tot derf in.
houd als tot de voordragt. Men vindt hier in een kort beRek al het belangrijke, dat over den aard en invloed der iatuurlijke voorwerpen in vorige eeuwen is ontdekt, met on
geloofelijke vlijt uit de beste bronnen geput en onder é&
gezigtpunt vergaderd. De verfchillende onderwerpen zijn ii
eenti bekwame orde gerangtchikt; zoodat enen geleidelijk eis
zonder vermoeijenis van het eenti tot het andere overgaat. Ieder
derzelve wordt op eerre eigenaardige en treffende wijze voor(*) Uitgefproken in de Maatfehappij van verdienften, FSLZX IISKUTIS,,
pp den i2den van Louwmaand, lax;,
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gefield, die de aandacht boeit en den lezer beffeiraig houdt
opgetogen.
Er is echter nog eerre andere zijde , van waar zich deze
arbeid aanb veelt. hij is, namelijk, niet bloot liet gewrocht
van koele verflandelijke overweging, maar uit het hart ontfproten en niet geestdrift opgeileld, Dit verhoogt het belang, 't welk hij inboezemt. Hierdoor wordt men geiladig
van het werk tot den fehrijver afgetrokken, en vindt aller
hof, om zijne uitnemende bekwaamheden , zijne-wegn
voortreffelijke deugden toe te juichen.
Hoe hoog ook de rang zijn moge, waartoe de kennis van
r. L IN z U S is geftcgen, is er echter over zijne perfoonlijke
hoedanigheden en karakter weinig licht verfpreid. Dit ge.
trek kan, mijns achteras, genoegzaam uit zijnen nagelaten
arbeid aangevuld worden. Men behoeft toch niet meer
dan de afzonderlijke trekken , welke aldaar in dit opzigt
wijd en zijd verfpreid liggen, op te fporen en oordeelkundig zamen te voegen. Dc volledige bearbeiding dezer taak
is moeijelijk en boven mijne krachten verheven; doch mis
ik in haat eene bijdrage hiertoe te leveren, door-fchienb
de voordragt van datgene , hetwelk snij voornamelijk heeft
getroffen. Veroorlooft mij, M. H., zulks te beproeven,
en te dien einde U, r LI NI US in drie hoedanigheden voor
te hellen ; te weten , als geleerde, als fehri!ver, en als
inensch. Mogt Gij hierbij het genoegen finaken, dat in de
hulde aan deugd en verdienílen gelegen is!
CAJUS PLINIUS r)ECUNDus zag het levenslicht te
Gerona, onder de regering van Keizer T r n z R t u s, in het
774fte jaar na de ifichting van Rome, en het coíle onzer gewone tijdrekeninge. Van zijn geflacht zoo wel, als
van zijne eerfle jeugd, is, voor zoo veel ik weet, weinig
bekend. Zijne befehaving, echter, en diepe geleerdheid
geven grond om te onderílellen, dat hem Bene goede op-voeding zij te beurt gevallen, en de jaren zijner jongelingfchap niet in losbandigheid of ledigheid zijn befleed. De gefchiedenis verzwijgt het tijdflip, waarop hij het maatfchappelijk leven is ingetreden. Niet veel meer fpreekt zij van zijne
hu?r-
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burgerlijke verrigtingen Zij geeft daaromtrent Ilechts eenige algemeene trekken, doch die voldoen, om ons te overtuigen, dat hij de pligten, aan ziin va_ierland verfchuldigd,
op Bene uitnemende wijze heeft volbrat. Door zijnen neef
en aangenomen zoon, P L 1 N I U s den on 7 e;;, weten wij,
dat hij eenigen tijd het ambt van Pleitbezorger heeft waargenomen. Vooral, echter, beijverde hij zich om de hooge
regering des lands in onderfcheidene betrekkingen te dienen,
en deed zulks inzonderheid onder V r s P A STA N U s en T i'r us, aan wie hij door naauwe gemeenfchap was verbonden. Deze verbindtenis met vorftelijke perfonen we@rhield
hem niet, om zich niet geestdrift en hooge infpanning aan
de Yeoefenin; der wetenfchappen toe te wijden. De tijd was
voor hens een kostelijk kleinood, dat hij met hoogen woeker uitzettede. Zijne dagelijkfche levenswijze, toch, was
zoodanig ingerigt, dat er geen oogenblik verloren ging. Hij
was zeer fpaarzaam op den flaap, ftond vroeg op, en reeds
vóór het aanbreken van den dag- ging hij naar den Keizer.
Hierna verrigtte hij de hem opgelegde bezigheden. Huiswaarts teruggekeerd en door een ligten maaltijd verkwikt,
lag hij des zomers in de zon, een boek lezende, en daarbij
aanteekeningen en uittrekfels makende. Vervolgens gebruik.
te hij een koud bad, en fliep een korten tijd. Na zijn ontwaken begon er voor hem als 't ware een nieuwe dag, dien
hij onafgebroken, tot den avon?maaltijd toe, aan de letteren
befteedde. Ook deze ging niet geheel voor zijne kennis verloren , snaar werd gewoonlijk met het lezen van eenig nuttig
gefchrift verzeld. Aldus leefde hij, midden onder de vers
flrooijingen der trotfche werelditad; doch in zijne afzondering van liet ftedelijk gewoel was er niets, dat hem van Bene
beflendige voldoening aan zijnen onverzadelijken weetlust
Monde aftrekken.
Hoe diep ook de inwendige gefleldheid van's menfchet^
geest moge verborgen zijn, Raat zij echter met zijne uiterlij•
ke handelingen in een naauw verband, en wordt hierdoor
voor het oog van den wijs-eerigen menfchenkenner op eerie
iiituemende wijze zibtbaar; even als de bladeren, die uit de
.
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takken eens booms voortfpruiten , zijnen aard en hoedanig
Zelfs geringe, nietsbeduidende zaken-hednkfctu.
dienen om licht over het menichelijk karakter te verfprciden; hoe veel meer dan niet de inrigting der ganfche levens
Nebbe derhalve r L I NI us de 7-onge voor de-wijze.Dank
naauwkeurigheid , waarmede hij de bovengemelde bijzonder
heden van zijnen oom heeft opgeteekend! Zij openbaren,
zou ik naij niet bedriege, behalve eere onbegrensde zucht
tot wetenfchappelijk onderzoek, een bedaarden geest , die
met orde een plan regelt en met Handvastigheid uitvcert4
Bovendien wijzen zij het oogpunt aan, waaruit wij PL IN i u s in zijne betrekking als geleerde moeten befchoutw7en.
Er beflaat, nameliik, onder hen, die in het rijk der let.
teren de hoogffe waardigheden bekleeden , een zeer goot
verfchil, opzigtelijk den aard hunner geestvermogens. Dit,
hoe zeer ook gewijzigd, laat zich tot twee hoofdfoorter te
brengen. De eerie kenmerkt den man van genie, die ub-rug
zichzelven fchept, en zich weinig met den arbeid van mde•
ren onledig houdt. De tweede betreft den geleerden, die zijne kennis uit de nafporingcn van voorgangers en tijdgenooten verzamelt, en hiervan de onderwerpen zijner befpiegcling ontleent. Overeenkomitig roet dezen aanleg zijn de
verdienflen, welke beiden ter uitbreiding der wetenfchappen
bezitten. Gene fort nieuwe en oorfpronkelijke denkbeelden
nit, die door eigen glans fchitteren , en fonitijds eerie ge.
heele hervorming voortbrengen. Deze vereenigt het beken
ieder deel in het vereischte licht, toetst liet aan-de,flt
zijn onderzoek, en verheft het door verdere overpeinzing
tot hoogere volkomenheid. Tot wie van beiden P L IN 1 u s
behoore, laat zich gereedelijk opmaken. Idij toch, die in
weteníchappelijke overdenkingen voornamelijk van zichzel•
ven uitgaat , en ter uitbreiding iireeft van begrippen ,
waaraan hij liet aanwezen heeft gelchonken , laat zich
door geene regelmaat befturen. Zijn geest kan niet onafgebroken niet dezelfde volharding werkzaam zijn. Nu
eens gevoelt hij vonken, als ware liet van een hemelscli
Vuur, die hem ontvlammen , en zijne vermogens tot de
itoo 1
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hoogfle (panning uitzetten ; dan wederom geniet hij rust,
om krachten te verzamelen, tot dat nieuwe aandrift hem in
beweging brengt. Geheel anders was het niet r L IN I u s
gelegen. Zijn doei was Ce kennis van hetgeen vóór hens
was uitgevonden. Dit naderde hij met een vasten en gelijk
tred, even als een reiziger dagelijks een gedeelte van-matigen
den befletrden weg aflegt. Eik oogenblik, derhalve, was
hein dierbaar; en vandaar die flipte of liever angstvallige
verdeeling van den dag , welke hij zich voorfchreef , en
waarin hij tot bewonderens toe aanhield.
De aard der zake nu brengt mede, dat een geleerde vat'
deze foort zich door drie kennierke,z onderfcheide: eerre
uitgebreide belezenheid; eerre zorgvuldige bewaring van het
gelezene ; bondige en veelvuldige wetenfchap. Ik zal aan•
toongin , hoe zeer r L IN i u s hierin Nebbe uitgemunt.
Gereedelijk laat zied vermoeden, dat een man, die tot
flelregel voerde, dat geen boek zus Plecht was, of het bevatte ten minfie iets goeds, en die daarom niet aandacht
en naauw ezetheid den inhoud van alle fchriften, die tot
hem ki aren, on íerzocht gemeenfchap met eene ontelbare meni te vair dezelve ii(-i,hn aangegaan. Zulks erlangt
eenti hoogere mate van waarfchijnlijkheid, daar de gefchiedenis vermeldt, hoedanig hij hiertoe zelfs die oogenblikken van ziin leven befleedde, die anders voor wetenfchappelijke beoefening plegen verloren te gaan. PL I N I us de.
3 enge verhaalt hiervan onderfcheidene bijzonderheden, waar
liet bovenftande zijn begrepen, doch-vaneigrds
ook de volgende eerre plaats verdienen. Zoo ging hij zelden te voet, maar liet zich gewoonlijk in een' draagzetel
vervoeren, om •dezen tijd met lezen door te brengen. Ook
op reis deed hij zulks, en liet zich door fchrijvers verzel]en , om uittrekfels en aanmerkingen op te teekenen, Tot een
treffend blijk van den ijver, waardoor hij hierbij werd gedreven, mag zijne ontevredenheid verftrekken, welke hij zich
eenmaal niet bedwong, onder den avondmaaltijd, tegen een
der aanwezenden te uiten, die de herhaalde lezing van zekere plaats verzocht, Over de onoplettendheid van dezen
Gá
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verfoord, zeide hij: in dezen tijd hadden wij wederont
Benige reels ki;nnena voortlexen. Om echter te dezen aanzien tot volle overtuiging te geraken, moet men zijne nagelatene fchriften raadplegen. Hier ziet men geen onderwerp
behandeld, hetwelk diet door allerlei bijzonderheden, uit
fchrijvers van verfchillenden aard en leeftijd verzameld, is
opgehelderd. PL I N I us heeft die genen, welke hij ter
zamenftelling zijner Natuurlijke Gelchiedenis heeft gebruikt,
met name opgegeven , en derzelver aantal (tijgt tot de ver
menigte van meer dan 2000 boekdoelen. Hiervan-bazend
zijn velen versoven gegaan; doch de wijze, waarop PL IN i u s zich hunnen inhoud ten nutte maakte, heeft de na,
voor dit gemis eenigermate fchadeloos gefield.-komelingfchap
Er beftaat tweederlei middel, om verkregen kennis te bewaren; het vermogen des geheugens, en aanteclening. De
eerfie is eene onfchatbare hoedanigheid der natuur, zonder
welke al ons pogen tred zijn zoude. Zij hiaat echter met de
bijzondere geI ldueid van den mensch in een naauw verband;
zoodat, terw) oenigen dezelve in vele opzigten ontberen,
anderjn daarmede in eene uitnemende mate begaafd zijn. In
beide gevallen is zij aan mens«;vn1dige. veranderingen, meestal te haren na lef 1: , onderhevig. Men wachte zich daarom,
er een vol vertrouwen op te vestigen. De ondervinding toch
Teert, dat zij het vert ouwde pand niet altijd ongefchonden
wedergeeft, fomtijds wel eens ganfchelijk verliest. Boven
dit vermogen zel.len tot zulk eene volmaaktheid,-dienfljgt
dat men verfchillende onderwerpen heeds in die orde cn
met die naauwkeurigheid voor den geest hebbe, als in wetenfchappelijke nafporingen vereischt wordt. Veiliger derhalve, ja, ik fchrome niet te zeggen, volílrekt onontbeerlijk, is het tweede middel; eene flipte aanteekening van dat
hetwelk men voor de toekomst van belang rekent.-gen,
PLINIUS wijdde hieraan eene zeer groote zorg. Van al
wat hij las, maakte hij uittrekfels; en op deze wijze alleen
kon hij, bij de behandeling van velerlei zaken, alles in
Iet midden brengen, hetgeen daartoe in eenige betrekking
Rond. Zijne aanteekeningen ílrekten zich dan ook tot een
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Verbazenden omvang uit, en werden door zijne tijdgenooten
op hooge waarde gcfchat. De gefchiedunis noemt i6o ver
eerre kleine hand gefchre--zamelingvutrkfs,me
onderfcheidene
fchrijvers had vervaardigd,
ven, wellae hij uit
en waarvoor hem eens, doch te vergeefs, door L A R Ti U s
L I C r NI U s, dc aanzienlijke fom van 400,001) festertien,
dat is, naar onze munt gerei end, om['creeks 3o,000 guldens , geboden werd.
IIet uitwerkfe1 hiervan was, dat n LI NI U s zich eenets
fchat van algeirfeene kundigheden verzamelde, hoedanigen
wvelligt geen zijner voorgangeren had bezeten; met uitzon
alleen van den grooteis Scagieriet, derf-deringmsfch
dénigen ni S T o T á: LES. Zijn werk over de Natuurlijke
Geíchiedenis ílrekt hiervan ten onloochenbaren bewijze.
Geen tak van wetenfchap wordt lier vollh•ekt onaangeroerd
gelaten ; velen zijn met uitvoerigheid ontwikkeld; allen dra en blijken , dat de fchrijver in derzelver binne;ifle fchuilhoeken was doorgedrongen. Te refit, derhalve, belèhouwt
teen dezen arbeid, als liet fchitterendst gedenktecken, door
vlijt en geleerdheid opgerigt.
Wat nu is de vrucht van ware geleerdheid? Niet zoo
zeer liet inzigt in velerlei zaken, als wel de vaste, Reeds
toenemende overtuiging van de bekrompenheid onzer ver
bepaalden kring, waarin 's menfchen kun-mogensd
ook bij het ijverigst Eireven, zijn besloten. Gelijk-dighen,
toch het natuurlijk oog ílechts dc naastgelegene voorwerpen aanfchouwt, de meer verwijderde onvolkomen overziet, en geheel owaandoen lijk is voor de genen, welke zich
buiten de -renzen des gezigts bevinden; zoo liggen er
flechts weinige onderwerpen voor liet verband bloot; terwijl de meesten met donkerheid zijn omgeven, of zich ganlchelijk aan zijn vermogen onttrekken. Bij de eerfie intrede in liet heiligdom der wetenfchappen is deze waarheid
verborgen; zij openbaart zich, naar mate neen verder indringt en in meer geheimcnisfcn wordt ingewijd. Erne gt-•
eerbiedigde godfpraak der ouden verklaarde s 0 C r. n T it s
voor den wijsten der ílerveli 1yen, omdat hij boven anderen
G4
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zulk eene leer beleed en verkondigde. Dezen nederiget
geest, die den echten geleerden tot een kenmerkend fieraad
verfIrekt , ademt P L I NI U S in zijne fchriften. Nergens
Relt hij zijne denkbeelden met eigenzinnigheid voor, maar
ontwikkelt dezelve niet toegeeflijkheid voor de begrippen
van anderen. Vandaar de geringe waarde, welke hij aan
zijnen letterkundigen arbeid hecht, hein vergelijkende bij
melk en gezouten koeken, die, bij gemis van wierook,
door gemeene lieden aan de Goden werden geofferd. Vandaar, dat hij zich ergert over de fl:outheid van den mensch,
die zijn onderzoek tot moeijelijke en diepzinnige zaken uit
terwijl hem datgene, waartoe hij in naauwe betrek -firekt,
(laat, ganfchelijk onbekend bleef. Vandaar, einde -king
eenvoudige openhartigheid, waarmede hij eiken-lijk,de
fchrijver aanhaalt, van wien hij eenige belangrijke waarnefining of aanmerking heeft ontleend. Het is toch, zegt hij,
beleefd, en een blijk van ware befcheidenheici, te erken
iien, door wie men gevorderd is.
Niet een ieder, die aanfpraak maakt op den roem van ge
bezit de gave, om zijne kennis naar behoorcu-lerdhi,
i'oor anderen open te leggen. Hoe vele mannen van dein
eeríten rang hebben, bij dit gemis, den ganfchen fchat
hunner wetenfchap in het graf bedolven, en de nakomeling
Ichap van het gent hunner kundigheden, zichzelven van
de eer der onfterfelijkheid, beroofd! Geen wonder vooraar, wanneer men de moeijelijkheden gadeflaat, waaraan
deze taak onderhevig is.
Natuurlijke aandrift is de eerf}e prikkel, waardoor men
te dezen aanzien moet opgewekt worden. Zij is het hoofdbeginfel, waardoor men wordt gedreven; de geheime veer,
olie geftadig aanzet, en de verlorene krachten herftelt. Zij
openbaart zich dan ook met een aanzienlijk vermogen bij
elkeenen, wien de hulde van een verdienftelijk fchrijver
toekomt. Hoe zeer PL IN i us deze hoedanigheid hebbe
bezeten, laat zich uit een enkel voorbeeld opmaken. Toen,
het fchrikbewind van NE R o, elk dubbelzinnig
,
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woord, openlijk gefpro ken, met verlies van vrijheid, goed
of leven werd bedreigd , veroorzaakte zulks een algemeenen ftilftand bij de fchrijvende geleerden van dien tijd. P L i
r; i u s , echter, liet zich hierdoor in geenen dcele terughouden, maar was alleen bedachtzaam bij de keuze des
onderwerps. Hij bepaalde zich dus tot de behandeling van
zoodanie zaken, die buiten het bereik van de achterdocht
des dwingelands gelegen waicu , en fchreef -- over de
,Spraakl:znde.
Deze oorspronkelijke neiging, om de vrucht zijner nafporingen aan het openbaar oordeel te opderwerpen, moet
gepaard gaan met begaafilieid om dc gedachten gemakkelijk
en zonder diepe infpanning te uiten. Bijaldien toch elk letterkundig voortbrengfel door zwaren en landerigen arbeid
moest verkregen worden, zonde men zich niet ligt tot
herhaling daarvan genoopt vinden. Dit vermogen, derhalve , is een onontbeerlijk vereischte om aan vele fchriften
liet aanzijn te verschaffen. Gaat men nu het aantal van
werken na, door P L I N I u s in liet licht gegeven, dan zal
men gereedelijk befiuiten, dat hij oak hierin voortreffelijk
heeft uitgemunt. Zij zijn de volgende: ËCn boek over de
f iesrcrpig te pzcr d; twee over het ?even van Oa'intus
Pomponius Secundus, zijnen gemeenzamen vriend; twintig
over de oorlogen in Gerrnefaën; drie over de Redekunde;
acht over de Sp)rcakkunde; eerre g chiedenis van zijnen
tijd in een-en-dertig bóeken; en eindelijk zeven -en-dertig
boeken over de Natuurlijke Gefchiedenis. Van dezen is
alleen het laatstgenoemde de vernielende hand des tijds ontkomen.
Voornamelijk, echter, wordt bij den genen, die deze
,oemriike baan wil intreden, gevorderd, dat hij in Raat zij,
met orde en duidelijkheid zijne denkbeelden te ontwikkelen, en, naar cisch van zalen, op erne belangrijke wijze
voor te Rellen. Bij gebreke hiervan, mist hij het doel zij
pogingen, en verwerft zich, in lIede van lof, verdien--ner
de berisping. PL i N i u s heeft in zijne fchriften een fcboon
voorbeeld van orde aan den dag ge,tgd. Hij verdeelt zijn
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werk in geregelde hoofd -afdeelingen, die bepaalde onderdee*
len bevatten, en vertoont hiervan het algemeens overzigt in
een tafereel, hetwelk hij aan het hoofd geplaatst heeft.
Over zijne voordragt wordt een onderfcheiden oordeel geveld. Lenigen fpreken daarvan niet grootera ophef; anderen
beíchuldigen haar van 11roefheid en duisterheid. Het valt,
mijns inziens, niet moeijelijk, deze tegenftrijdige flellingen
te versenigen. De eerflen uiten hun gevoel, dat bij liet
lezen van P L IN t U S opwelt. De leatilen rigten hunne uit
naar de geíleldhcid van bijzondere deden en uitdruk--fijr2ak
hingen. Het is waar, dat men in de plaatfing en liet gebruik van enkele woorden en gezegden, in de aaneenfchakeling der zinineden, wel eens door hardheid en gedwongenheid wordt terug ge [Iooten., Men mist hier die kieschbeid en keurigheid, welke de meesten der ouden, i»zonderheid die in de eeuw van AUG u s r us bloeiden, kenmerkt. Doch wie zou onaandoenlijk zijn voor den verheven geest, die anderzins in zijnen ftil doorllraalt? Stoutheid van gedachten , kracht van voorilelling, rijkdom van
verbeelding, fierlijke en verrasfende wendingen worden hier
mildelijk ten toon gefpreid, en boeijen de aandacht met
onweerllaanbaar vermogen. Meesterlink verflaat hij de kunst
om de gewaarwordingen te treffen en ferke aandoeningen
voort te brengen. Heerlijk vertoont hij zijn vernuft in eigenaardige beíchrijvingen. Overal fchittert hij door de eend
voudigheid, gepastheid en juistheid zijner bijvoegfels.
Reeds van ouds heeft men den invloed der wetenfchappen en fraaije letteren op de veredeling van het hart bui
gefield. In weerwil, echter, hiervan leert-tengfprak
de ondervinding, dat kennis en deugd niet immer verzeld
gaan. Het ftrekt tot fchande der menschheid, dat men de
vermogens van den geest fomtijds tot lage oogmerken aan
luister der geleerdheid door verachtelijke on--wendt,
deugden bezwalkt. Doch, welk een verrukkelijk fchouw
fpel, ware verdienften gepaard met deugdzame gezindheid!
Zoo ooit, vertoont de menscl hier, dat hij van goddc lijken oorfprong affiamt.

Vóur
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Vóór dat ik tot de befchouwing van P L I Ni US in deze
betrekking overga, moet ik eene aanmerking in het midden brengen. Zij beflaat in de beantwoording der vrage:
hoe verre mag men het karakter van een fclirijver uit zijne
werken beoordeelen? Het zal geen betoog behoeven, dat
de uiterfte omzigtigheid ons hierin moet geleiden. Woorden toch, die voorbedachtelijk worden ter neder geheld,
zijn bedriegelijke tolken van de inwendige overtuiging. Ze
zijn niet altijd de uitvloeifels van zedelijk ge-deiprukn
als weelderige tafcreelen, uit levendige ver--voel;nmi
beelding ontfproten, Ileeds van een bedorven hart getuigen.
Door welken regel nu moet men zich laten bcl'turen? Zoo
ik mij niet bedriege, door dezen : Wanneer zich in eenij;
gefchrift ílandvastige hoofd^rckken openbaren, die onder
verfchillende gedaanten voorkomen, en ook d:lz r zich ver
waar zij fcchts zijdelings met hit ondcrw,rp in-tone,
verband ílaan, mag men deze als wezenlijke kenteel enen
aannemen, en daarop een algemeen befluit vestigen. hiermede vlag men met behoedzaamheid datgene vergelijken,
hetwelk de íchrijver uitdrukkelijk over zijne zedelijke denk
-wi
jze heeft te boek gefield.
Drie hoofdpunten doen zich ter overweging op: de g odsdienflige denkwijze van P L I N t u S; zijne voorftel;ing van
menfchelijl e grootheid en geluk; zijne deugdsbetrachting.
Hoe groot ook het vcrichil zijn moge, hetwelk er tusfchen de begrippen der menfchen wordt gevonden, fchijnen
zij echter gezamenlijk in CCn hoofdpunt overeen te komen;
de erkentenis eener hoogere magt , die het ondermaanfche
befttiurt. Ontelbaar zijn de middelen, waardoor de ftervelingen getracht hebben, hulde aan dit wezen te bewijzen;
en vandaar, dat er bijna zoo vele godsvereeringen aanwezig zijn, als er volkeren beftaan hebben. Hierbij moet men
twee zaken zorgvuldig van elkander onderfcheiden : dc uit
uit -wendigplth,ebginflwarvm
eerhen maken den vorm, het laatfte het wezen-gat.De
uit. Genen hangen af van tijd en omftandigheden; dit is
het uitfpruitfel van innerlijk gevoel. Voornamelijk moet
mciit
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men hierop letten bij de beoordeeling der godsdienftige ge.
zindheid van bijzondere perfonen. Een Heiden, die zicht
nederig en met diepe onderwerping voor een valfchen God
nederbuigt, is eerwaardig. Zoo verdient FI A N N I B AL lof,
omdat hij, in weerwil van dringende geidbehoefte, de rijke
tempels, in zijnen omtrek gelegen, fpaarde. Doch de hei
D TONY s 1 Us, die uit moedwil en gierig-ligchensva
heid de ftandbeclden der Goden niet bef porting van kost
beroofde, werpt een hatelijken fchijn op zijn-barefidn
veribeijelijk karakter. Zelden is de geest genoegzaam ver
om door den nevel des bijgeloofs waarheid te aan--licht,
fchottwen. Onder de weinigen, echter, wien dit geluk te
beurte viel, komt aan P L I N I US eene eervolle plaats toe.
biet baart geene bevreemding, dat een wijsgeer, wiens
verftandsontwikkeling zulk cenc aanmerkelijke uitbreiding
had verkregen, de nietigheid inzag van het ftelfel der oude godgeleerdheid. Zulks had hij met velen zijner voorgangeren en tijdgenooten gemeen. Doch de wijze, waarop hij
hierover redekavelt , verdient onze opmerking. Iiet fcheen
hem een gevolg van kleinhartigheid, aan vele Goden te
gelo oven, opdat de broze iferf&lijkheid, van haar onvermogen bewust, deelswijze die genen zoude vereeren, wel
zij het meest behoefde. Hij achtte bet ongerijmd, deug"-ke
den en gebreken van menfchen te vergoden, of ziekten en
ongelukken tot dezen rang te verheffen. Schandelijk was
het, aan beesten goddelijke eer te bewijzen, en bij onreine
plantgewasfen te zweren. IIet grensde aan kinderachtige onzinnigheid, de bewoners van den hemel huwelijksverbindtenisfen te doen aangaan , zonder dat er gedurende vele eeuwen iemand uit voortfproot, terwijl eenigen altijd oud en
grijs, anderen beflendig in jeugdigen leeftijd, of als kinderen wierden voorgelleld. Doch liet f eeg ten toppunt van
onbefchaamdheid, echtbreuk, twist, haat, of andere ondeugden, aan de Goden toe te fchrijven.
Waarin nu beftond zijn gevoelen over den aard en het
wezen der Godheid? Hij geloofde, dat het boven de menfehelijke natuur verheven ware, het beeld en de gedaante
daar-
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,daarvan te bevatten, maar dat deze geheel gevoel, geheel
gezigt, geheel gehoor, geheel ziel, geheel verfland, ge.
heel eigenmagtig zijn moest.
Hiermede ftrookte zijne denkwijze over den eerdienst.
Hij koos daarin den middelweg tusíchen ongodsdienfligheid
en verkeerden godsdienstijver, en misprees zoo wel die ge
welke denzelven geheel verwaarloosden, als die er-ne,
zich buitenfporig in toegaven; zoo wel hen, die op het Kapitool zelve, in het aangezigt van JUPITER, meineedig
zwoeren, als die, uit bekrompenheid, Goden aan de vingers droegen, monflers aanbaden, wreede kastijdingen te
uitoefenden, en de geringflc zaken met of--genzichlv
feranden verbonden. Geene kostbare gefchenken, hetvoortbrengfel van weelde , werden door de Goden gevorderd;
zij vergenoegden zich ook niet geringe offers, en niet zelden fchepten zij hierin grootei behagen.
Zie hier zijne gedachten over het beftuur der aardfche
gebeurtenisfen. Geenszins ftemde hij in niet de zoodanigen, die aan de fortuin een onbepaald vermogen toeken
den; zoodat deze alleen geroemd, befchuldigd en verantwoordelijk werd gef{ eld, alles bij haar in ontvang en uitgaaf gebrast : en zulks, daar zij als blind, wuft, onflandvastig, onzeker, en eene begunftigfter van onwaardigen,
werd voorgefteld. Even min omhelsde hij de meening van
zijnen tijd, volgens welke dc lotgevallen des levens onder
den invloed der fterren en de wetten der geboorte zouden
(taan; terwijl de Godheid, na door één bevel het heelal te
hebben voortgebragt, in eeuwigheid bleef rusten, ontfagen
van allen arbeid. Hij veroordeelde het, dat men ophef
maakte van voorteekenen door den blik%m aangekondigd,
aan de waarzeggingen en godfpraken van wigchelaars zich
liet gelegen zijn, en door nietsbeduidende kleinigheden,
zoo als het niezen, het ftooten van den voet en dergelijken,
beangfti;en. De voorwetenfchap, uit de fterren afgeleid,
!werd door hem aldus beftreden : Hare wankelbaarheid was
reeds in de willekeur harer uitfpraken bedot. n. B jvcndien
.bewees hij hare onzekerheid, doordien velen, die op het
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zelfde oogenblik geboren worden, geheel andere lotgevalletl
ondergaan, daar de een tot heer, de ander tot flaaf, deze
tot koning, gene tot bedelaar wordt beflemd; ja zelfs tweeIingbroeders; onder dezelfde omftandibheden geboren, zich
in aard en daden onderfcheiden. Hiermede fchijnt in den
eerhen optiag te ftrijden, dat hij aan eenige natuurverfehijnfelen eene voorbeduidende kracht toefchrijft; b. v. aan
aardbevingen en liet noorderlicht; welk laatfle hij voorftelt
als een brand des hemels , die tot de aarde nederdaalt.
Zulks, echter, laat zich gereedelijk oplosfen. Hij geloof•
de, dat het ondermaanièhe voorviel onder het onmiddellijk
beftuur der Godheid. Hij noemde dit eerre weldaad des le
yens; inzonderheid, dat trafen fteeds op misdaden volgen,
hoe lang zij ook mogen worden uitgefteld; aangezien de
mensch niet daarom het naast aan de Godheid was gefchapen, om zich door een verachtelijk leven met de beesten
gelijk te ftellen. Wat, echter, belet, dat het Opperwezen zich van voorteekenen bediene, het zij ter waarfchuwinb of opwekking, het zij om groote gebeurtenisfen aan
te kondigen ? Ik ben geneigd om te denken, dat P L I N i u s
de zaak uit dit oogpunt befchouwd Nebbe. Zeker is het,
dat hij geene oorzakelijke kracht aan de gemelde verfchijnfelen toekent, maar hen als bloote voorboden aanmerkt.
De zaken, welke zij voorfpellen, gebeuren niet, omdat zij
aanwezig waren; maar deze vertoonen zich, omdat gene
moeten gefchieden.
Niets is voor den geest moeijelijker , dan zichzelven te
kennen; zoo veel echter blijkt, dat hij leeft en met goddelijke hoedanigheden voorzien is. Hieruit ontwikkelt zich dd
hoop op onflerfelijkheid, die, in een glansrijk licht geplaatst,
een helderen firaal op 's menfchen levenspad terugwerpt.
Men vindt zulks betoogd in de fchrifuen der Ouden, met
name in die van PL A T 0 en c i c ER o; terwijl welfprekendheid en vernuft in verbond getreden zijn, om haar met
kracht van overreding te bezielen. Zoo veel te verwonderlijker is het, dat P L IN i u s aan dezelve geen geloof Ploeg,
maar den flaat na den dood volkomen gelijk .fielt aan dien,
wel-
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Welke vóór de geboorte plaats had. Het fchijnt , dat hij
hiertoe door twee redenen zij genoopt geworden. Hij er
namelijk . den wederkeerigen invloed, welken ziel-kend,
en lichaam op elkander uitoefenen , en kon zich van het
afzonderlijk 'bollaan der eerite geen denkbeeld vormen.
„ Wat toch , " zegt hij, „ is de ziel op zichzelve ? wel
zijn hare beilanddeelen? waardoor denkt zij? hoe ziet,-,ke
„ hoort of voelt zij ? welke is hare ílrekkin ? waar hare
zitplaats ?" Ten gevolge hiervan, vergeleek hij de leer
van een toekomilig leven met dc beloften, waarmede men
kinderen te vrede helt , en verklaarde haar voor een ver.
dichtfel, uit de zucht der ílervelingen tot eindelooze voort
Bovendien befchouwde hij den dood,-duringotfpe.
alle rampen , waardoor den mensclz
van
als den eindpaal
eene zorgelooze rust ten deele viel. Dit vooruitzigt werd
hem ontnomen, zoo het waar was, dat de geest, na de
Pooping van zijn hoffelijk bekleedfel, een nieuwenwerkkring
intrad. Bleef hij voor gevoel vatbaar, zoo moest de vrees
voor toekom{tige finert den dood verbitteren. Hij oordeelde het derhalve beter, dat een ieder zichzelven geloofde,
en het bewijs voor zijne gerustheid ontleende uit hetgeen
hij voor zijn aanwezen ondervonden had.
Zeer verfchillend is het oordeel der menfchen over groot
geluk. Ieder vormt zich daarvan zulke begrip -heidn
welke met zijne hoofdneigingen meest overeenflem--pen,
men. Hiernaar rigt zich liet voorwerp zijner begeerten,
het doel van zijn Eireven , en wijzigt zich fomtijds zijne
ganíche beílemming. IIet that echter met zijnen aard en
zedelijke befchaving in een naauw verband ; en vandaar,
dat het van belang is, P n I NI U S ook in dit opzigt nader
te kennen.
Zijn geheel leven getuigt, dat hij in rang en aanzien weinig waarde (telde. Gefchikt om aan het hof van v E S P AI A N U s en T IT U S cone glansrijke rol te vervullen , fchijnt
hij echter zich meer toegelegd te hebben op de ílrenge waarneming zijner pligten, dan op het najagen van hooge ambten en vorfielijke eerbewijzingen. Even tuin fchatte hij de
ver-
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verrigtingen van anderen naar het uiterlijk voorkonten ;
veel meer lette hij op de grootheid van geest , welke deJULI
zelve verzelde. Wat bewonderde hij in JULIUS
C AE
SAR ? Niet zijne fchitterendc daden, zijne luisterrijke overwinningen, zijn uitgeftrekt bewind; maar de zachtmoedigLeid, waardoor hij zich liet befluren. Ethic daad verhief
den roem van dezen Vorst meer, dan de prachtige fehouw•
fpelen te zijner eer gegeven, of de kunstwerken door hein
gellicht; te weten: zijne onvergelijkelijke zelfverwinning ,
bij het verbranden der brieven van zijnen moedigen tegen.
fcrever, den grooten ro ni r r T u s.
Gelijk de omftandighcden, waarin men geplaatst is', veelal een onmerkbaren invloed op de denkwijze uitoefenen
zoo zal het niemand bevreemden , dat r L I N I u s , aan
wien onder CALIGULA, CLAUDIUS, NERO, OTHO,
GAL n A en VI TEL LI U s het menfcllelijk onheil zich in
allerlei gedaanten had vertoond, geene hooge gedachten had
van het geluk , den flerveling hier beneden befchoren.
Het fchijnt zelfs , dat dit aan zijn karakter een voeg
van zwaarmoedigheid hebbe gegeven', die hem geneigd
3naakte, om de voorwerpen, welke hij gadefloeg, uit een
donker oogpunt te befchouwen. Zijn ftelregel was deze:
niets is ellendiger dan de mensch. De natuur heeft, wel
is waar, aan dezen vele gaven gefchonken; doch zij vordert daarvoor zoo veel terug, dat het twijfelachtig zij, of
men haar als eene goede moeder, dan wel als eene ílrenge
fliefinoeder, moet aanmerken. Hij tracht opzettelijk te betoogen, dat niemand waarlijk gelukkig zijn kan, en dat het
lot ten gunfligfle befchikt hebbe over den genen, die niet
ongelukkig mag genoemd worden. Hiertoe ontwikkelt hij
de lotgevallen der zoodanigen, wier voorfpoed bij uitnenlendheid had uitgeblonken, fchift den fchijn van de wezenlijkheid, en toont in elk voorbeeld aan, door welk verdriet
het meest geprezen levensgenot werd verbitterd. Hij overdrijft
dit gevoelen zoo verre, dat hij het vergif voorftelt, als een
middel, hetwelk de natuur uit medelijden niet den mensch
heeft voortgebragt, waarvan hij zich, als het heven heu
;
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verdriet, kan bedienen, om door eene enkele teug, met een
ongefchonden ligchaam, zonderbloeditorting, zonder ziekte,
even als een dorftige, zijne rampen te eindigen. De kort.
heid van ons beffaan noemt hij de grootfile weldaad, welke
den fterveling is te beurt gevallen; een plotfelijken dood het
hoog[le geluk. Het naast hieraan volgde een fill en afgezonderd leven, vrij van vele behoeften en onf'cuimige begeerteit. Hij bevestigt zulks door de uitfpraak van den Py.
thi.%hen A P0 L L 0, die op de vraag van den Lydifchen Koning G Y G E S, of er wel iemand gelukkiger dan hij zijn.
konde , A G LA US P S 0 P II I f I U S , een zeer armoedig
landman in Arcadia, hiervoor verklaarde. Deze, offchoon
reeds hoogbejaard, was de grenzen van zijnen akker nooit
te buiten gegaan, zich te vrede houdende niet de voortbreng.
Pelen, welke zijne vlijt opleverde.
Om de deugd van eenig mensch naar.eisch te fchatten,
moet men zich in zijne betrekkingen plaatfen , en acht geven, niet alleen op de gewoonten en gebruiken, welke aan
zijn vaderland eiden zijn, maar vooral op de zuiverheid of
bedorvenheid van zeden, welke het kenmerkt. Bij een een.
voudig volk zijn er weinig aanlokfelen tot ondeugd; het is
dan ook geene groote verdienfte, hieraan we@rftand te bie
echter , weelde en ongebondenheid de-den.Zora,
overhand nemen, valt het moeijelijk, (vrij te blijven van
de algemeene befinetting. Men kent den zedeloozen toeftand, waartoe Kome ten tijde van P LI NI U S gezonken
was. Het gevoel voor ware grootheid was verdwenen, en
door opgeblazenheid en valf^he eerzucht vervangen. Baat zucht en verkwisting waren thans de hoofdondeugden van
een volk, 't welk voorheen door belangeloosheid en ingetogenheid zijne magtigífe vijanden eerbied inboezemde. Geene fchaamte , geene huwelijkstrouw beteugelden de involging van onreine begeerten , welke zich tot verkrachting
der natuur uitílrekten. Hij , echter, liet zich door den ftroom
niet medeslepen, maar fond vast in zijne beginfelen. Boven alles haatte hij den hoogmoed, en hield hem voor eerre
uitzinnige dwaasheid. Hij toch, die in gevorderden leef)ING, 13i3. rco. 3,
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tijd zich veel op zijne raagt en grootheid inbeeldt p was
weleer verre beneden de overige dieren. Deze aanlchou„ven het levenslicht, toegerust niet onderfcheidene hoedanigheden , waarmede de natuur hen begunfligt ; doch de
heer der aarde, beflemd om over allen te gebieden, treedt
te voorfchijn in een hulpbehoevenden toetland , en openbaart zijn aanwezen flechts door lastig geween. Zij , die
nu op hunne gezondheid en krachten betrouwen , zich
geente voed&érlingen , maar kinderen des gelaks achten,
en, fleunende op hunnen voorfpoed, zich Goden rekenen,
bedenken weinig, door welk eene geringe oorzaak hun aan
geboorte had kunnen vernietigd worden -weznvórd
en aan welke toevallen van vergankelijkheid hun tegenwoordig leven is blootgefteld. En welke is de verblijfplaats van
den trotfchen flerveling? Het is de aarde, een nietig punt
in het heelal , waartoe hij bepaald is , en waarvan hij na
den dood eene fpanne gronds beflaan zal.
Voor een wijsgeer van deze beginfelen kon niets .veracitelijker zijn dan de weelde, welke hem dagelijks omringde.
Hij maakt dezelve daarom gedurig tot een voorwerp van bijtenden fpot. Nu eens berekent hij, hoe vele handen er verlieten worden om éénen vinger te verfieren. Dan eens bevreemdt hij zich, dat de zee, waarin men zich flechts naakt
ophoudt , door haar purper en paarlen flrekken moet tot
vertering des ligehaams. Op eene andere plaats geeft _hij
met eene angstvallige naauwkeurigheid de namen op van die
genen, welke zeldzame geregten of buitengewoné . lekkernijen hebben uitgevonden. Elders gispt hij de overbodige
dragt der paarlen, waarvan men zich niet met enkelen vergenoegde, maar bij fnoeren aan vingers en in oorera droeg,
om zich met derzelver geluid te vermaken, en nog daarenboven aan de fchoeifels voegde, om het genot te frnaken
van er op te treden en te wandelen. Zijn fpot, 'echter, gaat
over tot ernfdige verontwaardiging, bij het noemen van LOLL I A P A U L I NA, welke hij eenmaal niet kostbaarheden en
kleinooden verfierdzag, ter waarde van vier millioenen fexterlien, of 3oo,000 guldens. Hij vergelijkt hiermede den buit,
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welken C U R I U S en F A B R I C Í U S eertijds over de vijanden behaalden : het ware beter geweest, zegt hij, dat zij
den trimnfwagen nooit beklommen hadden, dan door hunne overwinningen den toegang tot zulk eerie grenzenlooze
weelde te openen.
Het is bekend, dat, in dit tijdperk van zedeloosheid,
eene ondeugd , die des te fnooder moet geacht worden ;
omdat er geene natuurlijke aanlokfelen toe aanwezig zijn, in
algemeenen zwang was bij de Romeinen. Met reden bedroeft men zich, dat vele edele mannen, wier burgerlijke
verdieníten men op hoogcn prijs Relt, niet volkomen van
deze fittet zijn vrij gebleven. Doch zoo veel te meer onder
verdient P LI N I us, wiens zedelijkheid zich ook-fehidng
te dezen aanzien fchijnt gevestigd te hebben. Immers hij
fchroomt niet., openlijk te verklaren, dat hij zoodanig gene
afwijking der natuur houdt voor Bene misdaad tegen haar
begaan, welke den mensch fchadelijker maakt voor zijn ge
dan de wilde dieren.
-flacht,
Aldus dacht en handelde PLINIUS , tot dat, in den
ouderdons van 56 jaren, een fchrikkelijk natuurverfchijnfel
hem aan de aarde ontrukte. Hij voerde het bevel over de
Romeinfche vloot te Mifcne, toen de Vefuvius voor de eerfe maal zijn vreesfelijk vermogen aan de verdelging van
twee magtige lieden beproefde. Eene wolk van ongewone
grootte eil gedaante vertoonde zich, en wekte zijne nieuws
Spoedig maakte hij zich gereed, deze ongewone-gierhd.
werking der natuur van nabij te befchouwen. Noch de bede
zijner zuster, noch de voorf'telling en aanwijzing van het
gevaar, konden hem hiervan terughouden. Ter plaatfe genaderd, waar de verwoesting zich wijd en zijd uitílrekte, Revende hij regtftreeks daarhenen, waar anderen in verflagen
bedaard van geest, dat hij alles, wat-heidontvlug;z
hem belangrijk toefcheen, waarnam en opteekende. Reeds
werden de fchepen met asch en puin bedekt, en geraakte de
zee in onifuimige beweging. Hij aarzelt een oogenblik, of
hij zal voortgaan, dan terugtreden; doch weldra overwint
zijne íiandvastigheid, en beveelt hij den ftuurman, koers te
Hz
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houden naar het aangelegen landgoed an zijnen vriend
POMPON I A N US. Dezen treft hij vol vreeze aan, bemoedigt hem door zijne gerustheid, laat zich in het bad brengen, verkwikt zich door eenen maaltijd, en neemt bij dit
alles den fchijn van vrolijkheid aan. Intusfchen braakt de
Vefuvius uitgeftrekte vlammen, welker glans de duisternis
van den nacht vernietigt. PL IN I US ziet de verlatene dorpen der landlieden branden, doch wordt niet beangftigd.
Hij doet zijne bevindingen opfchrijverr, eníiaaptgerustelijk,
zoo dat zijne ademhalingen door de wachters aan de deur
gehoord worden. Nu was de binnenplaats, welke tot zijn
verblijf geleidde, zoo verre met asch en puin gevuld, dat,
bij langer toeven , de uitgang onmogelijk zonde geweest
zijn. Hij verlaat, derhalve, met de genen, welke hem ver zelden, liet huis, dat op zijne grondileunen waggelde, en
begeeft zich naar het ftrand. Aldaar nedergezeten, eischt
hij een koelen dronk. Weldra, echter, drijven vlammen en
een verflikkende zwavelreuk de overigen op de vlugt, en
ftorten hem, terwijl hij zich met behulp van twee flaven
oprigt, ontzield ter neder. Toen de derde dag na dezen
aanbrak , vond men zijn ligchaam geheel en ongefchonden , meer gelijk aan een !lapenden dan aan een geftorvenen.
Zoo fneefde P L IN i us als een offer van zijnen weetlust,
en bekrachtigde zijn verdienflelijk leven door eenen glansrijken dood. Hij ílierf; maar zijn roem, door geleerdheid en
regtfchapenheid verworven, is onvergankelijk, zoo lang zijne fehriften in wezen blijven , bij de nakomelingfchap.
BRIEF AAN EEN' VRIEND, OVER DE ZOOGENAAMDE

TOEPASSINGEN ACHTER DE LEERREDENEN.
Door E. A. B.

N

een, Vriend, ik kan het niet ontkennen, hoe zeer
wij het omtrent de voortreffelijkheid der hedendaagfche
preek methode boven die der vorige jaren déns zijn, do
-
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noodzakelijkheid en nuttigheid der zoogenaamde Toepas
kan ik nog niet zien. Toen men nog den kanfel-fi^gen
beklom, als het theater van fchoolfche geleerdheid; toen
alle Randen van leeken, van den Burgemeester af tot den
daglooner toe, zich over de bedrevenheid des Redenaars
in de Latijnfche, Griekfche, Hebreeuwfche, Syrifche en
Arabifche talen verbaasden, en eindelijk van verbaasdheid
in flaap vielen; toen men de aandacht der goede gemeen
onophoudelijk bij koppel - woorden , reden - gevende-te
woorden enz. bepaalde; toen men de fchimmen der ontlapene ketters op iederen dag des Heeren ter vierfcliaar
daagde; toen er, niet één woord, in het ligchaam der
leerredenen weinig of niets gevonden werd, gefchikt ter
opbouwing in het allerheiligíle geloof; ja, toen waren de
Toepasfingen noodig, om de harten der nmenfehen ten
minfee iets van de kracht van C H RI S T u s Evangelie te
doen gevoelen. Maar zij waren, naar mijn oordeel, flechts
voorwaardelijk noodig, dat is, achter zulke leerredenen,
als ik zoo even befchreven heb. Deze methode voor eerie
betere en meer vruchtbare manier hebbende plaats gemaakt, zijn de gewone Toepasfngen, in mijn oog, niet
alleen onnut, maar ook fchadelijk voor de ware ftíchting.
Er is een groot onderfcheid tusfchen toepasfelijke leerredenen, en leerredenen met toepasfingen. Met de laatften

af te keuren, ben ik er zoo ver af, tevens het vonnis
der veroordeeling over de eerften uit te fpreken, dat ik
veeleer eene leerrede, voor eene vergadering van Christenen uitgefproken , die niet alleen ter verlichting des ver
maar ook ter aankweeking van Chris.elijke deugd,-ftands,
in de kerk komen, voor eene ijdele woordenpraal houde,
zoo hare inhoud niet roet de gewigtig(Ie belangen van het
hart in een onmiddellijk verband (laat. Mijne aanmerking
betreft derhalve niet de /lofe, naar den vorm der Toepas
terwijl ik van gevoelen ben, dat leerredenen, waar -finge;
toepasfelijk gedeejte door geheel het ligchaam van-inhet
het voorftel verfpreid is, zoo wel voor de verlichting vau
bet verfland, als voor de verbetering van liet hart, veel
I1.3
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bevorderlijker zijn, dan de gewone manier, om al het kerzame, dat men in liet behandelde onderwerp vindt, eerst
op het einde te verzamelen, en den hoorderes voor te
dragen.
Hoe zeer wij ons nimmer door gezag moeten laten ver
geeft het echter voor de gewone manier alreede-blinde,
geen gunftig vooroordeel, dat zij zich niet op liet voor. beeld der welfprekend.de Grieken en Romeinen kan beroepen. Ik ontken niet, dat I S O C R A T E S, DEMOS THENE S , CICERO en anderen, hunne Redevoeringen gewoon waren met eene peroratio te eindigen; ook ontken ik
sliet, dat deze perorationes veelal regtfireeks tot hunne
toehoorders gerigt waren: maar wie, die hunne fchriften
ook Hechts vlugtig heeft doorbladerd, wie weet niet, dat
zij hemelsbreed af waren van die zonderlinge gewoonte,
volgens welke men eene lijn trekt tusfchen het theoretisch
en praktisch gedeelte der Redevoeringen , zoo als dat veelal in onze leerredenen plaats heeft? Zoo. als de Schepper
verfland en hart door eene onverbreekbare fchakel heeft
verbonden, zoo was de vereeniging van onderwijs en roering der gemoederen de ziel hunner edele Redevoeringen;
en een gedeelte, althans , der verbazende uitwerking, die
hunne voorftellen op de hoorende menigte deden, was aan
deze, zoo natuurlijke, vereeniging toe te fchrijven. —Maar,
zegt Gij misfchien , welk een onderícheid tusfchen eene
Christelijke predikatie en eene Heideniche redevoering! Dit
is een uitroep, dien men meermalen hoort, en waar te-gen toch veel , is in te brengen. Dat, er een groot verfchi!
in de Jiofe plaats hebbe, fpreekt van zelf; maar waar is het
onderfcheid in den vorm? Behandelden dan die oude Redenaars geene bepaalde onderwerpen, gelijk wij? Werden
de drie vereischten der welfprekendheid, Zeeren, vermaken
en beween, niet zoo wel bij hen gevorderd, als hij ons?
Zijn niet de latere kanfelredenaars algemeen toegejuicht,
naar mate zij zich naar het model (ier Ouden hadden ge vormd ? Heeft niet nog onlangs de voortreffelijke RE i Nu A R D den tol zijner dankbaarheid aan D E M o s T H E N F s
eta
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en e i e E R o betaald voor zijne vorming tot den predik..
boel? Dat men voor vijftig of honderd jaren geheel anders
predikte, dan de Ouden gepredikt zouden hebben, dit ge
ons toch geenszins tot de * uitfpraak , dat de vorm-regti
onzer leerredenen van dien der oude redevoeringen moet
verfchillen. -- Dan, al wilden wij hier liet gezag der Ouden
niet laten gelden, de redevoeringen van onzen gezegenden
Heiland zelven, wat zijn zij anders dan eene wijze en doorgaande mengeling van waarheden voor verfland en hart?
Waar vindt men hier dien methodieken, praktifchen nafleep, die met kunst en moeite aan een voorgaand theorem
tisch betoog wordt aangehecht? En wiens voorbeeld zullen
wij toch wel veiliger volgen, dan het voorbeeld van Hem,
die gefproken heeft, zoo als geen mensch heeft gefproken?
Vergun mij, waarde Vriend, dat ik U kortelijk de rede
mij bewegen, om aan de doorgaans-neoplg,di
praktikale leerredenen de voorkeur toe te kennen boven de
gewone foort van kanfel - voordragt, die uit twee beranddeelen, het één befpiegelend, het ander beoefenend, is za
-mengftld.
Vooreerst, komt mij de gewone manier van prediken vervelend voor. De leeraar, die zich eenmaal heeft voorgefield Bene Toepasfing achter zijne predikatie te roeken, vermijdt doorgaans, in de verklaring en ontwikkeling van zijnen tekst, op eene angstvallige wijze het grondgebied des
harten, alleen om zichzelven niet het gras voor de voeten weg te maaijen, en om zijne Toepasfing in haar geheel te kunnen bewaren. Na eene converfatic van een half
uur of drie kwartier met het verfland zijner hoorderen ge
te hebben, keert hij zich eindelijk tot hun hart,-houden
en begint te jichten. Door de langheid en eentoonigheid
van beide deze hoofddeelen wordt de aandacht der gemeente verzwakt, welke door eene gedurige en verliandige af
wisfeling onderfleund en verlevendigd koude worden.
Ten tweede, kan de gewone trant van prediken bij het
gros der menfchen onmogelijk die belang/lelling verweken, die de uitwerking van eene goede leerrede .zijn moet.
H4
Van
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Van waar komt het toch, dat de aandacht der menigte
onder liet hooren der Toepasfing gewoonlijk levendiger is,
dan onder de behandeling van het onderwerp zelve ? Dit
komt niet zoo zeer , omdat zij de ontwikkeling van den
tekst niet begrijpt , als wel, omdat zij dit lange befpiegelende gedeelte befchouwt , als haar niet betrefende. En
niets is inderdaad natuurlijker. Wanneer wij het grootace
gedeelte der openbare Godsdienst- oefening aan een louter
befpiegelend voorflel zien toegewijd, zonder dat wij onzen
naam hooren noemen, dan vergeten wij eindelijk, dat dit
voorftel tot ons gerigt is, dat de leeraar tot ons fpreekt;
en het gevolg hiervan is, dat de meesten zich niet bekreuneii aan iets , dat hen niet raakt , en din eerst de oorgin
openen, wanneer zij hun hart in den tweeden perlbon
hooren aanfpreken. Hierdoor verliest dus niet alleen hun
verfland dien aanwas, dien het uit het eerfte deel der leerrede had kunnen verkrijgen, maar ook de flichting des
harten mist die vastheid en duurzaamheid, die haar door
de verbinding niet het befpiegelend gedeelte der predikatie
kan en moet gegeven worden. De Toepasfing rast op
Benen grondflag , dien de meesten niet kennen, omdat zij
naar de ontwikkeling van het onderwerp weinig of nièts
geluisterd -hebben. Denkt Gij niet, waarde Vriend, dat de
boeren van het dorp, waar Gij uw zomerverblijf houdt,
veel aandachtiger uwen braven predikant zouden hooren,
,zoo zij wisten, dat ieder onoplettend oogenblik een verlies
voor verfland en hart beiden was ? Zouden zij niet dien
lioogeren graad van infpamning, dien zij nu onder het hooren
der Toepasfing aan den dag leggen , door geheel de leerrede
aanwenden, zoo dezelve praktikaal ware van de Inleiding
af tot aan 4n2en toe? En zouden zij dus, bij deze gedurige
zamenfinelting van theorie en praktijk, omtrent de eert
wel zoo onverfchillig kunnen zijn, als nu, helaas! maar al
te veel het geval is ? Zij zouden immers , al wilden zij ook,
de belangen van het versland niet kunnen verwaarloozen,
omdat zij onmiddellijk in die van liet hart waren ingevlochten.
Ten derde. In het algemeen kan een, flechts middelmatig
-
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tig oplettend , hoorder uit den inhoud der leerrede reeds den
hoofdzakelijken inhoud der Toepasfing gisfen. Wordt eene
deugd, een braaf karakter , eene vrome handelwijs, of
wordt het tegendeel van dit alles ontwikkeld, er is geen
twijfel aan, de Toepasfing zal het eerfte aanprijzen, tegen
het laatfle waarfchuwen. Door dit vooruit weten van den
inhoud der Toepasfing , wordt zij voor den hoorder vervelend, en zal met moeite een' weg tot zijn hart vinden.
Dit is immers even , alsof N A T H A N tot D AVID wilde
zeggen: „ Ik zal u vooreerst aantoonen , dat men geen
„ man mag vermoorden, om in liet bezit van zijne vrouw
te geraken, om dan in de tweede' plaats het verhandelde
„ nader op uw hart toe te pasfen." Al had de Profeet
eerie toepasfing gemaakt in de taal der Engelen, zij had
nooit het hart des Konings zoo flerk kunnen fchokken, als
het onverwachte: Gij zijt die man! Nu, deze treffende,
fchielijke, verrasfende wendingen, die oneindig gefchikter
zijn, om een berouw te werken, dat naar G o D is, dan het
ufus territories van langgerekte Toepasfingen ; deze wendingen, zeg ik, kunnen alleen plaats grijpen in leerredenen,
die van a tot z de fiiaar des harten roeren. „ Indien GIJ
„ u niet bekeert , GIJ zult insgelijks vergaan ! " was het
onverwacht antwoord van JE z us C HR 1ST U S, toen men
uit zijnen mond eene theodicé meende te zullen ho oren. Zie
daar ons groot voorbeeld!
Ziet men, ten vierde, op den rijkdom en de vruchtbaarheid der leeringen, ook in dit opzigt geloof ik, dat de
laatst genoemde manier van prediken verre boven de gewone
de voorkeur verdient. Wat toch den (preker betreft, hij is,
bij het maken eener afzonderlijke Toepasfing, gedwongen,
zich Hechts bij hootdzaken te bepalen; terwijl hij die menigte kleinigheden , welker waarde RE I N H A RD zoo voor
heeft befchreven, en om welke op te merken er-treflijk
zoo vele gelegenheden in goede leerredenen moeten voorkomen, meestal ongemerkt laat voorbijgaan. En dit is, in
mijn oog, een jammerlijk verlies voor de Richting der Christelijke gemeente; te meer jammer, omdat deze gewigtige
kleiH5
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kleinigheden, even daarom, omdat het kleinigheden zijn,
niet hatelijk door de hoorders zelve worden opgemerkt, en
dus derzelver aanwijzing door den leeraar voor ken eene
verrasfang is, die, zoo als wij boven gezegd hebben, de
heilzaamfte uitwerking op de gemoederen kan te wege brengen. — Wat aangaat de hoorders, niet alleen ontfiiappeti
deze kleinigheden aan hunne aandacht, omdat het kleinigheden zijn, maar ook omdat zij hun oog alleenlijk gevestigd
houden op dien rijken oogstvan leeringen, die in het derde
deel der predikatie (want dit is meestal de verdeeling) zal
worden ingezameld, en welks verwachting hen de losfe,
verftrooide zaden onoplettend doet vertreden. De leeraar
heeft beloofd, het verhandelde tot fichting en vermaning
te zullen aanwenden. Deze belofte befchouwen de meesten
als eene toegedane vacantie voor het hart, zoo lang de leeraar
niet opzettelijk begint te nichten en te vermanen, dat is, zoo
lang de verklaring en ontwikkeling van den tekst duurt. Door
den goeden dunk, dien men van de bekwaamheid des predikers
heeft, wordt deze logheid omtrent de belangen van het hart nog
meer bevorderd, Het fpreekt toch van zelf, dat de knappe man
wel alles uit den tekst zal halen, dater uitte halen is . en waar'
toe dan een onnoodig nadenken ? * dd pigritiam facti fume s.
Eindelijk, Zoo men de gewone manier van prediken
volgt, hoe vele oogenblikken moet men zonder vrucht laten
voorbijgaan, waarin de harten geftemd zijn, om het zaad
van c HR r ST us Evangelie als in eene goede aarde te ontvangen en voor de eeuwigheid te doen rijpen! Hooren wij
het fchoone der deugd, of het affehuwelijke van het mis=
drijf, in °e ene krachtige, mannelijke taal betoogen, o! op
hoe veler gelaat Raat het dan dikwijls gefchreven , dat zij
niet verre zijn van het koningrijk der hemelen ; dal er nog
maar één enkel woord, regtitreeks tot hunne harten gerigt,
moodig is , om den beftendigen triumf der deugd te verzekeren
Maar neen! men verwaarloost die ftetnming des gemoeds,
men laat de ontgloeide borst weder koud worden, men very
volgt den verderen draad der leerrede, en, na eene menigte
tusfchenkomeinde denkbeelden ontwikkeld, en de a andacht der
hoor-
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hoorders afgeleid te hebben , keert men eindelijk tot de
traks gefchetile deugd of ondeugd terug, om de eerlle aard
te prijzen, en van de laatfle af te fchrikken. Niet alleen
is deze herhaling van ééne en dezelfde zaak eene wezen.
lijke verzwakking van den invloed des voorflels , maar ook
is de flijl der Toepasfing gewoonlijk naar die mate flaauwer, naar mate de deugd of ondeugd in het verklarend gedeelte der leerrede levendiger gelcl:etst was.
Ik heb elders de menschkundige aanmerking gelezen, dat
iemand, die een bedrukten wil opbeuren, zeer Plecht zijn
doel zal bereiken, zoo dra deze bemerkt, dat hij met opzet komt, om te troosten. En inliet ik het hart van anderen; naar het mijne mag afmeten , dan is dit zelfde het geval met de leeringen in eene piedikatie. Hoe duidelijker de
leeraar zijn oogmerk om te Plichten aan den dag legt, des
te minder word ik door zijn voorftel. geroerd. Maar hoe
kunuleloozer, hoe minder afgepast hij het flichtelijk gedeelte voordraagt, hoe meer hij het in het befpiegelend gedeelte als in het voorbijgaan (evenwel met nadruk) inweeft, als
één geheel met hetzelve uitmakende, des te vruchtbaarder
wordt zijne rede voor mijn hart. Wanneer ik derhalve in
dezen brief dikwijls (preek van leerredenen, die van het begin tot het eiaide toepasfelijk zijn, dan bedoel ik niet die
bonte, en tevens afgemetene mengeling van theorie tinpraktijk, die men in de zoogenaamde homiletifche manier van
prediken aantreft, volgens welke aan ieder deel of deeltje
der verklaring een klein toepasfinkje wordt gehecht; maar
ik verfla er zulke vootfleilen door , waarin het voedfel des
harten, om zoo te fpreken, bovendrijft, en door iederen
heilbegeerigen, mits hij gezond menfchenverfland bezitte,
kan ontdekt en aangegrepen worden, zonder dat de leeraar
hem telkens behoeft te zeggen: daar ligt het, vat het!
Dit belet echter niet, dat de Redenaar, ook bij de behandeling van zulke (lukken, zijne hoorders in den tweeden
perloon aanfpreke, (dit is, integendeel, zeer nuttig en noodig ) maar hij neme toch den fchijn aan, dat hij dit meer
doe om zijai voorflel te varidren, dan om zijnen hoorderen te
lee'
;
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leeren, wat (lichting zij al uit zijn onderwerp' kunnen opzamelen. Maar liggen de leeringen wat meer ingewikkeld,
dan dat zij zonder dieper nadenken door het gros der hoor
kunnen ontdekt worden, dan fpreekt het van zelf, dat-ders
zij de voorlichting des predikers noodjg hebben.
Ik zie, mijn Vriend, dat mijn brief al gaande weg de uit
preek zou krijgen ; vooral, zoo ik er-gebridhvan
nu nog eene T oepasfing wilde aanknoopen. Ik zal dit echter
niet doen, zoo als Gij begrijpen kunt. Ik maak dus de ver
mijne vriendfchap en hoogachting tot mijne-zekringva

peroratie.
DE SLAG BIJ TSCHESME, IN SCIII4DERIJEN VAN
PHILIP HACKERT4

(Uit

Biographifche Skizze, rneist Each desfen
eigenen luffátzen entwor fen van GOETHE.)

IIAC1 ER T'S

i(ort nadat H A C K E R T te .1t ome terug gekomen was,
had de Generaal I W A N S C H U WA L 0 F F, van zijne MonarChin, K A T HA R I N A D E II, het bevel bekomen, om
twee fchilderijen te doen vervaardigen, zoo naauwkeurig
als mogelijk, de, door de Rus/en op de Turken, den
5den Julij des voorgaanden jaars 1770, rij Tfchesme bevochten overwinning, en wijders de, twee dagen later tot
(land gebragte, verbranding der Turkfche vloot verbeeldende.
H A C K E R T nam dit werk op zich, onder beding, dat
men hem al de, tot dit geheel bijzonder onderwerp wezenlijk noodige, details ten naauwkeurigfie zou mededeelen. Deze, intusfchen, waren, gelijk men ze hem aanvankelijk leverde, in geenen deele toereikend, om den kunfle,
naar volgens dezelven een levendig en aan de verlangde
waarheid der voorstelling beantwoordend beeld te doen
vervaardigen.
Doch nu gebeurde het, dat juist in dat jaar de overwins
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winnaar, Graaf ALEXIS O R L o w, met een deel zijner
vloot in de Middellandfche Zee en te Livorno kwam. Om
deze gewenschte gelegenheid, van welke HACKEKT zich
het volledigie onderrigt beloven mogt, niet te verzuimen,
reisde hij terflond derwaarts; doch vond even weinig bevredigends voorhanden: geen plan van den llrijd, geene
aanduiding van het oord, geene authentieke teekening van
den aanval en der daarbij plaats gehad hebbende orde. Veel
meer werd al, wat den kunftenaar door enkele, perfonen
werd medegedeeld, op het oogenblik wederom door de
oneenigheid der vertellende fcheepsbevelhebbers, van wel
ieder in het hevigíte vuur, ieder in het middelpunt des-ken
treffers, ieder in het grootlte gevaar wilde geweest zijn,
verward, zoo al niet vernietigd.
v fer,
Een Officier van het Corps Ingenieurs, een ZW
die den flag bijgewoond, en eenig plan van deuzelven had
kunnen ontwerpen, was naar zijne vaderfiad Bazel vertrok
een ge, wat de kunftenaar nog voorhanden vond,-ken.Ht
was een gezigt van Tfchesine, hetwelk een Kommandeur
der Malthezer orde, M AS SI MI een man van talenten en
fmaak, getéekend en hem overgelaten had. Doch deze was
op dat oogenblik ziek, en kon het werk niet helpen bevorderen, aan welks fpoedige verzending naar Petersburg, ten
miníte in voorloopige wezenlijke omtrekken , den Graaf
O R L O w even zoo zeer als H A C K E R T gelegen lag.
Zoo verliep nu veel tijds, tot eindelijk, na verloop van
eene maand,. onder opzigt van den Contra - Admiraal
GRE I G, een Schot, in Rusfiíchen dienst, met behulp
der gemelde teekening van den Ridder MA S S I M I, twee
deels geometrisch gefchetfte, deels in perfpectief geteekende
hoofdplans tot ftand kwamen, naar welke de kunftenaar,
in plaats van twee, zes fchilderijen in den tijd van twee
jaren beloofde te leveren, die het volgende zouden voor
-4eln.
Het eerlle: de, den Sden Julij 1770, door de in linie
gefchaarde Rusfifche vloot gedane attacque op de in een
'halven cirkel liggende Turkfche vloot,
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Het tweede: de zeedag zelf, bijzonder hoe in denzeiven
een vijandelijk Vice-Admiraal-fcllip door een Rusfisch ViceAdmiraal - fchip verbrand, doch dit wederkeerig van geen
aangelloken wordt, en beide door de vlam vergaan.
Het derde: de vlagt der Turken in de haven van 72'hesme, en hoe zij door de Rusfifche vloot vervolgd worden.
Het Vierde: de afzending van een Rusfisch eskader naar
de haven van lfchesme, benevens de toerusting der Rusiifclie branders; om de vijandelijke vloot aan te íteken.
Het vijfde: de verbranding der Turkfche vloot in de
haven, in den nacht van den 7den Julij.
Het zesde, eindelijk: de triumferende Rusfifche vloot .^
zoo als zij, niet het aanbreken van den dag, van ]fchesv
me terugkeert,' en een Turksch fchip en vier galeijen met
zich voert, die van de vloot gered waren.
Op zulke afbeeldingen in zes groote íchilderijen , ieder
acht voet hoog en twaalf breed, werd de bearbeiding der
beide plans voorgelagen, en dezen door een Courier naar
Petersburg, tot beloning der Keizerlijke goedkeuring .,
verzonden.

Intusfchen liet Graaf ALEX 1 S 0 R L o w den l unftenaar voor het werk, dat hem ten volle voldaan had, drie
honderd zechinen toetellen, gelijk H A C tK E R T reeds te
voren, onder den naam van postgeld, voor de reis van
Rome naar Livorno, van de Keizerin honderd zechinen ontvangen had. Spoedig daarop kwant de volledigste hooge
goedkeuring in; de, in Ron2r, zich bevindende, Generaal
I W AN Sc II UW AL 0 F F verkreeg ze , niet wien terIio i]d .
in October 1771 , een fchriftelijk verdrag over de grootte,
den tijd, den naauwkeurigen inhoud der zes boven belèhrevene íchilderijen ontworpen , en de prijs voor ieder derzelven op 3'5 Romeinfche zechinen bepaald werd, zoo dat
het geheel meer dan twaalfduizend guldens beliep.
De eerde fchilderij , die de kuikenaar onder íianden
nam, was die van den flab zelven, op liet belangrijk
oogenblik, als beide Vice- Admiraal fchepen in brand ftoiiden, en de flag in liet hevigfte, beilisfendite vuur was,
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Voltooid was zij in den aanvang van Januarij 1772; en
daar juist om dezen tijd Graaf OR L 0 w met Bene vloot uit
den Archipel te Livorno aankwam, zoo verzuimde H A C1, E R T deze gelegenheid niet, zich met zijne afbeelding
daar te .laten vinden, om zoo wel van den Graaf o R L ow
als van den Contra - Admiraal c R E I G te Vernemen, of eik
in hoe verre hij in deze afbeelding de hem medegedeelde
berigten gevolgd, de wezenlijke toedragt getroffen, en
.dezen Heeren voldaan had.
Te gelijker tijd deed hij een ontwerp van de fehi-lderij
die de verbranding der Turkfche vloot- in de haven ver
te water van Rome naar Livomno verzenden,-beld,
doordien het wel af, maar niet droog genoeg was, om tot
Bene landreize te kunnen worden opgerold.
De volkomene en algemeene toejuiching, welke gene
groote , te Pija in Gene zaal des Graven OR r, o W ten toon
gelelde, fchilderij, zoo wel van deze Heeren, als van alle
dc aanwezige Zee- officieren, op eene bellisfende wijze,
wegdroeg, was voor den kunflenaar hoogst vleijende; gelijk
de getrouwe afbeelding dezer door den Graaf o R L o tv bevochten zege voor denzelven van te meer belang was, om
hij te zelfder tijd het berigt ontving, dat het eenige-dat
Ichip, Rhodus, dat zij van de verbrande vloot der Turken
gered hadden, eindelijk, in den flag veel geleden hebbende, was te gronde gegaan, zoodat hetzelve ter bewaring
der gedachtenis van dit roemwaardig voorval nog flechts
op de fchilderij aanwezig was.
Intusfchen was ook het kleiner fchilderíluk, de verbranding der vloot verbeeldende, aangekomen, en werd, over
het geheel, even zeer met toejuiching ontvangen; flechts
was Graaf o R Low over de uitwerking eens in brand flaanden en in de lucht fpringenden fehips , welk oogenblik
men op de fehilderij voorgefchreven had, niet voldaan. Het
was bijna onmogelijk, eene, aan de ware toedragt eens
zoodanigen, van den kunilenaar nooit met oogen aanfchouwden, voorvals volkomen beantwoordende voorflelsing, zelfs naar de beste befchr-ijvin;en der Zee-oliicieren,
tot
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tot Rand te brengen. In de daarítelling dezes oogenbliks
moest de uitvoering noodwendig eene der grootfte zwariglieden ontmoeten. Graaf OR L o w befloot echter ten laat
ook deze zwarigheid op Bene geheel bijzondere, den-fte,
Rusfifchen Groote regt kenmerkende, wijze op te heffen,
en het dadelijk gezigt eens zoodanigen voorvals, door gelijk in de lucht fpringen eens juist op de reede voor anker
liggendcn Rusfifchen fregats, den kunftenaar te geven, indien hij wilde aannemen, dit effect met dezelfde Waarheid,
els het vuur op de fchilderij van den flag, daar te fellen.
De Graaf had de vrijheid daartoe zoo wel van zijn eigen
Hof, als ook van den Groothertog van Toskane, verkregen ;
en nu werd, tegen het einde van Mei, gemelde fregat, dat
men met zoo veel buskruid, als tot het fpringen noodig
was, liet laden, zes mijlen van Livorno, op de reede, onder eenen ongeloofelijken toevloed van menfchen, in brand
geloken, en in minder dan een uur in de lucht geflingerd.
Buiten twijfel het kostbaarfie.modèl, dat immer eenen kun
diende, daar men de waarde der nog bruikbare-ftenar
materialen dezes ouden fregats op tweeduizend zechinen
fchatxe.
Het (chip brandde bijna drie kwartier uurs aan de boven fte deelgin, eer zich het vuur aan de kruidkamer, de heilige
Barbara genoemd, mededeelde. Eerst doorliep de lichterlaaije vlam, als een kunstvuurwerk, van lieverlede alle zeilen, touwen en andere brandbare fcheepstuigen; toen het
vuur aan de kanonnen kwam, welke men van hout gemaakt
en geladen had, vuurden ze allen, van tijd tot tijd, van
zelve af. Eindelijk, nadat de kruidkamer bereikt was,
opende zich plotfeling het fchip; en eene lichtkleurige vuurzuil, zoo breed als het fchip en nagenoeg driemaal zoo
hoog, fteeg op, en vormde vurige, met geweld en fnelheid
uitgeworpen wolken, die door de drukking der bovenlucht
de gedaante eens uitgebreiden zonnefcherms verkregen, terwijl kruidvaten, ftukken gefchut en andere naar boven
geworpen brokken van het fchip mede daarin rondwenteldeu, en het ganfche bovenfte gedeelte met dikke, zw,rte
rook,
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rookwolken overdekt was. Na omtrent drie minuten ver
deze fchrikkelijke vuurkolom in Bene bloedroode-ander
vlam, uit welker midden eerie doorgaans zwarte zul' vai3
rook opfteeg, die zich, even als gene, in haar bovenfte
deel verbreedde, tot na omtrent even langen tijd ook dez?
vlam doofde, en nog ilechts de zwarte rook, wel over
twintig minuten lang, digt en veríchrikkelijk boven het
oord des verbranden ligchaams zweefde.
Opmerkzaam op de uitwerking dezes voorvals, naar al
deszelfs deden, retoucheerde de kunf'cenaar nogmaals de
fcbilderlj van de verbranding der vloot, tot volkomen genoegen van Graaf o R L o w, en voltooide vervolgens de
overige hem aanbevolen ifukken in den door hem bepaalden tijd.
Hij had gedurende denzelven zeven reizen naar Livorno
gedaan, welker ieder met honderd zechinen, voor postgeld, betaald werd. Verder vervaardigde hij voor de Rus
zes fchiLlerijen, van dezelfde hoogte-fcheMonarig
van acht en breedte van twaalf Franfche voeten. twee
derzelven verbeeldden een treffen, waarin een Rusfisch eskader de Turken, bij Mitylene, floes, benevens de aldaar
gevolgde landing; . nog twee andere een gevecht des Ruslichen eskaders met de Dulcignoten; het vijfde eerie zeegebeurtenis in Egypte, en het zesde eindelijk het, een
jaar na het vorige nogmaals voorvallende, gevecht bij
Tfchesnae.
De twaalf fchilderijen zijn in Peterhof in eene, bijzon
daartoe beflemde , groote zaal opgehangen, in welke-der
tegen over den ingang liet portret van PETER DEN
G R 0 0 TE N, als den flichter der Rusfifche zeemagt, en
vervolgens het portret van K A T H AR INA n E II. gevonden wordt, onder wier regering de Rusfifche zeemagt bui
bevorderd en gemelde roemrijke overwinningen-tengwo
bevochten werden.
H A C KB R T verwierf door dezen arbeid, benevens een
aanzienlijk gewin, Benen even zoo vroegtiidiben als r ;i
roem, die zich, door het opzien , welk liet on--digen
r G. 1313. NO. 3.
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derlinge, vele maanden te voren in alle nientWSpapieretl
van Europa aangekondigde, kostbare model veroorzaakte,
inet ongerneene fnelheid verbreidde.

FRAGMENTEN, RUSLAND BETREFFENDE.
OVER DE JAGT IN RUSLAND.

(Door j. C. P E T t a, Hoogleeraa• aan liet Gymnafium
te Erfurt.)

e jagt in Rusland, een groot gedeelte, van het beítaan dïcr
D
volken en van hunnen handel uitmakende, is tot heden volkomen vrij en onbelemmerd, bijzonder in de Aziatifche'provincien van liet rijk, en het fchrikverwekkende Siberié. Zij is
wel voor den adel een uitfluitend regt van eigendom; doch
men is niet zeer naauwziende, en ieder landheer verleent niet
alleen vrijheid aan zijne eigen boeren, maar zelfs aan vreemde
landheeren, zijne naburen, zonder vooraf daarin gekend
te worden. In vele Eireken is men zelfs blijde, wanneer
zich vele liefhebbers voordoen, die de fchadelijke dieren, als
wolven, beeren, vosfen enz., verminderen. In Siberië kan een
ieder fchieten, wat, en wanneer hij wil. Ilier zijn ook nog
de grootfte menigte van dieren voorhanden, welker huiden,
vel en verdere afval zeer gewaardeerd, en op allerlei wijze
gebruikt worden. Deze pelswerken naaken een gedeelte uit van
den rijkdom van het Rusfifche Keizerrijk, en behooren tot
deszelfs voornaamfie eigendommen. Het bezit dezelve in even
zoo groote menigte als verfcheidenheid, en de natuur schijnt
hierdoor voor een gedeelte datgene te vergoeden, wat zij aan
den anderen kant weder in menig opzigt doet ontberen.
De jagt is echter in de wijduitgeftrekte Siberifclhe heiden
en bosfchen eene hoogst bezwaarlijke en gevaarlijke onderneming, en wordt uit dien hoofde ook grootendeels Hechts door
de wildf}e volken van dat gedeelte der aarde, als liet voor
gedeelte van hun betaan uitmakende, gedreven. Zoo.-namfle
danigen zijn de Sannojeden, die bijzonder op de rendieren los
Tfclieresnezen, Íhotjeken, Tfchutivcfchen, Tungufen, Os--gan,
tiaken, Tfchuhtfchcn, Ifogulen enz. Ook houden zich vele
boeren en gebannenen met de jagt bezig, bijzonder in den lang•
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durigen wintertijd. Bij onderfcheidene Siberifehe volken behoort de jogt tot de voiulrekt;te nooddruft, daar zij hunne belastingen in pelswerken moeten opbrengen.
De rijkfle oorden, waar de belangrijkste dieren ten aanzien
van hunne kostbare vellen huisvesten, zijn de noordelijke en
oostelijke ftreken; én, ten aanzien der fchoone zeedieren, zijn
de Kurilfche, .Aleutiíche en andere eilanden in den oostelijken Oceaan de voornaamfien. Maar ook andere oorden, als
de Stadhouderfchappen van ilrchangel, Olonetz Tobolsk, Koluwan, Ufa, Perm, IWologda, TJ/iätka enz. zijn voor de jagt
van groot beláng. lj ij de bewoners dezer 4reken, gelijk ook
bij de bovengenoemde volken, is de jagt bijna het éénige, of
wel net voornaámíte beroep, waardoor zij zich voedfel, kleeding en iindc^re noodwendigheden verfchaffen; en zij vreezen
deswege geene vermoeijenlsfen of gevaren, die niet zelden hun
leven in gevaar Rellen. Meer dan eens gaan enkele jagers dezer
half wilde volken eenen tweeftrijd aan met beeren, wolven,
lijnren en andere verfcheurende dieren, waarin zij himbehoudaan
Iist of behendigheid hebben te danken. Velen ítroopen bij geheele
hoopen, en vertoeven weken lang in de bosfchen, gedurende
welken tijd bevrozene visfchen, die zij op kleine Reden met
zich voeren, hun eenigfie voedfel zijn. De Tungrefen, Tche7emisfen en andere Tartaarfche volken, daarentegen, zwerven
op zichtelven in hunne wildernisfen om, die met bergen,
engten rotfen, rivieren en moerasfen bedekt zijn, waar zij dik
hun leven verliezen:
-werf
Het dier, dat wegens zijn vel het meeste en hoogfte gewaardeerd wordt, en tot de voornaamlie eigendommen van Rus fond behoort, is het fabeldier. Hierop volgen de vosfen, zoo
wel de roode, als de kostbare zwarte en blaauwe of zoogenaamde fleenvosfen, de hermelijnen, marters, eekhorens, hamfters, hazen, beeren, wolven, lijnren of wilde katten, ftinkweeels, veelvraat, eland -dier, rendieren, herten, reeën, muskus dieren, wilde zwijnen, muskus-rat, konijnen, bevers en otters,
gemfen, fteenbokken, zeehonden en zeebeeren, Antilopen (*),

ram( 4 ) 4vtilopen is een nieuwe geflachtsnaam , waaronder deels de Ga.
zellen, deels de wilde bokken, beurepen zijn. De Antilopen houden lier
midden tusfchen de herten en bokken. Zij wonen voornamel ij k in .1frrka, oenigen in Azië, ffechcs één (.upicapra) in Europa; in Amerika
vindc enen sfi Beene. Vert.
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rammen, zelfs hyenas aan de Ob en Yenifei; voorts zwarten,
eidervogels, wilde ganzen en eenden, faizanten, ouerhanen,
enz. welke vier laatfte foorten echter niet in den handel kouien, maar alleen voor eigen gebruik in het land blijven.
Het fabeldier, als het voornaamfte en alleen in Rusland thuis
behoorende pelsdier (*), leeft gewoonlijk in de noordelijke
Aziatifehe deelen van Rusland, in bosfchen van loofhout, langs
de rivieren, van Petfc/zora en Kama tot aan de uiterfle (pits
van Karnfchrttka. Overal, echter, zijn zij niet even goed,
Die, welke het meeste gewaardeerd worden, komen van
kutck en Ne;-tfciainsk, en vinden zich ook aan de vloeden
Bargufn, Opper - Ji'ngor•a en Ui/a. Die van de laatfte fifeken overtreffen alle anderen in fc'ioonheid. Op deze volgen in
waarde, die om de zee Bail/al gevangen worden; vervolgens
die uit liet Irkutzkfche Stadhouderfchap aan de Ob en Tungus
vloeden.
Van veel mindere waarde zijn die, welke men in het Tobolskfche Stadhouderfchap bij T/urrzern, Palz/rn, Berefow, Srrr,out,
erifeisk, Mangafea, Krzasocjarsk, en in het Koluwanfche
Stadhouderfc1 ap bij Ku.svwzk vindt. Het talrijkfle worden deze
dieren gevangen aan de vloeden Kireega, Wit/m, Olekma en
4/den. Deze zijn allen zwart of kastanjebruin van kleur;
witte fabels zijn eene zeer groote zeldzaamheid; ook worden
de gele niet veel gevonden. De zwartbruine kleur is de alge
welke het donkerfle, glinflerendfle zwart heb -menfl,di
worden onder dezen liet meeste gefchat en zijn de duurte.-ben,
Men heeft federt eenige jaren de opmerking gemaakt, dat,
wegens het onophoudelijk jagen, de fabeldieren tamelijk fchaarz
beginnen te worden; uit dien hoofde betalen ook reeds ver
bewoners van Siberig, in plaats van de gewone-fcheidn
opbrengst in fabelvachten, thans flechts een gedeelte daarvan,
en het overige in vellen van zwarte, blaauwe of roode vos•.
fen, hermelijnen, vischotters , eekhorentjes, marters enz. De
winzucht, de opbrengst van vachten van deze foort van dieren, en de hooge prijs, in welken de voortdurend algemeene
waardering dezelve houdt, vermeerderen ook het algemeene vlijtbetoon, zich deze ten nutte te maken.
De grootfile liefhebbers der fabelvachten, en die ze om dezt

ir) Zi worden ook in Noord • Amerika gevonden. V':rt.
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ze reden ook het dunrfle betalen, zijn dc Ckinezeee, Perzigcvten en Turken ; terwijl uien meent, dat nergens meer fabeIvachten gebruikt en gefleten worden, dan te Iioafantinopel en
Peking. In de Mongoly, en bijzonder bij 4mur, vindt men
ook fabeldieren; het is echter moeijelijk te befisfen, of zij
voormaals daar inlandsch geweest, of door de Rusfifehe jagers
(Promiisc'ileniki) daarheen verjaagd geworden zijn.
De grootre fabeldieren onder allen vindt men in Ka,n/chatka. Hun vacht is zeer dik en lang van haar, valt echter niet
veel in 't zwart, en gaan daarom meerendeels naar C'i roc, waar
zij geverwd, en er een groot bedrog mede gedreven wordt.
Voorheen waren zij daar zoo menigvuldig, dat een enkel jager, zonder vele moeite, So, 6o en 8o in eencn winter konde
opbrengen, en stonden bij de Kamfchatdalen op zulk een geringen prijs, dat men voor de hun veel nuttiger pelzen van
hondevellen de dubbele waarde befleedde. Voor io roebels
ijzerwerk konde men zonder zwarigheid 500-60o roebels aart
fabelvachten winnen, en die hechts één jaar dezen handel in
Jfamfchatka gedreven had, keerde gewoonlijk niet 30 à 4o,00a
roebels terug. Hoezeer ook de opbrengst dezer dieren begint
te verminderen, blijft Kamfct2atka niettemin nog voortdurend
de aan fabeldieren rijkoe landitreek, alzoo zij, door de gehergten, niet zoo fpoedig kunnen uitgeroeid worden.
De wijze van deze dieren te vangen, is zeer eenvoudig. De
Kamfchatdaien vervolgen derzelver fporen, op fineeuwfchoenen,.
zoo lange, tot zij hun nest ontdekken, hetwelk gewoonlijk
zich in den grond bevindt. Zoodra de fabel zijnen vijand gewaar wordt, redt hij zich in een hollen boom. Deze omwinden de jagers met een net, houwen hem dan geheel om, of
noodzaken den fabel, door vuur en rook, zijne plaats te ver
wanneer hij onvermijdelijk in het net valt en doodge--laten,
flagen wordt. — In andere oorden, waar deze dieren zeldzamer zijn, heeft men reeds op kunfigere uitvindingen moeten
bedacht zijn, om hen meester te worden. Van dezen aard is
b. v. de Woguulfche fabelval, van welke enen op ouderfeheidene plantten in Siberië gebruik maakt. riven zoekt eerre plaats,
waar twee jonge booroen niet ver van elkander haan, en die
men van onderen de takken affiiijdt. Ann een dezer boemea
wordt nog een paal in den grond ,;e?agett, en daarop Bene flan
in horizontale lengte op zooc'rni^;e wijze aan beide de boome,k
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vastgemaakt, dat zij niet het eerre einde tusfchen dezen paal
en den boom te liggen komt. Over deze Rang wordt eerre andere als valbaik aangebrast, aan welks einde een dunne hef
balk vastgemaakt is, die, als men den valbalk opzet, over liet
ingekorvene einde van den paal te liggen komt. :kan het einde
van den hetbalk is een bindtouw, en een ander om de dwarshang, zeer kort geknoopt. Beiden worden tot elkander gebragt
en een Hokje doorgetloken, aan hetwelk een fluk vleesch of
wild gevogelte gebonden is, waardoor het (lokje nc rgetrokken en het fiioer bijeen gehouden wordt. De fabel kruipt zeer
behendig, om dezen buit meester te worden, op de onderfie
dwarsslang, tot hij liet lokaas bereikt heeft; wanneer liet hok
losgaat, de hefbalk zijnen hand verliest, en de valbalk het-je
daaronder zittende dier doodslaat.
De prijs der fabelvachten is zeer verfchiliend. Menig eerre
wordt op de plaats zelve, in Siberië, met 50-6o roebels betaald, en, naar mate van den vervoer naar Mosko;v, Kislur,
Mosdok, Kiichta, St. Petersburg en andere plaatfen, flijgen
zij dikwerf hooger in prijs. In de belasting, Y-esfak genoemd,
welke nog altijd in fabelvachten bepaald wordt, doch Hechts
den naam draagt, daar men die meestal in andere foort van pels
opbrengt, wordt de fabel, goedkoop genoeg, tot één roe--werk
bel het (luk aangenomen.
Even menigvuldig, en wegens hunne vacht zeer gezocht,
zijn de marters en hermelijnen. De eeroen vindt men het fchoonile in den Berefowfchen kreits en in de ilreken van lj7erchoturiën en Kusnezk; de laathen, die zich gaarne in de berkenbosIchen ophouden, vindt men het meeste in den Ifchinskifchen
kreits, in de Barabinskfche heiden, ook tnsfcben Krasnojarsk
en Irkutzk. Hier vindt men ook de zoogenaamde fneeuw-wetel, welke dien naam om hare glinllerende witte kleur draagt,
Ook het eekhorentje, het konijn en het mormeldier worden
zeer voor de kleine pelswerken en tot garneerfels gezocht, en
door de boeren, hetzij met honden opgefpoord, of met vallen
en ílrikken, die enen voor hunne holen plaatst, in menigte gevangen. Marters vindt men ook aan de Ladoga en Qnega, zelfs
in Lijf , Esth- en Koerland. De eekhoren is in onderfcheidene
foorten door geheel Rusland verfpreid; de fchoonften beliooren
ook bij uitnuiting in Siberië thui^. De meesten zijn zwart en
Worden gevonden te Yakutzk en e, tfc/iins,! , aan den vloed 01,
er,
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en Kafijnt, in den Berefower, Naromer en Tomskcr kreits.
Zeldzamer zijn de zilverkleurige eekhorens, die onder den naaio
der Telezkifchen bekend zijn, en wegens hunne grootte bijzonder gewaardeerd worden. Zij worden fechts aan de Ob, en
wel in den Jalutorowfchen kreits, gevonden en wegens hunne
fchoone zilverkleur zeer duur betaald. De geftreepten zijn reeds
meer in getal, worden ook minder gezocht en betaald. I Iet
is een bijzonder aardig diertje, dat wel ook op de boomen
kruipt, doch zijne winterwoning, met de daarbij behoorende
voorraadkamers, in den grond maakt, en wel niet diep, om de
vochtigheid. De mormeldieren vindt men niet zeer talrijk; ook
is hun vel niet zeer geacht.
Konijnen en hazen, van graauwe en witte kleur, ílinkwezels, katten, bijzonder de zoogenaamde heide-katten, zijn er
in groote menigte; doch worden, de twee eerflen uitgezonderd, niet op hoogen prijs gefield. Zij maken echter een aan
tak van handel uit, daar zij deels in Rush nd voor-zienljk
hoeden verbruikt, deels ten zelfden einde buitenslands verzond en worden. In 't jaar 1803 werden van beiden 24.07 zakken
en 590,806 vellen verfcheept, waarvan de waarde meer dan
-

roebels bedroeg.
Zeer aanzienlijk is de handel, die Rusland in vosfen drijft.
iele foorten derzelve zijn aan dit rijk bijzonder eigen, die in
andere landen of in het geheel niet, of ten uiteríte zeldzaam,
hier echter menigvuldig gevonden worden. De Kirgifche zoogenaamde heide -vosfen zijn liet minst in waarde.
De gemeene vos is meestal van eene roode kleur, doch in
onderfcheidene mengelingen, van het bruin tot het vuurrood.
Tot deze foort rekent men ook den kruis-vos, die de benaming naar zijne teekening draagt, in welke zwarte firepen met
roodbruine afwisfelen en zich doorkruifen, Er is ook eerre
foort van wolfgraauwe kleur, die men IKarapune noemt. Eerie
voorname foort zijn de fleen- of ijs -vosfen, die van eene witachtige, fomtijds ook van eene blaauwachtige kleur zijn, en voor
huisvesten op de eilanden en kusten der IJszee, in de-namelijk
Oktifche landíireek, Kamfchatka en den Rusfifchen Archipel.
Bijzonder menigvuldig en fchoon vindt men ze in den Mangaar- kreits. De blaanwachtigen trekken nu eens naar het
donkere, dan naar het lichte; hoe donkerder zij zijn, hoe meer
in waarde. De zwarte vosfen, die thans in den handel de

eoo,000
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dnnrrnen zijn, worden alleen in oostelijk Siberië gevonden, en
het fchoontie en grootfte in den I3erefowfcilen, Surgutfchen a
Maugafeafchen en jakutzkfchen kreits.
Gewoonlijk worden deze dieren door opgezette vallen gevangen; de Kamfchatrlcslen weten hen echter ook op eene andere wijze meester te worden. Zij plaatfee, namelijk, vele
firikken van vischbeen, die als duigen aan eene plank zijn vastgemaakt, in een cirkel in de fneeuw. In liet midden derzelve
plaatfen zij, tot lokaas, eerre meeuw of wilde eend. Zoodra
de vos naar dezen buit fpringt, trekt dc in het verborgene
loerende jager met éénen trek de duigen te zamen, waardoor
de vos zoodanig geklemd wordt, dat hij niet ontvlieden en
n3en hein doodslaan kan.
. Zeer dikwijls doodt men ook de vosten in Siberië door
fchietbogen, te welken einde een ligt gefpannen boog met den
daarop geplaatflen pijl aan eene in den grond geflokene flang
wordt vastgemaakt. Dwars over den weg, of over het fpoor,
wordt een touw getrokken, dat met den boog zoodanig is ver
dat deze bij de geringfle aanraking losgaat. De pijl-bonde,
treft gewoonlijk het hart van liet dier, en doodt het op faam
den voet.
Het oostelijke Siberië, Karnfchatka, en den Kamfchatdaalfehen Archipel, hebben den grootíten overvloed van kostbare
vosfen. De incest geachte en duurfle daarvan zijn, zoo als
reeds gezegd is, de zwarte. Hunne waarde Rijgt, naar den
graad van zwartheid en den fchoonen glans hunner haren, van
So, zoo tot 500, ja fomtijds tot i000 roebels. Nog in het
;.lidden der vorige eeuw waren zij in grooter getal dan tegen-,
woordig; zij worden zeldzamer, zoodat men met ééne enkele
goodanige vacht fomtijds zijne geheele belasting voor een,
ook wel voor meer jaren, afbetaalt. Natuurlijk zijn daarom
deze dieren de gezochtae buit der jagers bij alle oostelijke
Siberiërs, Dit gaat zoo ver, dat dong gevangene zwarte vos fen van de Ostiakfche vrouwen met eigen borst gezoogd worden, wijl zij niet zelden met ééne cnk^le vacht een geheel dorp
tan belasting kunnen vrijhouden.
Geheel witte vosten fchijnen meer in naam dan in waarheid
te bedaan. Voor i6o jaren zou zeker koopman uit flinsk aan
den Czaar ALEX4 MICHAEL OWITSCII eene witte vosfe-

w cht ten gefchenke gebragt hebben. Welligt was het een van
d^
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de geheel helderblaauwe of porfeleinkleurige fleenvos- vellen,
die op de eilanden in de Oostzee of in den oostelijken Oceaan
in groote menigte worden aangetroffen, en waaronder fomtijds
eenigen in het witachtige vallen. Deze fnedige, fchalkachtige
en ongemeen listige dieren, die den gemeenen vos in doorfiepenheid verre overtreffen, worden voornamelijk in menigte op
het Beerings - eiland gevonden; en maken hunne vellen een aan
-zienljk
tak van handel uit.
Beeren worden wel in alle bosfchen van het Rusfifche rijk
meer- of minder aangetroffen, doch meer in Azië dan in Europa, en talrijl;er in het noordoostelijk Siberië dan in het overige. Hunne gewone kleur is bruinachtig graauw. Het vader
zwarte beeren is voornamelijk het Gouvernement van-lander
Wologda; dat der witte of Pool-beeren, de kusten en eilanden in de IJszee. Het vel der zwarten wordt zeer geacht en
het duurfie betaald.
Men vangt en doodt hen op onderfeheidene wijzen. De
meest gewone is met geweer en pijlen. De Lappen dooden
hen ook met groote knodfen; veelal fchieten zij hen eerst, en
dooden ze voorts met een jagtfpriet. In eenige provincien van
Siberië maken de jagers een toeflel van zware balken en hangen, waaronder eene val ligt: wanneer de beer daarin komt,
vallen dezen, en dooden hem. Ook maakt men dikwijls kuiIen, in welker midden een gladde en fpitfche paal haat, die
een voet hoog boven den kuil uitileekt. Deze wordt niet gras
bedekt, en over het fpoor van den beer een dun koord met
een elastiek schrikhout gefpannen. Zoodra de beer dezen ílrik
aanraakt, haat het hout los; en, wanneer het gefchrikte dier
zich met loopen : ekt te redden, valt het in den kuil en doodt
zich. Ontkomt de beer dit gevaar, zoo wachten hem op korten affland voetangels en klemmen, bij welke even zoo een
fchrikhout is aangebragt, en waar zich het vervolgd wordende
dier, hoe meer het zich zoekt los te worflelen, des te flerker
vastnagelt; terwijl de bloeddorftige jager gereed haat, het te
dooden.
Doch niet alleen op de aarde, maar ook in de lucht, heeft
de geest van uitvinding en der winzucht doodelijke vallen voor
leem uitgedacht. De Korjc ken zoeken te dien einde kromme
boomen uit, die even als fnelgalgen gegroeid zijn, er, maken
aan den nedergebogen top een' flik, waaraan het lokaas hangt.
Laat
15
-
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Laat de hongerige beer zich hierdoor vervoeren, om tegen
den boom op te klauteren, zoo wordt hij onvermijdelijk het
fIagtoffer zijner begeerte; want, zoodra hij het lokaas aanraakt,
trekt de flrik toe, de boom !laat met geweld in zijne natuur
terug, en de beer blijft aan denzelven hangen, of-lijkergtn
wordt vcrfcheurd.
Op eene nog zeldzamer en vindingrijker wijze weten de inwoners der bergachtige flreken van Siberië dit roofdier te vangen. Zij maken een zeer zwaar blok aan een touw vast, waar
andere einde met een fuik voorzien is. Deze wordt-vanhet
in de nabijheid van een fleilen afgrond aan den weg gefield,
die de heer gewoon is te nemen. Zoodra hij den brik om den
hals heeft, en voortgaande bemerkt, dat hein het blok hindert„
werpt hij, om zich daarvan te bevrijden, hetzelve grimmende
in den afgrond, waardoor hij dan zelf mede naar beneden wordt
g,-flort, en op deze wijze zijnen dood vindt. Wanneer dit het
gevolg niet is, fleept hij het blok op nieuw den berg weer
op, en herhaalt, met immer Hijgende woede, zijne proeve zoo
lang, tot hij of uitgeput en krachteloos liggen blijft, of zijn
leven door een beflisfenden val verliest.
in Kamfchatka is de menigte van zwarte beeren zoo groot,
dat men ze bij gehecle fcharen ziet omzwerven. Zij zouden
zeker reeds voorlang de inwoners uitgeroeid of verdreven hebben, wanneer zij niet zoo tam en vreedzaam waren, als zij
anders nergens in de wereld gevonden worden. In het voorjaar komen zij bij geheele troepen uit de gebergten en bosfehen aan de monden der rivieren, om hunnen honger aan de
visfchen te verzadigen, waarvan de firoomen vol zijn, en die
zij gaarne eten. Tegen den herfst, wanneer de visfchen in de
rivieren weer naar boven trekken, gaan zij met hen henen, en
keeren allengskens weer naar de bergen en bosfchen terug.
Wordt een Kamfcliatdaal van verre een' beer gewaar, zoo bidt
hij hein met eenige teekens en woorden om vrede en vriendfchap. Ook de meisjes, wanneer zij aan de inzameling vaag
aren en wortels bezig zijn, laten zich van de beeren, die onophoudelijk op de velden omzwerven, niet verfchrikken, maar
langen hun Benig eten, fomwijlen zelfs uit de hand, toe, Nirnmer vallen zij de menfchen aan, ten zij men hen terge of in
den faap flore; ja zelfs gaan zij niet eens op den jager los,
alware het ook dat deze hen reeds mogt getroffen hebben.

Niet-
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Niettemin behoedt hen dit tam en zachtaardig karakter, dat hen
Van alle hunne medebroeders in andere landen zoo bijzonder
onderfcheidt, geenszins voor de vervolgingen der menfchen.
De groote nuttigheid van dit dier, van de vacht af tot deszelfs
ingewanden, maakt den Karnfcluetdraal tot zijnen verklaarden en
eeuwigen vijand. Waar deze eden beer vindt, grijpt hij hein aan,
nu eens niet eene knods, dan eens met pieken, dan weder met
boog en pijl. Iiij zoekt hein in zijne legerfiede op, waar de
vreedzame beer niets minder dan een aanval verwacht, en gretig het lokaas tot zich neemt, dat hem zijn listige vijand toereikt, en waarmede hij zich den uitgang uit zijn hol onmogelijk
maakt. Geheel ingefloten zijnde, boort de jager van boven in
zijn hol een gat, en doorfreekt op eene onmisbare wijze zijne
weerlooze prooi (*).
De Kamfchatdalen en de overige bewoners van het noorde,
lijk Rusland ween zich den beer op eene menigvuldiger wijze, dan Benig ander dier, ten nutte te maken. Van zijne vacht
vervaardigen zij mutfen en handfcheenen, fchoenzolen, bedden,
dekens, riemen en halsbanden voor hunne feêhonden. Uit het
vet bereiden zij olie en wondzalf, en gebruiken het ook als
fpijze. Zijn vleesch, dat veel naar oud rundvleesch gelijkt,
is hun voornaamfle voedfel, en de hoofdfchotel bij hunne vreug
dcmalen. Van de darmen maken de vrouwen maskers; ook
worden zij dikwijls in plaats van veníierglazen aangewend. Van
de fchouderbladen worden fikkels gemaakt, om het gras te maaien; den kop en het heupbeen hangt men echter als Qeraden
of zegeteekens in de hutten of aan boomen op. De hoogere
klasfe onder de Rusfen, bijzonder in de lieden, dragen tegen
algemeen beere- pelzen, en de dames beere-mof--wordignhet
fen, die dikwerf zoo groot zijn, dat zij het halve gedeelte
van het ligchaam bedekken. Ook dienen de beere - vellen tot
3leêkleeden, mutfen enz., en wordt Bene goede vacht met io,
J2 en 15 roebels betaald.
(*) Ilet fchijnt, dat bij deze volken dc wijze van vangen van anderen niet in gebruik is, namelijk door den beer dronken te malven,
niet brandewijn en honig te vermengen en in boomflammcn te plaat fen; een middel, voorzeker gemakkelijlker en min gevaarlijk, om hem
meester te worden. Fert.
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Eene u'are Gefchiedenis.

„ Die heeft zijn fortuin gemaakt," plegen wij te zeggen,
wanneer wij een wakker man zien voortkomen. Inderdaad moge hij het verdiend hebben; maar, was dat de grond van zijn
fortuin? — Hoogst - zelden! Duizend brave mannen gaan met
alle hunne verdienfte verloren, zoo niet een toeval hen in Liet
licht fielt. Goudkorrels voert de flroom der wereld mede;
maar zelden geeft zich iemand de moeite, dezelve daaruit op
te fporen; fleclrts wat het toeval aan den oever wierp, wordt
opgezameld en verarbeid. Daarom behoorde ook niemand zich
op het verdiende geluk te verheffen; want hij zal, bij her
licht befc:iouwd, vast altijd vinden, dat Fortuna, gelijk een:*
fin, het begin van haren draad aan het eerfle, wat haar in
den weg kwam, vasttnaakte. Dat bekennen wij ijdele menfchen zekerlijk niet gaarne; wij zouden liever al het fchoone
en goede, dat ons wedervaart, op de met dubbel krijt gefchrevene rekening onzer eigene verdienften flellen.
Op deze aanmerking maakten eens een half dozijn mannen eene
-uitzondering, die A, B, C, D, E, F heeten mogen. Zij hadden met elkander gelludeerd, en gezamenlijk ware verdienuie
verworven. Na verfcheidene jaren, als zij reeds allen welgezeten leden van den ftaat waren, rigtten zij onderling een
kransje op, kwamen wekelijks eens te zamen, vernieuwden bij
ouden wijn de oude vriendfchap, en verheugden zich over de
wederkeerige welvaart.
„ Dat zou nu wel het geval niet zijn," begon, op zekeren
avond, de vrolijke A., „ indien wij , gelijk velen onzer toer.
wedgezellen, de akademie - jaren verslingerd, en Beene-anlige
fchatten verzameld hadden, die ons thans renten geven!"
„ ja, Vriend," antwoordde B., „ ik geef u gaarne toe, day
niemand van ons een duurzaam geluk genieten zou, zoo hij
zijne zedelijke en wetenfchappelijke vorming destijds, verzuim?
1d; maar — de hand in d n boezem — hebben wij daaraan
wezenlijk onze tegenwoordige welvaart te danken? ik althans
niet; en herhaalde ondervinding doet mij twijfelen, of het in
k „ ?l.," voer B. voort
heter gegaan zij," De vrienden zwei;
2 ben.
,
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„ ben thans Criminele Raad; daartoe heeft eene fpinnekop mij
gemaakt."
Eene fpinnekop!" riepen allen.
„ Ja, ja, eene fpinnekop. Gij weet, ik heb ter dege wat
geleerd, en bij het examen niet geflotterd. Men gaf mij dé
loffelijkfte getuigenis, maar geen ambt. Er werd dikwijls ge
een bekwaam regtsgeleerde, hij moet verzorgd-zegd,B.is
worden; maar de verzorging bleef achter. Er waren te veel
kranken, die naar het bad Bethesda hinkten; en ieder had eene
kruk, die ik miste. Zoo dikwijls ik den fprong doen wilde,
was er reeds een neef, een zwager of een gunfleling van een
of anderen gewigtigen perfoon vóér mij ingefprongen. „ Gij
komt te laat," was altijd des Heeren Prefidents hoffelijk-koele
antwoord.
„ Toen nu de plaats van Criminelen Raad openraakte, meldde ik mij andermaal met weinig hoop ; want ik had reeds ver
dat een naheflaande van Mevrouw, des Prefidents be--nome,
minde, een dom!n drivel nit de provincie, aangeland was,
non de plaats weg te happen. Ik vond ook werkelijk mijnen
:mede- foiiicitant b'j zijne veelvermogende tante op de fofá
zitten; er. een voornaam - _nedefljdende blik, welken hij op mij
wierp, liet mij raden, wat ik te wachten had. De Heer Prefident wandelde de kamer op en neder, en fcheen verlegen,
hoe hij mij op eens gechikte wijze wederom zou heen zen
begon Mevrouw zijne echtgenoote uit alle-den.Plotfig
krachten te fchreeuwen, armen en handen uitbreidende. Eene
groote dikgatte fpin -Kroop, zeer op haar gemak, langs den boe
naar den kant, waar haar neef zat. „Neen-zemdra,
weg! Neem weg!" schreeuwde zij met angfiige heeschheid.
De Prefident, die niet minder bang voor (pinnen was, dan zijne vrouw, trad Bene fchrede terug. „ Neem weg!" gilde zij
den neef toe, die de ƒpin zeer befcheiden met zijn' hoed begon tegen te waaijen, waardoor deze bewogen werd, om te
keeren, en de fchoone loopbaan op nieuw naar de tegenover
zijde te bewandelen. De dame was op het punt van-gedl
fiaanw te vallen. Toen fprong ik toe, greep de fpin, wierp
''e op den grond, en trapte haar dood.
„ Had ik der genadiee vrouwe een kind uit het water gel.aald, zij had mij niet vuriger kunnen danken! Ik moest blij ven eten, zat aai] tafel nat laar, en had gelegenheid, niet
Bene
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eene fierlijke wending, den boezem te roemen, met welken ik
zoo onverhoopt door de fin in vertrouwelijke aanraking wag
gekomen. Weinige dagen daarna werd ik Criminele Raad, en
de geheele fiád deed mij de eer te zeggen, dat men mijner
verdienften regt had laten wedervaren. Doch ik liet mij eene
gouden fpinnekop maken, welke ik, gelijk gij ziet, als fpeld
aan het overhemd draag, en in het geheim als mijn fetich
vereer. -- Nu, Vrienden, ik ben openhartig geweest. Yivat

fequens !"
De vrienden zagen elkander áan. „ Hij heeft gelijk," mompelde Kapitein A.; „ zonder mijn' s•ozeboonz had ik nog Beene Compagnie."
„ Hij heeft gelijk," knikte de Hofprediker C.; „ zonder een
paar dozijn kea f jleenen zat ik nog fteeds op mijn dorp."
De Koopman D. bekende, dat zijn groot handelhuis op eerre
fpeld gegrondvest was. F. had eene rijke erfenis aan een'
paardenhoef te danken, en F. eerre vermogende vrouw aan een'
verloren papier/nipper.
Na deze algemeene biecht riep B. de vrienden op, om zich
nader te verklaren.
„ Ik heb in drie veldtogten mij braaf gedragen," zeide dc
Kapitein; „ evenwel bleef ik fleeds Mijnheer de Luitenant, en
moest menigen voornamen Jonker, die achter de kagchel gezeten had, mij zien voorttrekken. Bij geluk verliefde een oud
Generaal op een fchoon jong meisje, dat hij trouwen wilde,
en wie ten gevalle hij allerlei jeugdige dwaasheden beging.
Onder andere werd hij ook fentimenteel, omdat zij het was.
Wie hem des morgens voor liet front vloeken en tieren hoor
vertrouwde zijne ooren niet, wanneer des avonds de-de,i
toovermagt den ruigen Generaal in eerren, als het duifje kirrenden, Arcadifchen herder omfchiep. In fpijt van het verfchil
der jaren, werd het fchoone meisje zijne bruid; doch onder
voorbeding, van voor het offer harer jeugd hem te tiranniferen.
Dat deed zij dan ook naar hartelust. Al de zweetdroppels,
die hij op de parade zijn regiment afperfie, fchenen zich op
zijn voorhoofd te verzamelen, wanneer de grillen zijner bruid
voor hem opmarcheerden; en wee hem, zoo hij hare luimen
niet bevredigen kon!
„ Wij hadden destijds ons kwartier in mijne vaderíiad, een
klein onbeduidend plaatsje, gelijk gij weet. Het was dipt bij
kers-•

TO GAL'S LUIMEN. f¢;

kermis. De Freule verlangde van haren buigzamen aanbidder
een' rozeboom. In den beginne fcheen haar de wensch weinig
ter harte te gaan; doch toen zij hoorde, dat in het geheele
fladje geen bloeijende rozeboom te vinden was, ftond zij er
op net kinderachtigen moedwil, en bragt door haar mokken
den Generaal tot vertwijfeling. Hij zond rijdende boden naar
de naaste groote lieden, die hein ook dadelijk rozeboomen
bragten; maar de een was geknakt, de ander bevroren, en de
Freule wierp ze het veníler uit. De fneeuwjagt, welke ons
destijds drie dagen lang kwelde, was niet zoo onftuimig als
hare kwade luien.
„ In dezen nood reed de Generaal des kersmorgens toevallig
mijne woning voorbij, en — zag in mijn venfier een bloeijenden rozeboom, dien ik zelf met groote zorg voor den aan
verjaardag mijner moeder gekweekt had. Geen honge--ilande
rige havik kan zoo fnel op den eeríten den besten leeuwrik neer
als hij , van liet paard fpringende, mijne kamerinftormde,-lorten,
en met gierige blikken naar den rozeboom fuelde. Ik ítond
niet weinig verzet over liet onverwachte bezoek, nog meer
over de ongewone vriendelijkheid, met welke hij mij aanfprak:
„ Lieve lieer Luitenant, wilt gij mij dezen rozeboom wel afítaan?" — Ik had daartoe niet den geringften lust, en ontfchuldigde mij beleefdelijk met het verlangen, mijner oude moeder
een klein genoegen te verfchaffen. Toen hij voortging, mij
door onfruimige beden te dringen, nam ik de vrijheid, hem te
zeggen: dat hij niet aan mij verdiend had, dat ik hem zulk een
offer zou brengen. ík herinnerde hem met befcheidenheid aan
de mishandelingen, die ik ondergaan had, fchoon hij mij zelf
dikwijls had betuigd, dat ik mij in het veld braaf gedragen
had. Deze herinneringen, welke hij anders zeer kwalijk plagt
op te nemen, vonden ditmaal een genegen oor; wij begonnen
te onderhandelen, en in 't kort, hij pakte mijn' rozeboom, tegen de billijke belofte, mij de eerfte vacante _ Compagnie te
zullen geven. Hij heeft woord gehouden. Mijn bloed had ik
te vergeefs vergoten, maar niet het water, waarmede ik mijn'
rozeboom drenkte!"
Nu nam de Hofprediker liet woord. „ Het beste aan mijne
voormalige onaanzienlijke fiandplaats was een kerfe- boomgaard.
Welligt herinnert gij u nog, dat ik altijd een groot liefhebber
an kerfen was, en ze heeds met zoo groote gretigheid ver'
hond,
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hond, dat ik mij nooit den tijd gunde, de fleenen er van af te
zonderen, maar die allen doorflikte. Nooit had ik eenig ongemak daarvan ondervonden; doch nu, daar ik de fchoonfte kér^
fen uit de eerfte hand had, en mij al te zeer te goede deed,
ware liet mij bijna gegaan als den braven GEL LERT, die, zoo
als men zegt, aan eene verflopping door kerfefi:eenen Itierf.
Ik werd ziekelijk, hypochonder, zonder de oorzaak mijner kwaal
te ráden. Den artfen ging het niet beter dan mij; zij dachten,
dat het tot de ziekten der geleerden behoorde, mij door veel
1luderen op den hals gehaald. Ik moest de baden gaan ge
daar mijne omflandigheden dit niet toelieten, Pijr--bruiken,
mont- water ontbieden. Gelukkig was ik reeds gezond, eer het
aankwam. Ik zette het in mijn kelder, en dacht er niet ver-

der aan.
„ Kort daarop werd een nieuw, geftrenger Toltarif afgekon^
digd, volgens welk, onder andere verboden waren, ook allen
minerale wateren in het gemeen de invoer ontzegd werd. Dat
was een donderflag voor den Heer Prefident van het Confitlorie, Wien de geneesheeren in de maand Januárij ronduit ver
hadden, dat hij in het voorjaar voor het Confiflorie der-klard
Engelen zou moeten verfchijnen, zoo hij niet fpoedig Pijrmont-water dronk. Het was nergens te krijgen. Om het te
ontbieden, was eerre allerhoogfle Toelating noodig; om deze'
te verkrijgen, werd tijd vereischt, en daar Pijrmont ver af ge
kon de Prefident ligt berekenen, dat de hulls-legnis,zo
niet eer, dan aan den dag zijns doods, zou aankomen. Daarover jammerde hij luide. Ik was juist in de Refidentie, waar
Ik te vergeefs aanzoek om eene betere flandplaats gedaan had.
Fluks liet ik mijne bijna vergetene kist komen, bragt haar aan
den kranken Meceen, en ontving, vier weken daarna, de onverwachte beroeping als Hofprediker."
„ Mij ," hief de Bankier aan, „ ging het in den beginne
Hecht. Vlijtig was ik en punktelijk, maar het ontbrak mij aan
krediet. Eenmaal bood zich eerie voordeelige gelegenheid aan
bij welke ik honderd procent winnen kon, zoo ik Hechts een
;

kapitaal van vijfduizend daalders in handen gehad had. Ik
nam het beflult, eenen rijken Zonderling om dit kapitaal aan
te fpreken. Hij ontving mij zeer koel. Vergeefs rekende ik
hewn de winfl•en voor, die ik te maken hoopte. Hij vorderde

zekerheid, die ik buiten ftaat was te geven. Reeds had ifs
zucht
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zuchtende het gefprek afgebroken. Wij gingen te zamen floni
op en neder. Daar valt mij eerre fpeld in het oog, die ik van
den grond opraapte, en op mijne roksmouw flak, doordien ik
van jongs af gewend was, ook liet geringfie niet verloren te
laten gaan. De Zonderling bleef flaan, zag mij een oogenblik
in het gezigt, en zeide geheel onverwacht: „ Gij zult de vijf
daalders hebben."
-duizen
„ Op het oogenblik telde hij ze mij uit, zonder eenige ze
te verlangen. Ik giste toenmaals niet, waarom hij zij--kerhid
ne gezindheden zoo eensklaps veranderd had. Doch toen ik
hein het geld terug bragt, dat mij groot gewin had opgeleverd,
verklaarde hij mij, dat het oprapen van de fpeld hem vertrouwen op mij had ingeboezemd; dat hij daaruit tot mijne bedachtzaam- en oppasfendheid befloten had. Zonder die fpeld
zou ik geen duit van hem ontvangen hebben, en welligt nog
deeds een arme duivel zijn."
„ Zoo als ik zonder den paardenhoef!" zeide E., de rijke erfgenaam: „ Mijn oude oom, die in Indië fchatten verzameld
had, was zeer onvriendelijk tegen mijne arme moeder, zijne
eenige zuster, en wilde van mij niets weten, omdat zij voor
vijf-en-twintig jaar, uit liefde tot mijnen vader, dc hand van
een zijner vrienden verfmaad had. Vergeefs fielden wij alle
middelen te werk om hein neer te zetten; de anders edele
man bleef hardnekkig, onverzoenlijk, en had reeds door een
testament in forma alle zijne goederen aan de armen vermaakt.
Ik mogt hem in het geheel niet voor de oogen komen, en
had er ook geen lust toe.
„ Op zekeren dag hield de Vorst heerfchouw op cone uit
vlakte, digt nevens het prachtig landhuis van mijnen-gebrid
oom, bij wien hij zich tot het ontbijt had aangemeld. Om
zich deze eer nog waardiger te toonen, befleeg de oude, tegen zijne neiging, een fchoon paard, en mengde zich, bij de
heerfchouw, onder het gevolg van den Vorst; doch kon niet
altijd zoo fnel volgen, als de verfchillende evolutiën der ka.
vollerij zulks vorderden. Eenmaal was hij bijna overreden ge.
worden. Hij ontging dit ongeluk wel nog, doch zijn paard
werd fchuw, rende met hem onder den dikften hoop der toefchouwers, fteigerde, en Ploeg achter- en vooruit. Verfcheidene der omílanders grepen naar den teugel, ook ik, daar ik juist,
een der naasten was; het ros Hoeg met den voorpoot naar mij,
asay. 181.3. No. 3.
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t ik zonder bewustheid.
da
trof aslij zoo onzacht in de zijde, dat
uederflort^e,

Toen ik weer bijkwam, lag ik in een fchoon vertrek op
ten zacht bed; doctors en cïiirurgijns bemoeiden zich om mij ,
-rn vooral mijn oom met de teederfie zorgvuldigheid. Hij kenáíe, mij niet, en flechts cie gedachte, dat zijn paard mij veelligt tot eenen gebrekkigen gemaakt had, was de bron zijner
inenschlie.vende hetxoeijingen. Eerst des anderen dags, toen ik
ini_i een weinig herfleld had, vroeg 'hij naar mijnen naam,
dien ik nog verzweeg , mij voor eenera vreemdeling uitgeven<1e, Piet ging wet mijne genezing zeer langzaam. Dagelijks
brags= de oude man eenige uren, en ten leatlie gebeele dagen,
.an mijn. bed door; want ik fteld.e alles in het werk om hern
tte winnen, en het gelukte boven mijne verwachting. Nadat
yk genezen was, deed hij. wij den voorflag, om niet weer van
hert te fcheident, en liet mij hopen, dat hij mij als zoon
hou aannemen, Geroerd kuste Ik den grijsaard de hand, en
v.irte. de vrees, dat hij mij zon verftoten zoodra hij mijnen
ziaam. hoorde. Hij zag verbaasd op — ik noemde mij — de
lintdekking trof hemt. — er kwam een traan in zijn oog — hi
.peiarinde mij, en zond naar mijne moeder. Twee jaren leef+.
en wij no nog in de liefderijkfte eensgezindheid. Kort daar
tnr is hij geftorven. Mij liet hij zijne rijkdommen na , en ook
izet rijnaarcl, welks boei ik ze te danken heb, en dat ik zelf
agelijk.s. zijn voeder breng."
7:brans fehoot F. nog- over, die zich onder allen tie gelttkkige, achtte, en wel met regt, want hij bezat eene der beminneMktIe. vrouwen, die. hem daarbenevens een aanzienlijk vermogen had aangebragt . ,, J t) LIE VAN rr * * * ," begon hij, „ had
tang mijnen pogen bevallen; maar zij • was veel te rijk, hare
znroeder veel te voornaam, en voor alle dingen zij zelve vee[
Aye pt4verfchi llig Tegens mij, dan dat %k mij zou veroorloofd
webben, de. mïnfie hope te, laten kiemen. Ook waren wij, zon-.
, fnipper, zeker nooit een paar geworden.
der den, papier
.Ent. on een bal ftond ik, in liet danfen, niet verre vary
haat. Nog rrgnnreerde. zij de rij opwaarts., en verloor bij deze
geligenheid, gij voorbij wallende, een klein driekant briefje
h: la ren. boezem.. Den j nge melkmuil,, die. naast haar frond,
een Etourdi,. van wien ieder vreesde, dat hij zich over z1jnè
eigene, aa;.dgheïd zou, deodiagcben, fprong toe raapte het paW
;

-
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piertje op, his het, lachte overluid, huppeldé naar jUULrE;
achter welke juist hare moeder op den loer ftond; en riep;
„ Mijne genadige Freule, gij hebt hier een biljet verloren;
dat wel Hechts klein, maar van inhoud zwaar is s en waarvan
ik u niet berooven wil."
Ik zag JULIE fterk kleiren; ik zag het oog der moeder
vonkelen; mijn instinct zeide mij, dat ik het arme meisje s
fchoon ik nooit, een woord met haar wisfelde, uit eene fchrikkelijke verlegenheid moest redden; ik trad fnel toe en juist
als de beenige hand der moeder zich reeds uitgeilrekt had,
Om het briefje aan te ne men, fcheurde ik haar den buit lus,.
fchen de vingers weg,. en zeide verítoordi ;; Mijnheer ii,
heb het papier verloren."
Hij zag mij ir. et groote oogeri aan, en ftotterde o „ Gij?
Vergeef mij , ik heb zelf gezien. —"
;, Het had fraàijer gellaan ; " viel ik hem in de rede; „ zoo
gij niets gezien hadt. Het briefje bevat een klein geheim à daal
niemand belang bij heeft, dan ik.'
Inderdaad ?" zeide de melkmuil ; en zag er y op zijne
wijze, zeer loos uit; „ ei, zoo meld snij slechts het eerite
Woordje, opdat ik hoor, of gij inderdaad rept op dit briefje
hebt."
i , Morgen ochtend te zes ure," zeide ik hem half luid in
het oor, ,, wil ik u buiten de nieuwe pooit het geheele hrief^
je voorlezen, zoo het u belieft."
Met deze ivoorden keerde ik hein den rug tbe, en hij had
tien moed. niet,. het toonel verder uit te breiden; Halve blik
ik naderhand op Ju LIL en hare moeder wierp ; ver;-ken,di
rieden mij, dat ik mijn doel bereikt had De moeder feheeri
gt rust gelleld; en der dochters oogdo zochten mij; om mil
vriendelijk te danken.
„ Intusfcheti konde ik de verzoèking niet wederhaan om het
briefje eens in te zien; waarvoor, in mijn geval, welligt eenige
verfchooning ware in te brengen. Ik floop in een zijvertrek
en las de met potlood gefchrevene, woorden: „ Om elf ure, op
oien trap die tzar den, tuin leidt ,het laatf.*e vaarweb" ---^
gen réndëzvous s dacht ik; hoe zal dat afloopen? Zal de naoen
der haar uit het oog verliezen? en zal niet veelligt zelfs de
iuge fitoeshaan, die deze woorden het eerst gelezen heelt,
enbefshaaind genoegzijn, zich op uien tuintrap tot derden man
-

,
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op te dringen? — Het toeval heeft mij nu eenmaal tot Ridder
van liet meisje verkoren; ik moet zien, hoe ik haar de klip
uit den weg ruime.
-pen
„ IIet liep reeds mooi naar elven. Ik begaf mij terug in de
zaal, de moeder opzoekende, van welke ik niets meer wist,
dan dat zij erne hartstogtelijke liefhebfler van her fpel was
doch met wie niemand gaarne (peelde, omdat zij onverdragelijk krakeelde. Ik zag haar neat ruLiE zitten, en bemerkte in
de oogera der leerde eerie angfl:ige verwarring. Met gemaakte
ergeloosi:eid trad ik toe, en vroeg der genadige vrouw, of zij
cene partij 1'hombre verkoos? — „ h Ja," was het vriendelijk
antwoord. Nu miste nog slechts de derde min; daartoe verkoos ik den jongen heer, dien ik inderdaad reeds aan de deur
vond loeren, die naar den tuin leidde. Hij wilde niet fpelen;
doch toen ik hein de hand zeer beduidend drukte, en hem
zeide, dat hij mij Benen dienst zou doen, volgde hij mij aan
het tafeltje, waar ik eenige vervelende uren doorbragt, en de
moeder met de grootfile aardigheid winnen liet.
„ Eerst na middernacht Ronden wij op, en ik maakte mij
gereed naar huis te rijden, toen mij iemand zacht op den fchouder klopte. Het was een jong, mij onbekend Officier, die mij
driftig verzocht, hem nog eenige oogenblikken te fchenken. Ik
volgde hein in den tuin. Daar omhelsde hij mij hartelijk, en
zeide. „ Gij hebr door uw edel gedrag mijn ganfche vertrouwen gewonnen. Ik heb het briefje gefchreven, Ik bemin juLI E v A N R * * * , en word van haar bemind. Maar ik ben
arm, en hare moeder heeft mij fchandelijk afgewezen. Morgen
ga ik naar de arme, met liet vaste voornemen, JULIE te ver
dood te vinden. Dat ik haar heden het laatfle-dien,of
vaarwel zeggen kou, dank ik u. Voleindig her werk nwer
grootmoedigheid; Pia mij nog céne bede toer'
„Met vermaak," antwoordde ik het interesfante jongeirensch,
wiens diepe roering zich mij mededeelde. Zijne bede was: de
brieven, welke hij JULIE zou febrijven, aan mij te mogen
adresferen, wijl hij hier geenen vriend had, op wien hij zich
verlaten kon. Ik beloofde liet gaarne, begeleidde hem des anderen morgens ook nog eens paar mijlen, en liet mij onderrigten t
hoe ik het aan te vangen had, om de brieven met zekerheid in
JULIE'S handen te fpelen. Hij drukte mij nog eenmaal met
aandoening aan zijne borst, en ijlde de heldenbaan op.
Ut
,,
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„ $ij jut 's moeder had mij het liberale omber -fpel, dat
Ik met haar gefpeeld had, zoo in gunst gebragt, dat zij nu in
alle gezelfchappen mij opzocht, om met haar partij te maken,
en het duurde niet lang, ot' zij noodigde mij ook aan haar
huis; bij gevolg had ik altijd de beste gelegenheid, JULIE de
brieven hares beminden heimelijk ter hand te (lellen, doch helaas ook, hare bekoorlijkheden dagelijks te bewonderen, en de
eigenfchappen van haren geest en haar hart dagelijks hooger te
leeren fchatten, In den beginne was zij befchroomd met mij;
maar van tijd tot tijd werd zij vertrouwelijk, als eene zuster
tegen haren broeder,

en veroorloofde zich kleine vrijheden met

mij, die mijne eigene vrijheid eersen finadelijken ondergang
dreigden. Zij ontving mij b. v. dikwijls en negligé; zij lelde
in het gefprek fomtijds hare hand op de mijne, en neer dergelijke, wat jegens den vertrouwden harer liefde haar niet onwelvoegelijk fcheen, doch mij al meer en meer zulk een hartkloppen veroorzaakte, dat ik in goeden ernst begon te duchten,
dat het ten laatlle met mijne rol niet wel zou afloopen.
„ Vier maanden lang had deze heimelijke verftandhouding geduurd; de veldtogt fpoedde ten einde. De beminde was tot
Kapitein benoemd, en dweepte reeds in alle brieven van de za
welke zijne terugkomst hem beloofde. Ik had voor-lighed,
dit pijnlijke oogenblik niet af te wachten, maar den-genom,
dag vóór zijne aankomst op reis te gaan, om in de verte van
den ongebeden gast ontflagen te raken, die zich steeds dieper
bij naij nestelde. Daar komt plotfeling het berigt, dat Kapitein
w * * * in eene der laatfle fbhermutfelingen gebleven is! Deze
treurige boodfchap JULIE over te brengen, was de zwaarfte
taak, die mij in mijn leven ten deel viel. Hare fmart, hare
vertwijfeling te befchrijven, daarvan zult gij mij wel ontfaan.
Ik beproefde niet, haar te troosten; ik weende ílechts niet
haar, liet van den geliefden doode mij vertellen, en íleeds weer
hetzelfde vertellen, las zijne brieven t^vintigmaal met haar door,
en ítemde met warmte in zijnen lo` Zoo vond ik den weg
tot haar hart. Dit duurde bijna een jaar. Van tijd tot tijd
droogden de tranen op; de brieven werden zelflener gelezen;
de vertwijfeling maakte eindelijk voor de zwaarmoedigheid, de
zwaarmoedigheid voor eene zachte kalmte plaats; en fechts de
zoete gewoonte, mij als eenen vertrouwden, liefdevollen vriend

te befchouwen, werd met iederen dag inniger. Ik was JUL I E
K3
ons
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.onontbeerliji, geworden. Ik waagde eind.lijk kleine wenken,
Halve vvoorden, die eerst flechts door zuchten, vervolgens door
vriendelijk weemoedige blikken beantwoord werden; en in 't
kort, de zalige dag verfchecn, op welken 1 u LIE 's vertrouw
plaats van haren geliefde innam, welke bij nu federt-de
drie jaren als de gelukkigfte echtgenoot bekleedt. Dank zij den
verloren papiesfaipper!"
Dc vrienden grepen naar de glazen, en klonken vro1ijkb
g , Zeker, ik geloof," was liet gevoelen van B., „ zoo ieder,
tvicnl Iiet wel gaat, tot den oorfprong zijns geluks terug gaan
wilde of kon, hij zou, even als wij, op (pinnen en fpeldeu
tiooten."
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a, zegepr,al in 't einde en kom tiw' wraaklust koeler,
Gij , der tirannen flaaf, die op mijn leven doelen !
A Rome, dat mij kent en proef draagt van mijn' haat !
Verwin in 't einde uw vrees... ja, Hannibal vergaat!
Uw rustelooze wrok, die omvlamde op mijn liggen,
Zag dan 't weèrfpannig lot mijn' dood te lang vertragen;
Gij wilt dan dat uw hand het luttel bloeds vergiet,
Dat, tijd en krijg ontrukt, Blij nog door de adren vliet!
Romeinen, eens geroemd als IlrafFers vin verraders!
Betreedt ge aldus het fpocr van uw doorluchte vaders
Getrouw aan eer en deugd, die u niet meer bekoort,
Verwon bij hen het zwaard, waarmee hun nakroost moordt,
Gij dwingt een' cijnsbaar vorst (o laagheid zonder gade!)
Dat hij een' weerloos vriend door valsch verdrag verzade!
Gij overkruist de zee, en, fchaamteloos en finood,
Iekuipt ge, in dit gewest, eens droeven grijsaards dood!.
Geniet, Fiamininus! die zege, zoo vol fchandel
Ik item in mijnen val: geniet uw offerande;
Ik kwam uw' wrok reeds voor. 'k bedroog uw' etivèlinoed,
Ln opende mijn graf en heb mijn' roem behoed.
Waan niet dat Hannibal, hoe 't n000dlot zij verbolgen,
Uw trotfche zegekoets, laaghartig, ooit zal volgen,
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Dat hij liet hoofd ooit bukke uit fchaamte om zijnen hoon,
En Romen ooit, geboeid, haar' overwinnaar toon',
Ach, hadt ge, o nijdig lot! mijn' wraakkreet willen hoeren,
Mijn' haarren waar' gewis de diepte val befchoren!
Gij, gij hebt hen behc.cd ! ... Ach, hun ten vloek gebaard,
Moest ook dat heerschziek rot verdelgd zijn door mijn zwaard,
ja, Rome, dat ik tart en nog met nffchrik noeme!
Met regt vervloekt gij mij, zoo veel ik u verdoeme 1.
Mijn woede dreef mij voort van 's aardrijks uiterst eind'
Tot op der bergen top, met eeuwig ijs omheind;
Ik deed Carthaag op Rome een fchrikbre wraak behalen,
De haat heeft op natuur mij leeren zegepralen.
'k Heb fireng mijn drift gekoeld aan veldheer en foldaat;
'k Heb in uw dapperst bloed wellustig mij gebaad ;
Italiën, ten prooi aan 's oorlogs fcherpe roede,
Scheen 't erfrijk van den dood, waar ik zeeghaftig woedde
Wat weduwen in rouw! wat oudren zonder kroost!...
Uw muur weêrkaatfte, 6 Rome! uw jammerkreet om troost.
Tuig, Cannnes gruwzaam veld! van mijn bloeddorftig pogen!
Gij, Capua alleen, hebt al mijn zorg bedrogen!
't Was dan des hemels wil! en keert, 8 godendom!
Dan rooit, ons doel ter gunfte, een enkel uur wefirom?
Geen nood! fchoon ook mijn land te ondankbaar mij verraadde.,
'k Nam 't Aziaansch geweer tot uw verderf te fade,
En mijn geducht beleid, dat voor uw fehreden vloog,
Verlevendigde alom uw' vijand voor uw oog.
6 Zwakke Prufias, wiens lafheid onderwijlen
Den vorftenfchepter boog voor burgerbundelbijlen!
Gij, die geen regten der gastvrijheid heilig acht,
Maar Tiaar tir<znnengunst door. heisch verraden tracht i.
Wrat moest gij de eer der kroon door 't fchandlijkst juk verlagen?
Hadtgij me een zwaardvertrouwd,gij hadt me uw'trbon zienfchragen;
Het vuur der feifle wraak had mij op nieuw bezield,
En had mzjn arm geftierd en 't Roomfohe volk vernield!
Tirannen! 't is gedaan: gij wordt door 't lot gelieven;
Maar, gij mistroz;wt mij nog, zoo lang gij mij ziet leven;
TIet denkbeeld van uw fchand' vervolgt .v overal
Gij vreest alom den naam, de fchim van Hannibal.
v moeders, nog in 't hart mijn gramme woede duchtend',
Gedenken mijn' triomf, al weeneude en al zuchtend,
In
®
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In 't eind': mijn droeve dood kost aan den Roomfchen Raat„
Zijn' ouden roem ten hoon, een fehandlijke euveldaad.
Men zegge eens, dat het volk, dat vorílen deed bezwijken,
Die trotfche burgers, in 't bezit van honderd rijken,
Toen alles hen ontzag, toen 't Aziatiesch land,
Gebreideld in hun juk, de wet kreeg van hun hand;
Toen 't overheerd Carthaag, in 't (lof ter neêr gezonken,
Onmagtig, op zijn puin, hunne adelaars zag pronken,
En aan hun zegekoets reeds Grieken was geboeid,
Dat toen dat zelfde volk, door ouden wrok ontgloeid,
Een' zwakken grijsaard haatte, en, vlammende op zijn leven„
Hein, verre in Azia, vergift heeft ingegeven.
Voleind, voleind, 6 Rome! en flrek uw ketens uit:
Voleind: mijn jongfle frik geeft de aarde aan u ten buit.
Maar, dat het beulenrot, door Rome hier gezonden,
Al twistende out den fchat, worde op zijn' prooi verslonden?
Dat al uw burgerij, ten doel aan vuur en vlam,
Zich enge kluisters fineed' , van bloed en tranen klam!
Ja, ftorte t'eener tijd (die hoop vertroost mij weder!)
Het trotfche kapitool door eigen zwaarte neder 1
Dat door al 't volk der aard', tot uw verderf gefpoord,
Uw kroost worde omgebragt, uw grijsaards wreed vermoord!
Hun dolk verzwelge uw bloed; en dat men, mij ter wrake,
Een woestenij van Rome en haren omtrek make!
Beticht dan van dit wee, dat eens u treffen zal,
Uw eigen gruwlen en dell wensch van Hannibal!
Naar het Fransch van
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nog maar twaalf jaar oud was, eischte hij
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unt, mijn vrienden! gunt dit harte
Dat het zich in 't uwe fort!
Hij, die 's levens ramp en plagen,
't Pak der fmart alleen moet dragen,
Voelt, hoe diep de wonden knagen,
Als de bloem der vreugd verdort.

;

Gunt mij thans gehoor, mijn vriendenf
Daar mijn boezem zich ontlast;
Wilt het aan den vriend vergeven,
Als zijn zucht voor hooger Ieven
Niet aan zinlijk heil kan kleven,
Soms niet bij uw vreugde past.
Ja, gij wilt, gij zult mij hooren,
Schoon mijn zangtoon fomber klinkt,
Hij, die niet dan vreugd wil kennen,
Niet dan aan 't genot wil wennen,
Stort wanhopend neer in 't rennen,
Als 't genot zijn' arm ontzinkt.
Wat is vreugde? wat zijn rampen?
Wat gevoel voor lust en pijn?
Kindren Hechts van oogenblikken,
Die ons martlen of verkwikken,
Ons verfirenglen in de frikken
Van dit kort en nietig zijn.
fj Voorgedragen iti het Arnfterdarrfche Genootfcl,áp, TOT BEOEFERING VAN DEUGD EN KUNDE,
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d Mijn vrienden! kunt gij 't denken,
Is dit aanzijn 't aanzijn waard?
Is dit dwaas verleidend flikkren,
Is dit w.anwijs zelfontwikklen,
En dit kunilig zinlijk prikkien,
't Einddoel zoeken op deze aard'?
hij, die zoo dat doel wil kennen,
Die, geblinddoekt door den waan,
Grijpt en rondtast in den blinden,
Zal, wat hij poog' te onderwinden,
Nooit het glooijend voetpad vinden,
Dat hem wis doet opwaarts gaan.
Doch het dwaas geílreel der zinnen
Vliedt, als eedler band ons bindt;
Hulp in rampen, troost in fmarten,
Kracht om tijd en lot te tarten,
Vinden zaanmverbonden harten,
Vindt de vriend Heeds in den vrind.
8! Hoe draaglijk wordt de ellende,
Als de vriendfchap hulp verleent,
Als ze ons sterkt in 't moeilijk ftrijden,
d'Alfem in den kelk van 't lijden
Tot een' heilgen dronk wil wijden,
Als zij troostrijk met ons weent.
Dan, mijn vrienden, drupt Gods zegen
Toch, fchoon fmart het harte knaagt;
Laat het fiervens -uur ons prangen,
't Zwakke lijf met fchrik omvangen,
't Doodzweet drupplen van de wangen,
't Wordt door vriendfchap weggevaagd.
Gunt mij dan gehoor, mijn vrienden!
Daar mijn boezem zich ontlast;
Wilt het aan den vriend vergeven,
Als zijn zucht voor hooger leven
Niet aan zinlijk heil kan kleven,
Soms niet bij uw vreugde past<

Hoe
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Hoe de vreugde ons ook omringe,
hloe zij zweve om onze fchreên,
Hoe zij bouw' op luchtkasteelen,
En ons prikkie door haar itreelen;
Midden in die zintooneelen
Schijnt de fmart door 't tooikleed heeft,
Alles, wat wij hier aanfchouwen,
Al wat ter genieting leidt,
's Levens voorfpoed, welvaart, weelde,
Rijkdom, die zijn' fchat ons deelde,
Schoonheid, die de Zinnen ftreelde,
Alles draagt verganklijkheid! ...
ô! Dit denkbeeld fchokt mij 't harte;
't Stelt zoo vaak mijn vreugd te loon.
't Is dan fechts voor oogenblikken,
Dat we ons laven, ons verkwikken?
In ons lagchen klinkt het fnikken
Van het bange (erfuur door?...
Komt, mijn vrienden! volgt mijn zangen,
Aan verganklijkheid gewijd.
Laat de zorg ons 't hart verteren,
Mooglijk voert ons 't rein begeeren
Uit dit slof naar hooger fpheren,
Waar gij niet verganklijk zijt.

V an waar dat diep gevoel, 't geen 't menschlijk harte fchokt?

Dat ons, door hoop en vrees, naar 't blij genieten lokt?
Van waar die on~ust, die beklemming? dat verteren
Van krachten, die zichzelve uitputten door 't begeeren?
Waarom toch hecht de mensch, fchoon 't ftoffloers hem omfuit^
Zich aan dat diep gevoel, en werpt den blik vooruit?
Kan heel de beeldenrij van 't weggefneld verleden,
Die wemelt voor zijn' geest en fpiegelt in het heden,
Zijn wenfchen niet voldoen? -- Heeft dan deez' lagchende aard'
Voor hem geen' grond gevormd, waarvan hij bloemen gaart?
Is 't al voor hem, of hij voor 't al? -- Neen, met zichzelven
In strijd, poogt hij uit dijk zich d'eélften fchat te delven.
Het
Li
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Het heden geeft hein rust, gelijk 't verleên hem gaf;
Vergeefs ! hij zoekt de rust aan de andre zij' van 't graf.
Die walging hij 't genot, die onrust bij 't verkrijgen,
Dat zwaar en moeilijk pad, dat hein de borst doet hijgen,
Dat altijd willen en niet willen zonder end,
Waardoor zijn zwakke voet zich ginds en herwaarts wendt,
Dat altijd wenfcllen, altijd hopen, nimmer handlen,
Die fnelle, woeste gang, dat dikwerf zielloos wandlen,
Dat eindeloos geffreel, dat beurtlings fmart en vleit,
't Is alles wrange vrucht van zijn verganklijkheid.
Natuur fchiep voor den mensch, in onnavolgbre weelde,
Lene onuitputbre kracht, die teelde en weêr herteelde;
Die duizendwerf verging, zich duizendwerf herfchiep,
En van 't verbrijzeld beeld wear 't beeld te voorfchijn riep.
Zij fchetst hem in haar' gang, door ïteeds vernieuwd herhalen,
liet fehoon gevormd tafreel, en fchetst het duizend malen.
1 Iet is in haar gebied een eeuwig fcheppen: nooit
Ileeft zij haar werk volbragt, en 't gansch gewrocht voltooid.
Idet worden en vergaan, 't verftoren en herbouwen
Doet zij, in vorm bij vorm, het menschlijk oog aanfchouwen.
Als zaamgeperfte (tof in 's aardrijks ingewand,
Door gloed bij gloed gel'meuld, in volle kracht ontbrandt,
En flad en volk verzwelgt en houdt in de asch bedolven,
Dan rijst een vruchtbaar land uit 't vlak der zuidergolven,,
De vuurgloed wordt gedoofd, die had en volk verzwelgt,
Doch die, na eeuwen loops, weer 't vruchtbaar land verdelgt.
-

Zoo ílaar ik vol gevoel op 't lot der f{ervelingen,
Dat, als het dwarlend blad, in onbepaalde kringen
Zich opheft, door demi wind in de enge kringen fpeelt,
En zich bij feller dorm in duizend hofjes deelt.
Het heden geeft hem niets dan vruchten van 't verleden;
't f anitaande ziet hij wear uit 't nu te voorfchijn treden;
Geen oogenblik, dat hem in eigendom behoort;
Met elken polsílag fnelt een deel van 't leven voort.
liet leenregt van 't beflaan, hein hier op de aard' gegeven,
Wordt fpoedig hem ontroofd. -- Hex kort befef vau 't leven
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Wordt, als de ramp hem treft, een zachte troost voor 't hart,
Maar, als de voorfpoed lacht, een wreede boezemfmart.
Wat dwaasheid, zich het brein op zingeluk te fcherpen!
Voor 't kort en nietig zijn een levensplan te ontwerpen!
Wat trotschheid, die zich waant op lot, op tijd gewis,
Die denkt, dat hij in 't flof hier reeds onIierflijk is!
Wat wordt, 6 ijdle mensch! van al die trotfche plannen?
Kunt ge uit uw zwak gemoed het denkbeeld wel verbannen,
Dat elke korrel zand, die door het uurglas loopt,
Een deel van uw beflaan en van uw plannen sloopt?
Dit denkbeeld blijft u bij, rooft vaak des levens bloef m;
Het dringt zich in de ziel, en pijnigt hart en boezem;
floe gij 't verdooft door pracht, door fchatten, weelde en glans
J-Iet zweeft u voor den geest door kroon of lauwerkrans,
Laat rijkdoms wierookvlam in gulden vaten glimmen,
Gij ziet dat fchrikklijk beeld in wierookwolken klimmen;
Het wemelt voor uw oog, en, in uw' geest verfpreid,
Blinkt van uw pracht en fchat niet dan verganklijkheid.
Zie om u, toets uw' hand aan 't geen natuur deed worden$
Zijt ge (als vergangbaar deel) van hooger, eedler orden
In haar verwislend rijk ? -- Het worden en 't vergaan
Rleeft u, met plant en dier, in d'eigen ulofklomp aan.
liet teeder plantje dort; de wind verfpreidt zijn deelen;
Natuur verzamelt wear, om andren voort te telen;
IIet hofje hecht zich aan liet flofje, krijgt den vorm,
En 't veldviooltje kiemt in 't worftlen van den florin.
't Is al verfcheidenheid, voortbrengen en ontbinden,
Hier vruchtbaar in de teelt, daar vruchtbaar in 't verflinden,
Geen deel, of 't lost zich op in andre deelen; 't wordt
Wear eigenfchap des gronds, als buis of vezel dort.
Een heeds onzigtbre kracht brengt deel tot deelen over,
En de eikel wordt gevoed; hij fchiet zijn Elam en loover
Door 't dun omkleedfel heen, dat nu ontbonden kwijnt,
En, als onmerkbaar deel, in (lam en tak verdwijnt.
Uw ligchaam, dierlijk deel van 't groeijend dierlijk leve ,
Is, als de bloem, het blad, uit hofjes zaamgeweven;
`t Is deel van graan en vrucht, van dier, metaal en plant,
Gekleipsd uit fpijs en vocht, en zigtbare aanverwant

L3
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Van al wat is en wordt. — Door foflijklleid omwonden,
Wordt ook zijn vorm, zijn flof in 't groot geheel ontbonden.
Zie daar, 6 mensch ! het kleed, waarop -ge in dwaasheid prijkt,
Niets is er voor uw' trots, dat bij dit kleed gelijkt;
En echter, hoe gering! hoe zaamgeíteld! gefponnen
Uit vezels zwak en teér, aan nietig flijk ontgonnen!
Natuur gaf u dien ^dos, als tooifel van 't beitaan;
Zij trok u 't ítoflijk kleed slechts voor de ontbinding aan.
Gij voelt dit menigwerf, door 't eng en moeilijk drukken,
Als ge, in dit kleed gehuld, in zwaren gang moet bukken;
Het prangt de vrije borst, en maakt den adem zwaar,
Belemmert wil en pligt, ja brengt ons in gevaar,
Om (daar des levens wee 't gevoel der Tinart blijft fcherpen)
Het zwaar en knellend juk diens ílofklomps af te werpen.
De ontbinding zwaait haar' ilaf, en eischt liet cijnsbaar deel:
Niets houdt haar' arm terug, geen jammer noch geíireel:
Zij treedt met floutheid voort; haar adem is befinetten,
En dampt met d'eigen walm uit broodkorst en banketten.:
Zij grijpt naar 't prachtgewaad zoo wel als naar de pij ,
En stelt noch slaaf noch vorst van de onderwerping vrij.
Als 't vruchtbaar aardrijk bloeit in rijkgevulde voren,
't Genieten geelt en golft in 't fchoon en voedzaam koren,
Dan ziet, bij Portici, de landman 't welig graan,
Met rijpen halm gedost, langs Rollend Lava ftaan;
Zijn oog wil, met een' blik, hein d'overvloed voorfpellen;
Zijn hart wenscht reeds 't genot, de volle garf te tellen:
Hij treedt, door hoop geleid, langs 't vruchtbaar akkerland,
Onwetend dat de gloed in 't aardrijk fineult en brandt;
De gloed, die al zijn' fchat, zijn wenfchen, zijn begeeren,
Door d'uitgebraakten stroom, verfcllroeijend zal verteren: -Zoo ,treedt de zwakke mensch, door vrees en hoop geleid,
Dit moeilijk leven door. — 't Is al verganklijkheid,
Drat voor en om hem zweeft. -- De les van de ondervinding
Is onomfiootlijk waar: 't Is alles hier ontbinding.
Geen tijdclip fnelt voorbij, waarin geen flofje wordt;
Geen oogenblik beflaat, waarin geen deel verdort.
Door
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Door dit befef geleid, wat wordt voor ons deze aarde?
Een fpiegel,,waarin 't oog, door ftof omneveld, ftaarde;
Waarin de beelden zich vernieuwden, zoo het feheen,
Doch waar hetzelfde beeld hervoortrad en verdween.
Waar is de flerke mensch, dien nooit de fchijn verraste?
Die nooit, door waan misleid, zich aan 't genot vergastte?
't Genot, dat bij 't bezit den zwakken arm ontgleed,
En in 't vooruitzigt slechts de vreugd hem kennen deed?
Onachtzaam treedt de mensch, gekoesterd door de weelde,
Of door de vreugd omringd, wier hand hem zalig ftreelde,
Of door de finart gedrukt, en door den nood bekneld,
Langs 't korte en finaile pad, dat naar den grafkuil helt.
HIet denkbeeld van vergaan moog' hem voor de oogen zweven;
Hij voel', voor korte poos, de nietigheid van 't leven;
Welhaast treedt zingenot, in bonten dos getooid,
Hem fchittrend voor 't gezigt, en 't denkbeeld is verflrooid.
't Wordt alles eeuwigheid, waarnaar zijn wenfchen trachten.
Hij voelt niet, dat zijn geest in de enge boei blijft finachten.
De zucht, die 't hart beknelt, als voorb8 van 't vergaan,
Ziet hij , bij 't zingenot, voor zuivren prikkel aan.
Zoo moog' hein voorfpoeds gunst met goud en purper dekken.
Of nooddruft en behoefte hein aan die pracht onttrekken,
't Is een, waarnaar het hart met heet vetlangen dorst.
liet trachten naar genot welt hein in d'eigen borst:
Dat trachten wil zijn geest in daadlijkheid omvatten,
En droomt zich de eeuwigheid bij half vermolmde fchatten.
Zoo is dan 't heil der aard', voor u, 't waarachtig goed?
Welt voor dit nietig zijn de wensch u in 't gemoed?
Wat tegenflrijdigheên in middel en bedoelen!
Uw uitzigt onbeperkt, en -- hier in 't ftof te woelen!
Uw krachten onbegrensd, en 't werktuig zwak en teer,
Zijt ge in denzelfden ítond en (laaf en opperheer!
Waarachtig goed op de aard'? verblijf van Tinart en zorgen,
Waar ons verganklijkheid geen' oogenblik blijft borgen,
i\laar alles van ons eischt en alles van ons neemt,
In 't tijdllip van genot 't genot aan ons ontvreemdt,
En, midden in de vreugd, als we onze fmart verpoozen,
Verdorde bladren toont aan 's levens fchoonfte rozen.
Be.
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Befle'tdig goed op de aard'? — Ziet om u, zoekt dat goed
In flof en nietig lijk; bedriegt uw zwak gemoed;
Ziet, of gij 't in den waan der zinnen kunt doen doelen,
En wiet lier in der fla^p, zoo ti de flaap kan ftreelen;
Doch 't is een Bubble finart, daar 't hart die fluimring finaakt,
Zoo 't, in dien droom geíloord, bij 't fchijngenot ontwaakt.
De ziel verlangt, ja Einacht, in dit zoo moeilijk zwoegen,
Om aar} den band van 't flof een eedier' band te voegen.
't Meêwarige gevoel, dat in haar' aanleg leeft,
En zich aan de eigen drift vertrouwlijk overgeeft;
Dat zacht gevoel poogt fleeds, wat lot en tijd verflinden,
Door een onfeheurbren band, den mensch aan mensch te binden.,
Dan ach! hoe dierbaar ook dat zacht gevoelen is,
Het hart krimpt van de finart, bij 't al te wreed gemis.
1-Joe dikwerf lept de mond hier de eêlíle, zoetfie droppen
Uit 's levens beker op, bij 't angttig hartekloppen?
Waar is op aard' de mensch, die, wat hein 't lot ook gaf,
Geen' enklen traan vergoot bij 't alverzwclgend graf?
't Zijn tranen, door natuur, in dit kortfiondig leven,
Aan 't zwakke menschlijk oog tot daaglijksch bad gegeven;
't Z tn tranen, die het fchreit, bij d'aanvang van de finart;
°t Zijn tranen, die het fort, bij 't laatst gevoel van 't hart!
.

,

En ec1 et wil dat hart zich aan die banden hechten,
De fcherpe doornekroon met fchoon gebloemt' doorvlechten,
tori; zoeken in dit ílof naar 't hart dat met ons voelt,
Dat op den zelfden weg het zelfde wit bedoelt.
Het vinden fchokt de ziel — zij denkt zich 't duurzaam Eder},
Daar in dat zoeken reeds haar dag en uur ontgleden:
Iloe flerk de band ook fchiín', door 't deugdzaam hart geknoopt• a
Toch wordt, in luttel tijds, die dierbre band gehoopt.
i- er, in dit nietig rijk van onoplhoudlijh 11-erven,
(s 't dwaasheid, die nog hoopt een duurzaam heilgoed te erven..
L.e':r, rekt de zwakke hand naar 't ijdel luchtbeeld uit,
Dat, voor 't bedwelmd Bezigt, 't geluk in zich befluit;
,Het wemelt vpor uw' geest en flikkert voor uwe oogen;
Doch naauwlijks grijpt de hand, of 't luchtbeeld is vervlogen.
Dat
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Dat luchtbeeld fchijnt het doel, dat ons verlangen wekt,
Waarnaar de teedre hand, de zwakke boogpees rekt;
Doch waar de vlugge pijl, hoe hij naar 't wit woog hellen,
Slechts damp en mist doorklieft, in 't dwarlend voorwaarts Einellen.
Waar is dan 't duurzaam goed, waar 't menschlijk hart naar finacht?
De fFheemrende uchtendflond verdrijft den duistren nacht;
De middag ziet zijn' glans voor de avondfcheemring wijken,
En it zijn' nevel wear den nacht op 't aardrijk firijken,
Daar 't hart begeerig zoekt en herzoekt, doch, verblind,
i\aar 't zinlijk fehijngoed tast, en fchaars het ware vindt.
Is 't dan vergeefs , 6 mensch! dat ge op dit goed blijft wac'lten?
Is 't voor uw ziel te groot, bij de al te zwakke krachten?
Qf is 't een ijdle waan, die u tot wenfchen dringt,
En nietig in zichzelv', als 't flof dat u omringt?
d Neen! 't waarachtig goed beflaat, en 't is te vinden.
Werpt hier den blik in u, tast in uw hart, mijn vrinden!
Daar is de goudmijn, die haar fchatten u ontsluit;
Volgt, volgt haar ader flechts, gij vindt gewis de fpruit;
En in den eigen traan, die 't leven kon verbittren,
Ziet gij den fchoonen gloed van 't dierbaar kleinood fchittren.
Waar gij 't ook zoeken moogt, 't berust flechts in uw hart.
In 't droef gevoel van wee ligt balfem voor de finart.
Als ziel aan ziel zich hecht door eensgeflemd gevoelen,
En nimmer lotgeval die geestdrift kan verkoelen;
Volmaking van den wil (zoo ver de kracht zich ftrekt)
In 't zwak, maar deugdzaam hart, een zuivere aandrift welt;
Als 't rein befef van pligt ons hopend voort doet wandlen,
Naar d'eisch der rede hoort in 't algid menschlijk handle,;
Nooit, nooit den heilgen band, door ijdlen waan verblind,
Met trotschheid van zich werpt, die hooger ons verbindt;
Dan hechts kan 't zwak gemoed het lot en Pooping tarten;
Een heilig, rein gevoel vermengt zich niet de finarten;
En 't onbefchrijfbaar iets, dat aan de ziel voldoet,
Is, in dit nietig flof, voor haar 't waarachtig goed.
Dit flechts beftaat in u. — Geen dwaas gestreel der zinnen
Doet, voor het rein gevoel, dit zijn in waarde winnen.
Wat kan verganklijkheid u fchenken? — Dwingt aan 't graf
Het heil, dat hij verzwolg, met heete tranen af;
Ziet,
L5
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Ziet, of gij, buiten u, u zelven kunt herkennen!
Waagt zorgloos langs het pad naar 't fchijngenot te rennen;
Gij voelt u 't driftig hart voor 't zingenieten (laan;
Een wereld biedt haar' fchat, en — -'t hart blijft onvoldaan.
Neen! 't nietig zamenftel val] weinige oogenblikken ,
Hetwelk men jaren noemt, kan nooit den geest verkwikken.
Dat immer grijpen naar een ítofwolk, die Heeds wijkt,
Die nooit, door honger licht, in zilvren weêrglans prijkt,
Maar altijd om ons zweeft in donkre nevelkringen,
WWWaar't oog, met zwakken blik, vergeefs poogt door te drfiigen;
Dit zamenitel zoo broos, omgeven door den fchijn,
'han voor des menfchen geest 't waarachtig goed niet zijn.
Komt, treedt naar 't luchtkasteel, dat ti de hoop deed bouwen,
Van welks vergulden trans ge uw' levensweg te aanfchouweu,
Ilet doel te ontdekken waant! — Wat ziet gij van omhoog?
Een final en hobblig pad, dat met zijn' kronkelboog
Door f'truik en distel leidt; 't verfchiet met damp omgeven,
Waarin verbeeldingskracht het fchoonst tafreel ziet zweven,
Waarachter 't zorgloos hart, door 't geen 't vooruitzigt fcbenkt,
Zich 't heerlijkst bloeijend dal, eene eeuwge lente denkt.
Verwachting van geluk doet u 't gezigt ontftellen,
I-Iet final en doornig pad langs bloemwara»den hellen;
Gij waant, dat vruchtbaarheid met zegen om u dauwt,
Dat de eik in vollen dos op 't eenzaam voetpad fchaatiwt;
Gij denkt, door drift misleid, reeds 't zingenot te nadren....
De ontbinding grijpt' u aan, en woelt door hart en adren;
En 't kleed, waarin de waan zijn tooverbeelden dost,
Wordt in den nevelkring van 't leven opgelost.
Ziet daar, wat u de hoop op zinlijk heil kan baren!
Gij fmacht naar 't bloeijend dal, en blijft verwachtend haren ;
De lente, die ge u denkt van achter 't zwart verfchiet,
Geeft nog geen' enklen fcheut, waaraan ze u bloemen biedt.
Verlaat dan 't luchtkasteel, werpt langs den grond uwe oogen;
De hoop heeft door den fchijn 't begeerig hart bedrogen;
Van 't heerlijk fchoon verfchiet, waarnaar ge al wenfchend tradt,
Van al dat droomgeluk blijft niets dan 't hobblig pad.
Dat pad blijft aklig, naar. -- Met poel en (lijk omgeven,
Ziet gij, hij donkren nacht, 't misleidend dwaallicht zweven.
IIet
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Het flïkkert om uw treên, en deinst u dwariend voor,
En baant u naar 't moeras het wis rampzalig fpoor.
zoo gij uw' tred verhaast, het fpoedt zich bij uw fchreden,
Of wemelt zachtkens voort bij 't zwak en langzaam treden.
Gij volgt dat fchemerlicht, zoo lang het voor n fchijnt,
Of tot uw doornig pad in 't donkre graf verdwijnt.
In 't donkre graf... mijn God! en dit is mijn beflemming?
Is dit het eind der hoop, dier nare hofomklemming?
Het graf, dc ontbinder van het leven in den mensch,
Verzwelgt in hollen buik zijn' aanleg en zijn' wensch?
Zou hier verganklijkheid dan mensch en menschheid floopen?
Vernietigen 't beslaan, waarvan wij alles hopen?
Zou hier dan de eindpaal zijn van wil, en pligt, en lot?
Dan heeft een helfehe geest (gewis geen liefdrijk God)
Dit ítoflijk deel gevormd, aan 't (lijk der aarde onttogen,
En ons, van hooger doel, wreedaardig voorgelogen!
Waarom dan 't zingenot en paal en perk gezet
Door iets, dat in ons fpreekt als algemeene wet?
Waartoe dan de eedle drift, dat onophoudlijk haken,
Om zich, hoe zwak gevormd, in geestkracht te volmaken?
Waarom dan 's menfchen geest, toen hij 't beflaan ontving,
Niet 't denkbeeld ingeplant van een vernietiging?
Waartoe dan dit beflaan? Om flechts in 't flof te woelen?
Is dit een fchepping waard? kan dit een God bedoelen ? —
Neen! hoe de ontbinding woel' en deel van deelen feheid',
In d'aanblik van het graf voel 'k mijne onfterflijkheid.
Dat zeedlijk vast geloof, mij in de ziel gedreven,
Wordt door mijn vrijheid hier 't aanfchouwen reeds gegeven.
Ja! mijn verganklijkheid wordt troostrijk voor mijn' geest,
Als hij op 't lofgordijn die dierbre waarheid leest.
Wat zou er van den mensch en heel zijn' aanleg worden,
Zoo niet en hoop en wensch zijn' geest met kracht omgordden;
Zoo voor den matten blik, door 't nevlig 4ofloers heen,
Zelfs van dat vlugtig ftof niet reeds een lichtgloed fcheen?
Wreedaardig! die dat licht, hoe zwak ook, poogt te dooven.
Waar 't hart de ervaring mist, daar is de troost — gelooven.
Waar ons der zinnen wet in d'engen kring begrenst,
Daar voelt de ziel iets grootsch, als zij een' hoogren wenscht.
Dat wenfchen fcheurt den band van flof en zinnen tevens,
Dringt in 't Elyfeum eens onbegrensden levens.
Zipt
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Ziet daar het nooitgedachte, onttogen aan den fchijn;
En 't zeedlijk rein gemoed denkt zich 't onJlerflijk zijti f
't Gevoel, dat in mij werkt, zou van mijn' aanleg liegen.?
De zucht naar hooger fland den vromen wensch bedriegen?
'k Zou droomen in dit hof? bij 't helder morgenlicht,
Dat van een hooger zon mij flikkert in 't gezigt?
Wat dwaasheid! neen! 6 neen! wij droomen niet, wij waken,
En voelen de enge boei van 't zinlijk leven flaken.
Gelijk een kranke, die, na bang en zwaar verdriet
Voor 't eerst den zachten gloed der lentezon geniet;
hij koestert en verílerkt zijne afgematte krachten,
Vergeet geleden pijn en flapelooze •nachten,
En, zoo verbeelding hem nog 't fchriklijk ziekbed maalt,
't Is dabble dankbaarheid, die uit zijn blikken flraalt:
Zoo daagt voor ons de hond, na 't lang en moeilijk wachten,
Dat ons de gloed verkwikt, waarnaar de ziel blijft fmachten
Het uur, waarin de dood den band van 't hof ontfnoert 1
En ons een hooger Magt in haren hemel voert
`

Snelt dan, dagen,
Met uw plagen,
Snelt het uur der ruste toe!
't Angftig, zwaar en moeilijk zwoegen
Oin een handvol fchijngenoegen
Maakt den zwakken 1lervling moe.
Afgettreden
Hier beneden,
Smacht zijn geest de rustplaats aan.
Wat toch kunnen 's werelds fchatten
Voor een' hoogren wensch bevatten,
Nooit met nietig hof voldaan?
Ja, dit leven,
Ons gegeven,
Schouwplaats van de fmart en lust,
Is flechts zorgen, is flechts wachten,
Hopend uitzien, vurig finachten
t' aar eene onverftoorbre rust.
I\Taat
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Maar de jaren,
Waar we op flaren,
Snellen als een flroom voorbij.
Hoe uw wenfchen dobbren, íirande»,
Hoe de levenszee moog' branden,
Eens toch komt het goed getij.
Op het lijden`
Volgt verblijden,
Op den traan de dankbre lach,
Op den florm het lieflijk luizen,
Op den fpringvloed zachtkens ruifchen,
Op de duisternis de dag.
Dit vertrouwen
Geeft aanfchouwen,
Schoon het Lofkleed ons bedekt.
Iloe gekromd door 's levens zorgen,
Kenmaal rijst de fchoone morgen,
Die den diepen flaper wekt.
Komt, bedroefden!
Komt, beproefden
Op den zwaren weg naar 't graf!
Komt! wilt hopend opwaarts blikken!
Hij, die lot en tijd blijft fchikken,
Rukt u eens het rouwfloers af.

TWEE WAARNEMINGEN, OMTRENT HET VERMOGEN VAN
HET SEMEN PHELLANDRII AQUATICI. Door S. H.
NUMAN,

Genees- en Heelmeester te Winfum,
bij Groningen.

.erJle Waarneming. -- J. B., een Boer, ongeveer 45
jaren oud, fukkelde federt een jaar aan eene liesbreuk, zonder dat hij zulks aan iemand, zelfs niet aan zijne huisgeuooten , openbaarde. Dezelve was gewoonlijk gemakkelijk
in-
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inbrengbaar, zoodat hij er niet veel ongemak door leed.
Op den avond, echter, van den ii Nov. des jaars 1809,
wanneer hij zwaar had gewerkt, geraakte de breuk wederom
uit, en beknelde. Aanftonds nu gevoelde hij hevige pijnen
in den buik, vergezeld van brakingen en andere toevallen,
welke gemeenlijk dit ongemak vergezellen. Niettegení'uaande
alle aangewende moeite en hulp, was de breuk, door de
gewone handgrepen, niet in te brengen; waarom then op
den i 3 bef oot , de inbrenging der breuk door de operatie
te beproeven, hetwelk dan ook werkelijk op dien dag plaats
vond. Bij de opening van den breukzak bevond neen, dat
een groot gedeelte van het net reeds door koudvuur was
aangedaan, hetwelk, zoo als van zelf fpreekt, dadelijk van
het gezonde en levende werd gefcheiden, waarna het overige der uitgezakte ingewanden op de gewone wijze werd
binnen gebragt.
Gedurende de cerfte vierentwintig uren hielden de buikpijuen en drekbral.ingen aan, en de Lijder had geene ontlasting van afgang. Na dien tijd kreeg thij matigen floelgang;
de pijn en braking hielden op , en hij bevond zich, de oinftandigheden in aanmerking genomen, redelijk wel. Lie
wond werd in het vervolg met goeden gezonden etter opgevuld, en alles fcheen zich ten beste te zullen fchikken.
Veertien dagen, echter, na den tijd der operatie, begon de
Lijder te klagen over pijn ui de dij en liet been, aan de
zijde van het ligchaam , daar de breuk was. Men kon geur
zigtbaar ongemak aan deze deden befpeuren. Desniettemin
verergerde de pijn, en binnen den tijd van drie dagen was
het been en de dije geheel onbewegelijk. Men begon nu te
befpeuren, dat het been hard en gezwollen werd, zonder
evenwel te kunnen bepalen, wat eigenlijk de oorzaak van
dit ongemak was. Het bleek nogtans weldra, dat de reden
daarvan moest gezocht worden in eene verzakking van etter
tusfchen de fpieren der dije. De groote verettering, veroorzaakt door de operatie der breuk, was, mijns bedupkens, de reden, waardoor deze verzakking veroorzaakt
werd. -- Dit had nu reeds vier weken geduurd; en men
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kon alsnog niet befpeuren, of op de Gene of andere plaats,
aan de buitenzijde der dije, ook eene opening konde gemaakt worden, om uitgang aan de floffe te bezorgen. De
Lijder begon nu alle dagen koorts te krijgen; zweette des
nachts; het hoofd en de handen begonnen zuchtig op te
zwellen; de eetlust ging verloren; kortom alles, hoe gunflig ook in den beginne fchijnende, deed nu vreezen, dat
de Lijder door dit ongemak geheel hectiek zoude worden en
(erven ; te meer, daar hij reeds vóór de operatie zeer
kwaadfappig was geweest.
Het was zes weken na de operatie, toen men aan de
buitenzijde der dije eenige fuctuatie ontdekte. Men befloot
nu aaníl:onds, om, door eerre ruime opening, uitgang aan
de flofe te verfchaffen, hetwelk ook nog dien zelfden dag
gebeurde, en bij de operatie ontlastte zich meer dan een
kroes dunne Hinkende etter. — Den volgenden dag, wan•
neer ik de wond fondeerde, bevond ik, dat dezelve doorging van de buitenzijde der dije, ongeveer op de helft van
derzeiver lengte, tot aan den grooten draaijer. De wond
werd met eene infpuiting van witten wijn, in wellen mnastik afgetrokken was, dagelijks verbonden. Inwendig gebruikte hij een afkookfel van kina met zwavelzuur , en
hiermede hield hij eenigen tijd aan. Dan, niettegeniiaande
dit alles, feheen de Natuur tot medewerking der genezing
ongunítig te zijn. Dagelijks ontlastte zich uit de wond eerre
groote hoeveelheid dunne, ichoreufe , ífinkende etterachtige
íioffe , en daarbij waren de teekenen van abforbtie niet on.
duidelijk. Alle morgens en avonds verhieven zich koortfen, welke in een overvloedig zweet eindigden, en daar
krachten van den Lijder zeer uitputteden. Een be--dore
paalde karmozijn - roode kring aan de wangen, een flerke
brand in handen en voeten, en daarbij de zuchtige zwelling
der ledematen, toonden ontwijfelbaar zeker den bedenkelijken toeftand aan, waarin de Lijder zich bevond. De pols
Was klein, ras en gefpannen; het water brandend rood;
de dorst groot.
Het was nu vijf weken na de opening der dije. Vele
ge-
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geneesmiddelen, doch vooral minerale zuren en kina, wak
ren vruchteloos aangewend en de Lijder teerde langzaam y
onder het gebruik van dezelve , uit. De wond , door de
operatie der breuk veroorzaakt, was geheelenal gefloten;
doch de wond, aan de dije gemaakt, was met eeltachtige
randen bezet, en leverde niets dan eene dunne waterachtige
ichor op. — In deze fchiinbaar hopelooze omftandigheden
was het, dat ik eenige waarnemingen van onzen beroemden
Hoogleeraar E. J. THOMAS SEN à T H U E S SINK, geplaatst in het Geneeskundig Magazijn, ontving; welke
waarnemingen, onder andere, vele, met goed gevolg in
het werk geftelde, proeven met ons gewoon hater-fenkel
inhielden. Aangemoedigd door deze, zoo wel als door de
aanprijzing van dit geneesmiddel door onzen Vaderlandfchen
Arts, den Heere o N T IJ D, mede in het genoemde Genees
Magazijn te vinden , dacht ik hier hetzelfde midmm-kundig
del ook niet vrucht te kunnen beproeven, en fchreef de
volgende poeders voor: R. Pule, Semin. Phell. 4q. g/.
f(3.
Sacchari alb.
M. F. Puly. No. xxiv.
S. Om de twee uren een poeder, met water:
Nadat de Lijder met het gebruik dezer poeders acht
dagen had aangehouden, ontflond er over het geheele lig chaam een overvloedig zweet; de koorts bedaarde daarop
tertlond; de hitte in de handpalmen en voetzolen was
op verre na niet meer zoo hevig; de zuchtige zwelling
der ledematen verminderde; het water liet een dik bezinkfel vallen; de eetlust vermeerderde; kortom, het geflcl
van den Lijder was zoodanig v.rbeterd, dat, indien men
zelf daarvan geen ooggetuige geweest ware, men moeite
zoude gehad hebben om het te gelooven. Intusfchen liet
ik de gift van het Semen Phellandrii met een derde vermeerderen en daarmede veertien dagen aanhouden , in welken tusfchentijd de Lijder zoodanig in krachten was toegenomen, dat hij niet alleen het grootfle gedeelte van den
dag kon opzitten, maar zelfs ook in (laat was eene kleine
wandelins te doen. De wond der dije begon nu ook, in
plaats
;
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plaats van ichor, een' meer gezonden etter op te leveren
De eeltachtige randen van dezelve door een ílijm uit ara
bifche gom en kamfer weggenomen zijnde, begon zij wel
te heden; zoodat de Lijder, na acht weken met dit-dra
geneesmiddel te hebben aangehouden, volkomen herfleld
tras.

Theede Waarnemitag. --- H. H., eels Boer, ongeveer
jaren oud, van eene zinkingachtige geíleldheid, fukkelde aan lumbago, veroorzaakt door fterk werken ets
daarop gevatte koude. De pijn, welke hij daardoor gedurende drie weken verduurde, was fchier ondragelijk.
Vele geneesmiddelen werden hiervoor ter genezing toegediend; dan, zulks niet naar wensch gaande, befloot hij,
voor eene wijl, allen geneeskundigen raad vaarwel te zeggen, en het geval geheelenal aan de Natuur toe te vergen,
trouwen. Eindelijk wederom door geweldige pijnen •ge"
noodzaakt hulp te zoeken, en door onkundige raadslieden
aangemoedigd, befloot hij zijnen knecht met Bene fiesch
van zijn water naar zekeren Wonder - doctor in Vriesland
te zenden, ten einde van dezen de zoo zeer verlangde ge
te erlangen. De bediende vertrok dari ook dadelijk-nezig
naar den roan, op wien men thans alle hoop had gevestigd, en keerde inderdaad met een fieschje met geneesmiddelen terug, hetwelk, onder de flellig{Ie verzekering,
hein zoude genezen. Vol vertrouwen op dit middel,
nam de Lijder van hetzelve alle dagen ruime teugen,
in het vaste vertrouwen, dat liet zoo zeer pijnlijk ongemak daardoor fpoedig zoude herlellen. Dan, wat was
liet gevolg? Drie weken niet liet gebruik dezer genees=
middelen aanhoudende, welke voor het grootíle gedeelte
uit terpentijn - olie beftonden , vermeerderden de pijn en de
overige toevallen der ziekte zoodanig, dat de ellendige Lipder genoodzaakt werd , andere hulp te zoeken; en het
was op den 12 Maart 1807, dat men mijnen raad ver
-zocht.
Bij het eerfte onderzoek des Lijders bevond ik, dat de
AI NGa á8i3. NO, 4 0
D4
pijn
40
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pijn in de heup ondragelijk was; dat het been geheel door
de aandoening der fpieren was opgekrompen; dat de Lijder
hectifche koortfen had, en dat. de handen en de voeten
oedemateus waren opgezwollen. Hij had geene ontlasting;
het water was dik en troebel, zag er even als het water
van rundvee uit, en werd in eene kleine hoeveelheid ontlast; de huid was droog; de pols ras, hard en gefpannen;
de Lijder had in drie weken niet gefapen; de tong was
droog en hard, met eene taaije, fpekachtige korst bedekt;
zijn ligchaam was verftopt, federt meer dan 8 dagen. Daarbij was hij zeer kortademig, zoodat hij bijna niet konde
fpreken; hij had eene drooge kuch, en volftrekt geen dein
minfren eetlust.
Mijne eeríle aanwijzing was, te zien, of men door verdunnende en oplosfende geneesmiddelen, welke tevens op
de huid werkten, niet zoude kunnen te weeg brengen, dat
de rheumatifche ftoffe, daardoor als 't ware opgelost en
bewegelijk gemaakt, zich door de huid zoude ontlasten; te
welken einde ik eene aderlating van zes oncen in het werk
helde , en daarbij tevens om het uur een kopje vol van een'
drank liet gebruiken, welke beflond uit twee drachmen
Tartarus folubil. en drie oncen Extr. Bardanse, opgelost in twintig oncen regenwater. Ik liet hem daarbij
melkwei tot zijnen gewonen drank nemen. Met deze
geneeswijze hield hij vier dagen aan, zonder zigtbare uitwerking, behalve dat de pijn der heup aanmerkelijk verminderd was. Ook kon hij nu rustiger liggen, te weten op
den rug, wijl het hem onmogelijk was, op de eene of andere zijde te liggen , zonder door geweldig hoesten gefolterd te worden. Daar hij nu na de aderlating vooral vermindering van pijn had ondervonden, herhaalde ik dezelve.
De overige geneesmiddelen werden voortgezet, en daarenboven eene groote fpaanfchevlieg-pleister op de meest pijnlijke
plaats aangelegd. Na de gedane aderlating gevoelde hij aan fonds wederom verligting vara pijn. De toevallen der borst,,
echter , bleven dezelfden , en de overige omflandigheden
Verbeterden niet; hij werd meer en meer hectisch en zwakker;
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ker; er ontílond colliquatief zweet tegen den morgen, en
de toevallen der borst verergerden zoo, dat hij onophoudelijk hoestte en niet Trieer konde liggen, noch op den rug,
noch op de zijden. De heuppijn bedaarde; echter was de
heup fleeds gebogen, zoodat hij het deel niet uit kon ílrek•
ken. Ik liet een Teton op de heup plaatfen, en deed eene
fpaanfche -vlieg op de borst leggen. Inwendig gaf ik thans
mucilaginofa ten gebruik e. Bij dit alles, nogtans, bleef
de zieke in denzelfden toeíland; de fpaanfche -vlieg werd
opengehouden, en de Teton begon te etteren.
Het was nu vijf weken, dat men op nieuw mijne hulp
verzocht had; in welken tijd hij, wel is waar, eene groote
verandering in zijne geíleldheid, echter geene verbetering
had bekomen; toen men mij eindelijk, op een' morgen,
vroeg deed wekken, om bij den Lijder te komen. Bij mijne komst zag ik, dat hij, onder geweldige benaauwdheid,
eene groote hoeveelheid etter braakte, hetwelk hem verligtte. Deze etterbraking duurde, bij tusfchenpoozen, Benige
dagen, en het zonderlinge verfchijnfel daarbij was, dat, hoe
meer etter hij opgaf, hoe gemakkelijker de heup werd, zoodat hij na verloop van veertien dagen regtop kon f'aan. De
overige omílandigheden warcn en bleven niettemin dezelfden — hectifche koortfen, colliquntief zweet, brand in
de handen en voeten, zuchtige zwelling der voeten, fpitfche netas, brandende wangen, en dergelijke kenteekenen,
toonden voorzeker de Hechte getleldheid aan, waarin de
Lijder verkeerde. Hij gebruikte thans een afkookfel van
den Lichen Island.; hield een voedzamen leefregel; vooral
gebruikte hij veel melk. Ik gaf hierbij dagelijks eenig zwavelzuur, om , niet genoegzaam water verdund, te drinken.
Na het gebruik van deze middelen verminderde de opgeving
van etter, en het colliquatief zweeten nam ook eenigermate
a£ De ademhaling was redelijk ruim, en de pols niet zeer
gefpannen. Ik beproefde thans, of hij kina zonde kunnen
verdragen, en gaf hein, bij het ebruik der Ijslandfche
mos, dagelijks een half once kina. Hiermede lad hij drie
weken aangehouden. Hij verdroeg dezelve zeer goed:
►;r'en.
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Evenwel kon men geene uitwerking van dezelve beCpeuren, dan alleen dat het zweeten veel verminderd was. Ook
was de ontlasting zoo veel afgenomen, dat hij flechts eenige
dikke fluimen daags opga£ De geneesmiddelen werden nog,
nagenoeg op denzelfden voet, veertien dagen voortge bruikt, zonder zigtbare uitwerking. Hij was en bleef in
denzelfden toefland. Ik befloot toen, hein het Semen Pheldandrii toe te dienen, en gaf hetzelve in poeders, eerst
allen dag, tot één drachme, in zes gelijke deelen; vervolgens klom ik langzaam op tot twee drachmen daags: Nadat
hij tien dagen lang dit middel gebruikt had, fcheidde ei
zich eene overvloedige hoeveelheid urin af, in welke zich
een dik etterachtig,/ediment vertoonde. Alle toevallen bedaarden daarop terftond. Vooral verminderde de koorts,
alsmede de brand der handen en voeten, ik liet dus dezelfde
geneesmiddelen voortgebruiken, met dat gelukkig gevolg,
dat ik het genoegen had, mijnen Lijder, binnen zes weken,
volkomen herileld te zien, uitgenomen eenige zwakheid,
welke hij had overgehouden.
-

De zoo zigtbaar goede uitwerkingen, in beide deze ge
mijns bedunkens, ontwijfelbaar zeker, de-valen,to
nuttigheid van het Semen Phellandrii aan. In het eerfle
geval ontftond op deszelfs gebruik over het geheele ligchaam een overvloedig zweet, en het water liet een dik,
etterachtig bezinkfel vallen, waardoor de Zieke terllond genas; terwijl in het tweede geval alleen het water een dik
bezetfel liet vallen, 't welk, mijns oordeels, ware etter
Was, en ook daarop werd de Lijder terflond genezen.
Ik heb in mijne praktijk dit middel, buiten de opgegevene
gevallen, dikwijls met vrucht gebruikt in uitwendige ver
verzweringen, welke naar niets luisterden, en-ouder
hetzelve tot genezing werden gebragt. Ik bedoor
evenwel
zig dikwijls, in dergelijke verzweringen, een fierk aftrekfeh
van dit zaad, en laat het bij wijze van fomenten gebruiken. Inwendig geef ik daarbij dagelijks één, twee of drie
ixachmen, naar eisch der omflandigheden, van het gepulti e,
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Verifeerde zaad in, en zie daarvan, wanneer alle andere middelen mij hebben te leur geíleld, dan nog niet zelden
de beste uitwerkingen. — Ook in de uitgebreide praktijk
van mijnen geachten Leermeester, den Heer TE R EO KG 1-i'
te Groningen, heb ik dit middel, dikwijls met de beste gevolgen, in uitwendige verzweringen zien aanwenden. Nimnier, echter, heb ik van hetzelve die gunífige uitwerkingen
befpeurd, wanneer ik het in aftrekfel liet gebruiken. Altoos, derhalve, geef ik het in fubiantie, egt als zoodanig
wordt het zeer wel verdragen, zelfs wanneer men, langzaam de gift vermeerderende, opklimt tot zes drachmen
daags. In het begin ondervindt men wel eens, dat het
duizeligheid, draaijingen voor het gezigt enz. te weeg
brengt; doch dit is van geen gevolg, en houdt gewoon
binnen drie of vier dagen wederom op.
-lijk
Het zonderlinge verfchijnfel, in het tweede geval, dat,
hoe meer etter de Lijder opgaf , hoe meer de toevallen
der heup verminderden, verklaar ik niet genoegzaam te
kunnen ontwikkelen; waarom ik, zulks aan het bijzonder
oordeel van den befcheiden Lezer overlatende, de verkiaring dienaangaande met flilzwijgen voorbijga.

FRAGMENTEN, RUSLAND BETREFFENDE,
DE ONGELUKKIGEN.

In liet Noorden en in het Zuiden is de mensch, in maar
levende , dezelfde. De beide kunnen , aan den invloed-fchapij
der natuurlijke en ingevoerde roerfels, die hen omringen,
toegevende, volgen dezelfde rigting. De maatfchappelijke
inflellingen Hemmen niet overeen met die der natuur: al
dc (laten , zoo als die thans ingerigt zijn, liggen krank
aan Bene zware, ceconomisch - politieke ziekte, die der
bezwAarlijkheid van den echt. De mensch gevoelt liet ver1\li 3
lan,
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langen van echtgenoot te zijn; maar de burger mist het
vermogen daartoe. Te Petersburg, gelijk te Napels, zijn
er, die buiten den echt leven; er moeten dus te Petersburg, gelijk te Napels, publieke vrouwen zijn. Men misleidt zichzelven ten aanzien van hetgeen men niet heeft,
en, terwijl men het voorwerp misbruikt, waant men hetzelve te bezitten.
Onder honderd openbare meisjes, beflaan er drie, die
het uit temperament zijn, tien uit luiheid, de overigen
uit baatzucht. In eene behoeftige klasfe geboren, zien zij
in haren nieuwen (laat het middel tot eene voornamer
leefwijze, die de ijdelheid en grillige verkiezingen vleit,
eene foort van onbekrompenheid, waartoe de gewone wegen niet voeren, en welke het vooruitzigt op een huwelijk haar niet kan aanbieden. Het is buiten twijfel eene
der verfchrikkelijkfte broodwinningen, die een menfchelijk
wezen zou kunnen omhelzen; de broodwinning van Benen
dag, die het geluk eens gebeden levens verílindt maar,
ten aanzien der zedelijke drijfveren, welke het hoogde
Wezen alleen in eene gefchokte ziel kan onderfcheiden,
is dit beflaan misfchien minder te veroordeelen dan dat
van vele menfclien , die er met affchuw var; fpreken.
Misfchien zal dit of dat openbaar meisje, voor het laatsie
gerigt, den voorrang hebben boven dezen of dien magiílraatspeerfoon , regter, geestelijke , die hier beneden de veneering,
der maatfchappij genoot, terwijl zij het voorwerp der algemeene verachting en der openlijke verguizing was! Want,
.vie is, wel befchouwd, fchuldiger, hij, die in de regtbanken handel drijft met de bezitting en het leven zijnermedeburgers; die zich vet mest van de tranen en zuchten
der ongelukkigen; die tot de plaats op zijn echtebed toe
verkoopt ; of zij, die llechts over haren perfoon befchikt,
cu zich aanbiedt oin in hare armen te ontvangen, wie
:zich daartoe verlokt mag gevoelen?
Onder alle foorten van bezielde wezens, is het het mannetje
dat aanvalt , en liet wijfje dat toegeeft of bezwijkt. Onder
he menfchengeflacht ziet zeen het firiídige verfchijnfel.
Het
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Het fehepfel , met rede begaafd , misbruikt dit voor
welk hem van het woest gedierte onderfcheidt; gelijk-regt,
hij alle de inftellingen der natuur verminkt, zoo keert hij
ook de natuurlijke betrekkingen om, tusfchen de beide
kunnen vastgeíleld. De vrouw, dat gevoelige en vreesachtige wezen, die de fchaamte te harer verdediginge heeft
ontvangen, ontdoet zich van dit vrijgeleide, en daalt tot
de laagte van uit te dagen , aan te vallen , weg te slepen !
IJe fchaamte, dat vrouwelijk geweten, vernietigende, heeft
zij alles vernietigd; zij heeft alle grenzen overfchreden en
alle eigenfchappen verloren van hare kunne; zij is niet meer
vrouw, het is Bene foort van wangedrogt. —
De vrouwen zijn min onderworpen aan het gebied det
zinnen dan de mannen: ik beroep mij hier op alle mannen,
die gelegenheid gehad hebben zich daarvan te vergewisfen,
en openhartig genoeg zijn om de waarheid te fpreken.
Hetgeen de vrouw, die er ambacht van maakt zich aan den
eerstkomenden over te leveren, geeft, is wel zeer veel
beneden hetgeen de man verondertlelt zulks te zijn; hetgeen
hein voor zich het toppunt des genots toefchijnt, heeft voor
haar geene fchaduw daarvan; de vrouwen blijven koud te
Inidden van den zwijmel der zinnen, en de ineenfinelting
der zielen is wel verre van bij haar af te hangen van die
der ligchamen. Hetgeen eene publieke vrouw verkoopt,
heeft geen prijs dan voor hem die het koopt; ook geeft hij
vrij meer dan hij ontvangt. Hij brengt haar de geheele
uitgeflrektheid zijner begeerten , zijne ontvlamde verbeelding; hij offert haar misfchien de huwelijkstrouw en de
vaderlijke teederheid. Hij breekt altijd Bene of andere heili
treedt beginfelen met voeten, terwijl-gevrbindts,
bij zijne gezondheid voor gevaarlijke aanvallen blootltelt;
en elke keer, dat hij zich wederom in veile armen bevindt, vernieuwt hij het onregt en dezelfde opofferingen.
Alzoo (laat het met de vrouw niet. Zij heeft alles verloren, hare fchaamte verliezende: de eerlle flap , ziedaar
hare misdaad; zij voegt hier niets bij. Al het overige is
niet sneer dan eene verachtelijke hantering, welke zij tot
M4
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in al de bijzonderheden beoefent en met overleg behandelt.
Zelve een ontaard en ongevoelig wezen, ziet, nadert zij
den fchooilífen man, even als den leelijktfen, met gelijke
onverfchilligheid. De vcilgeboden liefkozingen, welke zij
den een' bewijst, ontvangt de ander even zeer. Zij gaat
uit de armen van den eeritem in die des laatíien over ,
feeds onbekend met de valfche en twijfelachtige genietin
welke zij hun doet finaken, Het gevoel heeft geen-gen,
het minfee deel aan hare handelingen. Het is Bene Poort
van koophandel; en alle koophandel heeft voordeel en
perfoonlijk belang ten doel.
Het gedrag eener openbare lioere is misfchien niet het
vleest fluitende op deze henedenwereld; en, zoo men de
geheime gefchiedenis van elk harer, benevens de aaslei.
ding tot den eerfcen misftap, kende, het grootfte gedeelte
zou met minder geftrengheid geoordeeld worden. Bijna
allen zijn aanvankelijk ílagtoffers der verleiding geweest.
Wel dan! wie zou wezens durven veroordeeleii, durven
verachten, alreede ongelukkig? Menigen man van aanzien,
dien men in zijn binnenfte veracht, groet men op ftraat,
gaat hem beleefd te gemoet, wacht zich wel, hein zijne geleime gedachten te laten merken. En enen meent liet regt
te hebben, het gewigt des rampfpoeds nog te verzwaren,
dat gene ongelukkigen drukt, door ze te befpotten en te
mishandelen! De ílaat duldt haar, die zich aan eene bezig.
Leid wijden, welke, hoe verachtelijk ook, daarom niet
minder van eene onmisbare noodzakelijkheid is. De politie
kent ze, waakt over haar., en befchermt ze. Niemand be
hoort inbreuk te maken op de veiligheid van ongelukkigen,
voor leden der maatfèhappij erkend, en, bij afwezigheid
der werktuigen van het openbaar gezag, moet er eene foort
van rcgt der vrouwen beffaan, door de mannen geëerbiedligd, en dat, door eene flilzwijgende overeenkomst, onder
hen in kracht zij. Dit heeft met der daad plaats in al de
groote lieden, mij bekend.
,Pescrsburg maakt eene uitzondering. Ik ben dikwijls
ver,
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verontwaardigd geweest over de mishandelingen en kwade
bejegeningen, welke men die ongelukkigen hier doet onder
mijne avondwandelingen , en bij de heldere zomer-gan.I
heb ik dikwijls geheele benden jonge lieden haar-nachte,
zien vervolgen op de Piraat, ze mishandelende wet woorden
en daden, Ik ben meer dan eenmaal getuige geweest van
deze fehrilckelijke tooneelen , waarbij zich eerie woestheid
van zeden en eene wreedheid van karakter vertoonen , onbekend in andere landen. Ook zijn mij in Beene andere flad
deze ongelukkigen minder vertrouwend en minder uitlokkend
voorgekomen dan te Petersburg. Zij wandelen bevreesd
en fchuw, niet durvende aanzien, wie haar ontmoet: iedereen vermijdende en altijd het pad ruimende, fchijnen zij
zich aan elke aanleiding te onttrekken, die hare foort van
onderhandeling fchijnt te moeten voorafgaan. Zij hebben
het voorkomen van altijd op hare hoede te zijn, en, door
eene grilligheid, flrijdig roet de belangen der kostwinning,
door baar uitgeoefend, hebben deze foort van vrouwen,
behalve den jammer van haren Plaat, nog dien van denzelvcn
zonder vreeze niet te kunnen ophouden. Hare vreesachtig beid is noch een gevolg van het luchtgeflel , noch eene
verfijning der koketterie. In andere landen drijven de openbare meisjes hare lokkingen fomtijds tot overlast toe; maar
nooit, geloof ik , heeft iemand noodig gehad geweld te gebruiken, om zich tegen haar te hoeden. Om een einde aan
deze lastige beleefdheden te maken, voldoet een woord,
of, hetgeen nog zekerder werkt, een (luk gelds, de gewone nanier te Parijs; want het betreft eenti hantering,
van welke het beflaan dergene afhangt, die zich aan dezelve
overgeeft.
Jongeling! zoo de policie u betrapt op het befpotten, op
ht mishandelen van wezens, die onder hare hoede zijn,
heeft zij liet regt u te f}raffen , en zal, haar tegen uwe onmenfchelijkheid befchermnen. 'Waarover beklaagt gd u? Wat
kunnen zij u doen, dat gij niet zoudt willen lijden? Vreest
gij door haar verleid te worden ? Vermijd haar! ... Het
zijn ongelukkigen: eerbiedig liet ongeluk, en verzwaar het
M1niet!

17

PPLAGMENTEN

niet! Bloedfchenders, verle;ders, falfarisfen, leugenaars,
lasteraars bewegen zich vreedzaam rondom u. Gij íloort
hen niet in hunne bezigheid: floor ook die dezer ongelukkigen niet!
Ik heb het woord liefde niet gefpeld; dit zou, van publieke vrouwen fprekende, zijn, de naam en de zaak ontwijden. Zij is een gevoel, voor altijd uitgedoofd in haar hart.
VINAVA!

„ Hoe, fchurk, gij keert mij buiten de deur! ik zou
dan geen meester in mijn eigen huis zijn?" fchreeuwde ik
gister - avond bij het binnenkomen ; vervolgens mijn' FED o R bij den arm vattende, fliet ik hem in een' hoek.
Volflagen dronken, nam hij mij voor eenen vreemde, eit
wilde mij niet inlaten. Toen ik mij begon te ontkleeden,
herkende hij mij, en (lelde zich in postuur om mij te hel
Maar, niet op zijne beenen kunnende flaan, viel-pen.
hij boven op mij, en ik was verpligt hem te bevelen van
zich te verwijderen. Halsílarrig om te blijven en mij op
te pasfen j viel hij elk oogenblik: daarop, het geduld verliezende, fliet ik hem ruwelijk naar zijne kamer, en floot
hem daar op, achter het nachtflot.
„ Morgen - ochtend zult gij voort," riep ik; „ in mijn
leven is mij zoodanige beleediging niet aangedaan. Gij zult
op Eiraat gezet worden; en waarachtig! zoo de nacht niet
zoo koud was, ik wierp er u oogenblikkelijk op." — Ik
kon in lange niet (apen, en ik nam mij wel voor, voorbeeldig te frafl'en.
Dezen morgen lag ik nog te bed, geheel vol van de wijze
om mijn ontwerp uit te voeren; ik achtte FED o It wel
achter het Plot, toen ik hem mijne kamer zie binnen treden.
Eene nieuwe misdaad: de sluiting geforceerd, de deur aan
Pluk geflagen, huisbraak! de galg verdiend! Ik vlieg hein
tegen; maar, in plaats van zich aan mijne gevoeligheid te
onttrekken, werpt hij zich ter aarde: „ Yinaea" is het
eténigc woord, dat hij doet hooren; dat is: „ Mijn mees
ter 2,
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ter, ik ben fchuldig." -- „ Maar, ellendeling! hadt gij
niet genoeg aan de buitenfporigheden van gisteren; moest
gij nog mijne deur forceren, en mij tot in mijn bed komen
honen ?" — Ik loop naar de zaal; ik vind de thee opgezet;
alles in orde; een fchoon fervet, versch brood; — ik ga
naar zijne kamer; de deur is op het xachtfot, de íluiting
onaangeroerd; mijn kabinet is keurig, alles is gereinigd. Ik
begrijp er niets van. Ik kom in mijne flaapkamer terug. De
fchuldige ligt onbewegelijk op dezelfde plaats. „ hinava,"
zegt hij mij niet eerre zachte f'cem, en grijpt mijne hand oin
die te kusfen. — De klank van dit woord, de toon, waar
hij liet uitgefproken had, was zoo treffend, dat ik mij-op
ontwapend gevoelde. Ik deed den fineekeling opftaan.
„ Maar hoe zijt gij de deur uitgekomen ?" — „ Ik ben de
deur niet uitgekomen, mijnheer, maar het venfl:er." --Het venf'er van een bovenvertrek! zijt gij zot? wildet gij
dan den hals breken ?" — „ Het was om uwe kamer in
orde te brengen, om het ontbijt op te zetten." — „ Maar
kort, hoe zijt gij buiten geraakt ?" — „ Om alles klaar te
maken vóór gij opflondt, heb ik mijn hemd aan het middel
kruisraam vastgemaakt, en, met behulp van de--fchotvane
ze ladder op de plaats afgedaald, ben ik met mijn' gewonen
Sleutel binnengekomen." — „ Maar uwe onbefchaamdheid
van gisteren, mij buiten mijn eigen huis te fluiten ! " —
„ 1inava, mijnheer; gij waart van kleed veranderd, ik
zag u voor een dief aan.” -- „ Maar hoe durft gij u bezuipen, tot het punt van uwe kennis te verliezen ?" —
„ kinava, mijn meester; gij gaaft mij zondag iets om te
drinken; gisteren was het mijn feest (naam- of jaardag); ik
heb mij niet een' kameraad te goede gedaan.” — „ Doe u
te goede zoo veel gij wilt, maar met mate. Een bediende, die zich, tot verlies van kennis toe, bezuipt, kan bij
mij niet blijven." — Ik keerde mij om, ten einde hem niet
te laten merken, wat er in mijn binnenfile omging. --„ FEp o R, met acht dagen is uwe maand ten einde; gij kunt
een' anderen dienst zoeken." -- FED o R fchreide; hij heraaalde i „ 17inava; vergeef uwen armen FE D OR!"
Hij

--
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IIij Rond op en ging ontteld henen. Mijn hart bloedde;
welk een woord, dat vinava! Wat al zaken had deze F ED o R niet te zijnen beste kunnen doen gelden: maar geen
woord; noch de gebroken wagenas op de reize van Tfarskod ,
waar hij mijn leven redde; noch zijn val van het paard;
noch de omítandigheid, bij welke hij zich in het water
flortte en op liet punt Rond van verdrinken, om mij te redden. Mijne paarden waren aan liet hollen gefagen , en namen de rigting naar de rivier: F ED OR ziet het van den
anderen oever; hij fpringt in het water, en ontrukt mij aan
het gevaar. — Welk Bene verknochtheid! welk eerre trouw,
en des te bewonderenswaardiger, daar de brave jongen er
niet aan denkt, dat hij ééne deugd zou bezitten! -- En die
afdaling uit het venfter ! En die verdediging van de deur tegen eersen gewaanden dief! En die drift om zijne fout door
zorgen en oplettendheden te herílellen ! En dat woord
vinava ! — Zou men een beter bediende kunnen wenfchen ?
De Rusfifche huisknecht, dunkt mij, moet op zijne wi}
ze behandeld worden; hij fchenkt u alle zijne goede eigen
gij moet ze voor hem in rekening brengen, wan--fchapen,
neer hij zijne gebreken laat merken. De zucht naar drank
is eerre onweeríaaanbare neiging bij den Rus, gelijk bij al
de volken van het Noorden.
Men kan hem het gebruik van den brandewijn niet geheel
verbieden. Deze is liet, die in hem de kracht, den moed,
de opgewektheid en vrolijkheid onderhoudt. Te willen dat
hij niet drinke, is het onmogelijke vorderen, en men fielt
zich bloot om niet gehoorzaamd te worden. — De Groothertog VLADIMIR antwoordde den Mahomedaanfchcn
.Bulgaren , die hem noodigden om hunnen Godsdienst te
omhelzen: „ De drank is liet genot van den Rus; wij
zouden zonder denzelven niet kunnen leven." — Dit woord,
waarachtig in 986, is het ook nog in dezen oogenhlik.
Laten wij dan het gebruik van den brandewijn toe. Maar
hoe dat gebruik te regelen ? — De Rris is wezenlijk leerzaam; de gehoorzaamheid is bij hem Bene hebbelijkheid en
erne behoefte. Misfchien moest men de hoeveelheid glazed
voor 4
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Voorfchrijven, en het maximum bepalen, dat hem nooit
zou geoorloofd zijn te overfehrijden.
De Rus heeft noodig geílreng behandeld te worden;
zachtheid en vriendelijkheid zijn bij zijn karakter niet te
gebruiken. Maar met regtvaardigheid en gezond versland
moet men hein beheerfehen; want de Rus is goed en ver
-tandig.
Welk een hard beroep is dat van bediende! Zij, die het
uitoefenen, zijn, als 't ware, onze armen, onze voeten,
onze oogen, onze ooren; zij bereiden alle onze genietingen; maar, naautivelijks zijn deze te onzer befchikkinge,
of wij vergeten de hand, welke ze ons verfchafte. Men
doet hen leven in onthouding en beítendige zelfverloochening, te midden van alle de aanlokfelen, niet welke wij hen
omringen. — Arme FE D o R ! hebt gij niet, voor 25 roebels 's maands , uw hart, geheel uw heftaan aan mijn' per•
foon verbonden? Hoe onregtvaardig zijn wij niet! Mor
ochtend zal ik mijnen F ED o R aanzeggen, dat hij-gen
niet van mij weg zal gaan, en het denkbeeld van eene
goede daad verrigt te hebben , zal mij voor den geheeleii
sag gelukkig maken.

VRIJERIJ EN HUWELIJK TEGEN ELKANDER OVER
GESTELD.

O

nlangs zat ik aan eene theepartij, waar het gefprek liep.
over Liefde en Huwelijk; onderwerpen, welke zelden mis fen rijke fpreekiloffe en vrolijk onderhoud mede te breien. Ons gezelfchap beftond uit vijf Jufvrouwen en twee
Heeren. Veel fcherts viel er over liet gedrag van beide de
Sekfen. De Heeren klaagden over der Jufvrouwen onbeftendigheid in de Liefde: zij befchuldigden de Heeren wegens onopregtheid; en beide de partijen gaven, niet veel
geests en aardigheids , elkander de fchuld van het maar al
te dikwijls ongelukkig Huwelijksleven. Uitgenomen r oL Y-
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hadden allen zich in dit gefchil , en velen nier
zonder drift, gemengd. Zij zweeg geheel, tot dat de
Heer, die naast haar zat, vroeg % hoe zij zoo onverfchillig
kon wezen omtrent de thans behandelde onderwerpen van
zoo veel aanbelangs? „ Ik ben," gaf zij ten antwoord,
„ niet onverfchillig ten aanzien van de hoofdzaak; doch ik
verkies mij bij geene der beide partijen te voegen, dewijl ik
geloof dat zij beiden ongelijk hebben."
P o L x A N N A is erne Jufvrouw van meer bedaardheids,
dan men van hare jaren zou verwachten; haar ongemeen
vernuft heeft alle de voordeelen eener goede opvoeding
genoten; zij heeft veel gelezen en veel Ineníchenkennis door
waarneming opgedaan; hare twintig jaren levens heeft zij
doelmatiger befteed, dan velen eenen langen leeftijds Zij
is fchoon, zonder trots; verftandig, zonder waan; zij
(preekt weinig, en nooit voor dat zij bedacht heeft, wat
zij zeggen zal; hare denkbeelden zijn juist, en hare taal
is krachtig. Nooit zag men haar toornig; nilmner betoont
zij zich luidruchtig vrolijk. Hare evenmatige geileltenis
blijft Reeds dezelfde; bedaard, verpligtend, aangenaam.
Voorzigtigheid regelt haar geheele gedrag, en hare ziel
ademt de kieschíle en edelmoedigfle gevoelens van liefde,
eer en vriendfchap; altoos gereed om allen dienst te doen,
allen te verpligten. Zij geniet liet welverdiend, doch zeldzaam geluk, van de lievelinge der beide Sekten te wezen.
Geen Heer kende haar, zonder haar te prijzen; en niemand van hare eigene Sekfe hoorde men immer haar van
Benen misslag befclluldigen.
Het korte antwoord van P 0 LI A N N A maakte een einde
aan de gefchilvoering, en tevens het gezelfchap begeerig
om haar gevoelen te hooren. Zij verfchoonde zich deswege, op eerre zedige wijze ; maar, bemerkende dat men
haar niet wilde ontflaan, voldeed zij met een' glimlach aan
het herhaald verzoek.
P o L Y A N N A fprak: Wij klagen, dat de Mannen ons
bedriegen; maar ik vrees, dat wij zelve oorzaak zijn van
hun bedrog. Verwachten wij geene vleitaal, ten tijde dat zij
zich
L Y ANNA,
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zich als Minnaars voordoen ? Zijn wij wel te vrede, zoo
zij ons niet aanspreken in eene taal, van rede en waarheid
verre verwijderd? Wat zijn alle de aanfpraken en brieven
over dit onderwerp, dan een zamenraapfel van woorden,
beftemd om onzen hoogmoed te ftreelen, welke zij bevinden dat niet voldaan is, ten ware zij ons betuigen, dat wij
magt hebben over leven en dood, ons tot de Harren verheffen en aanbidden. De Heeren zijn te befchuldigen , dat zij
aan onze belagchelijke verwachtingen voldoen; maar wij
moesten lien niet befchuldigen. — Wij leggen hun onopregtheid ten laste; maar zijn wij opregter? Handelen wij
niet met zoo veel vermomming als zij; en kan hunne teleurflelling, te onzen opzigte, minder zijn, dan de onze
omtrent hen, wanneer zij ons zwakke Vrouwen vinden, in
ffede van Engelinnen, Godesfen; namen, welke wij zoo
gretig hoorden? -- Wat is Vrijerij, dan een wederzijdsch
bedrog ? Wel verre van onze ware meening te kennen te
geven, en onze geaardheid, zoo als dezelve is, te tonnen,
is naauwelijks van wederzijden iets waars, te zien; alles is
Vermomming.
Wanneer de Echtverbindtenis voltrokken is, dan verdivijnen des Minnaars lage onderwerping en de hooge toon
der Minnaresf& voor altoos. Wij befrhuldigen de Heeren
wegens het verbreken der gedane beloften; maar moesten
wij hun doen zweren 't geen het menfchelijk vermogen te
boven gaat; te weten, eeuwige liefde en voli'andigheid?
Wie kan verzekerd wezen van altoos te zullen beminnen?
Is Liefde eene zaak van verkiezing ? Staat dezelve niet bloot
voor veelvuldige toevallen, verre buiten onze magt? En
dat ons gedrag te hunner, opzigte hun altoos aangenaam
zal wezen , is zoo flout voor hen om te zweren , als dwaas in
ons om zulks toe te laten; het is niets minder, dan dat
onze bedrijven en hunne begrippen deswege altoos dezelfde
zullen wezen; en mij dunkt het vermetel, voor onze bedrijven in te than, wat zij ook voegelijk mogen oordeelen ten
opzigte van hunne begrippen. Ik zet dit in het gunníliglie
Iicht, en veronderftel, dat het de aangenaamheid is van ons
ge-
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gedrag en geestgefteltenisfe, welke hen bekoort: naar indien,
gelijk menigwerf het geval is, onze jeugd en fchoonheid alleen
de voorwerpen zijn, waarom zij op ons het oog flaan, is
het zweren van eene eeuwige liefde het zelfde, als te zweren , dat wij altoos jong, altoos fchoon zullen wezen :
want, indien liet uitwerkfel Inpet ophouden als de oorzaak
niet meer beftaat, dan kan liefde, op jeugd en fchoonheid
gegrondvest, niet langèr dan deze broze hoedanigheden
duren.
Stond het aan mij, een plan van Liefde en Vrijerij te ontwerpen, het zou volmaakt het tegenovergeftelde wezen van
't geen thans plaats heeft; het zou gegrond zijn op de vaste
beginfelen van waarheid en rede. Liefde zou geheel edel
zijn, gelijk de Hemel dezelve het-moedig,prtn
eerst inboezemde. Vrijerij zou niets hebben van ílaaffche
vleijerij en lage veinzerij; alle geloften en eeden zouden aan
worden als zeer van bedrog te verdenken; de alge-gezin
nietsbeduidende taal der verliefden zou, naar ver -men
veracht worden, en zou men onopgefinukte taal-dienfl,
gefclliktst oordeelen om de braafheid des harten uit te druk
ken; geen Heer zou eene drift, welke hij niet gevoelde,
durven veinzen; geene Jufvrouw fch omen, eene dadelijke
te erkennen: want dan zouden zij niet, gelijk heden ten
dage het geval is, ons verwerpen en vlieden wegens het erkennen eener neiging, welke zij door allerlei middelen hebben getracht op te wekken: een gedrag, zoo aanflootelijk,
dat ik niet kan zeggen, of er meer laagheids dan dwaas
Liefde, zoo als er thans mede-heidsnflk.Da,
gehandeld wordt, is een zamenraapfel van lage ongerijmd
heden; Vrijerij een roman, beílaande in een zamenloop van
buitenfporige voorvallen, i`lrekkende om de verbeelding
tot eene zeer groote hoogte boven de natuur te verhef en,
en alzoo den zekeren grondflag leggende voor teleurfielling
en berouw aan wederzijden, wanneer het Huwelijk die begoochelingen doet verdwijnen.
P 0 L Y A N N A hield op , en het duurde eenigen tijd eer
het gezelfchap dit íilzwijgen afbrak, zoo zeer vond het
zich
,
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zich getroffen door de juiste aanmerkingen der Spreektier,
die iets zeer bevalligs had in hare wijze van voordragt,
gepaard met_ een' verrukkenden opflag van het oog. Geheel
het gezelfchap verzocht haar, ook hare gedachten over het
Huwelijk mede te deelen. Zij gaf te verflaan, dat zij onbevoegd was om over een' levensfland te oordeelen , welken
zij nog geen jaar bij ondervinding kende; dat hare opmerkingen, anderen betreffende, oppervlakkig waren, waarom
zij liever over dat onderwerp zich niet uitliet. Dan, op
naderen aandrang des gezelfchaps, liet zij zich in dezer
voege hooren:
In 't geen ik zoo even over de Vrijerij gezegd heb , doeg
ik geen acht op vermeende Minnaars; fchepfels, wier baatzoekende inzigten en lage zielen hen tot de fnoodffe foort
van geveinsden maken. Ik vestigde mijne aandacht alleen op
de zoodanigen, die waarlijk liefdedrift gevoelden, fchoon
door de gewoonte ter zijde afgeleid; dan nu vind ik mij
genoodzaakt van deze bedriegers te fprekeil, dewijl zoodanige fnoodaards eene groote figuur in de wereld der Gehuwden
aken: nogtans zal ik, na hen genoemd te hebben , hen aan
hun lot overlaten; lot, zoo verre van geluk verwijderd, als zij
zelven van waarheid en eere : dit is 't geen zij verdienen , en
ook doorgaans hun wedervaart : met hen heb ik niets meer te
maken, maar wil mijne gedachten mededeelen over Echte
liefde zamenverbonden.
-linge,dor
Het Huwelijk is ongetwijfeld een !laat , vatbaar voor
het zuiverst mentchelijk geluk, naardemaal het best gefchikt
Is voor de verhevenfte vriendfchap : in alle andere levens
komen verfchillende belangen tusfchen bi -om1andighe
den, belettende de mogelijkheid eener zoo naauwe ver
als hier, waar het belang van beide zijden het-enig
zelfde is. Men verwondert zich overzulks met rede, dat
zoo weinigen in den Dchtenflaat op waar levensgeluk kunalen bogen; dan zulks is voor een groot gedeelte toe te
fchrijven aan de verkeerde wijze van Vrijerij, en de verbazende veranderingen, welke plaats grijpen, zoo ras deMin3naar Man en de Beminde Vrouw wordt, Onmiddellijk
ver.
N
AIENG. 1813. No. 4.
,

186

VRIJERIJ FN HUWELIJK.

verandert de Onderdaan in Souverein; en zoodanig eene
verandering van regering kan niet dan met fchokken vergezeld gaan. Het masker wordt van wederzijden te fchielijk
afgeworpen. 't Zelve bedekte iets harfenfchimmigs, iets
onmogelijks. Zij vinden zich in elkander bedrogen, en, te
onvrede over die teleurftelling, verzuimen zij , wat zij
nog in hunne raagt hebben; de zorg, om elkander te beha.
gen, neemt af; de liefde verkoelt, kwijnt, en fterft ten laat
bijkans geheel, en — vaarwel dan Huwelijksgeluk! —-fle
Dan, ieder Paar behoorde te bedenken, dat, van het oogenblik af, waarop zij elkander de hand geven, hun geluk of
ongeluk geheel van elkander afhangt; en Liefde, welke
voorheen eene drift was, wordt op dit oogenblik eene daad
van Rede. Geene droever dwaling kan er plaats grijpen, dan
de, helaas! te zeer algemeene, die, na het voltrekken des
Huwelijks , alle bezorgdheid om te behagen noodeloos
keurt. In tegendeel behoort wederzijds elkander te verpligten de beílendige neiging te wezen, en het gedrag overeen
goede zeden. Pligtplegingen tusfchen gehuw--kom(liget
den komen niet te pasfe ; maar welvoegelijkheid blijft fiandhouden: zonder deze, moet dc liefde zelve welhaast walgen. Onderling moeten zij elkanders zwakheden dragen en
vergeven, en niet de grootfle zorgvuldigheid zich wachterf
voor de beginfelen van ongenoegen. Ontflaat er eenig ge
laat dan de edelmoedige ílrijd wezen, niet wie het-fchil,
meest te befchuldigen zij, wie gelijk of ongelijk hebbe, maar
wie er het eerst een einde aan zal maken.
In het bijzonder wil ik mijner eigene Sekfe herinneren, dat
vriendelijkheid en infchikkelijkheid de fterkfle middelen zijn
om der Mannen harten te winnen, en dat, in haren (laat,
toegeven de éénige weg is om te overwinnen. Daar liet
de zaak des Mans is, de groote bedrijven des levens te volvoeren, zoo is het die der Vrouwe , om, bij een goed gedrag, de zaken des huisgezins te regelen; het is haar pligt,
en haar belang tellens, daar alle wanorde te voorkomen,
en liet eigen huis altoos voor den Man een geliefd verblijf te
maken, Reeds gereed om hem daar niet een vrolijk gelaat
en
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en opene armen te ontvangen, en alles vermijdende, wat de
gedaante heeft van onvriendelijkheid. De groote zaak is ,
de liefde des Echtgenoots te bewaren: de Vrouw kan geene magt hebben, dan die deze geeft, en ééns verloren is
bijkans onherflelbaar verloren. Hierom di-age de Vrouw
zorge, zich zoo beminnelijk mogelijk in de oogen haar s
Mans te maken: de pogingen, welke zij aanwendde, om
hem vóór het Huwelijk te behagen, moeten in alle opzij
ten verdubbeld worden, en •gefchikt naar 's Echtgenoots
finaal. Hij zie haar altoos opgeruimd van geest, en hoore
uit haren mond opbeurende taal. Zij regele hare uitgaven
niet alleen naar het inkomen, maar ook naar den fmaak
baars Mans. Zij moet geene bezoeken afleggen, geen gezelfchap ontvangen, dan die hij goedkeurt. Zijne achting
is voor haar meer, dan die van de geheele wereld buiten
hem; haar geluk hangt er te eenemaal van af.
In dezer voege fchetfte P 0 L Y A N N A de Huwelijksplig
ten., voornamelijk van de zijde der Vrouwe. Mogten
hare redenen ginds en elders heilzamen ingang vinden!
VERIIEFFING EN VAL.

Eene ware Gebeurtenis.

(Ontleend uit Lord o R R E RY's Letters from Italy.)
de gewezen Hertog van Lotkaringen, van wien
o
LwijIEonlangs
eene Liefdesgefchiedenis mededeelden, waarin hij
P 0 L D,

zich door de onbezwekene IIuwelijkstrouwe der Marquifinne
van *** te leur gefield vond (*), kon zulks bezwaarlijk ver
Hij begaf zich op het land, en naut de landelijke ver-zetn.maaknemingen te bate. De jagt fchonk heen de meeste ver.
flrooijing van gedachten, wanneer hij den nacht, door het
mijmerend denken aan het verloren voorwerp zijner liefdedrift,
meest flapeloos had doorgebragt.
op
(*) Zie uns Mengelwerk des vorigen Jaars, bi. 741.
N2
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Op een' vroegen morgen ter jagt zijnde, ontmoette hij een
Meisje van omtrent vijftien jaren, eene groote menigte kalkoenen voor zich henen drijvende en oppasfende. De zon had
trog haar tceder vel niet zoodanig befchenen, dat het iets van
de frischheid verloren had. De gezondheid teekende zich op
haar gelaat, en tevens de bloem der onfchuld. Dit voorwerp
trof den Hertog, en wischte, meer dan iets anders, het denk
ontkomene Alilanéfche uit. Onverwijld liet-beldvanhm
hij onderzoek doen naar deze zijne nieuwe Dulcinea. Hij
kreeg berigt, dat zij van edele afkomst was; doch dat haar
Vader, door armoede geprangd, zich genoodzaakt vond, zijne
eigene kinderen te gebruiken om op het gevogelte te pasfen,
uit welks verkoop hij het grootfle gedeelte zijns beflaans trok,
Deze omflandighetd deed sten Hertog hope opvatten van een
gelukkig Hagen.
LEOPOLD verzocht, of liever beval , den armen Edelman,
dat hij zich met zijn Gezin te Nancy zou nederzetten. Dit
bevel werd vaardig volbragt. De Hertog was gelukkig in de
welwillendheid zijner nieuwe Meesteresfe, die alleen aandrong
Um een' Echtgenoot te hebben, tot dekking der eere van baars
Vaders huis. Het valt Vorften veelal ligt, dusdanige Echtgenooten te vinden. Een jong Officier van aanzienlijke afkomst,
de Prins D E C R A o N, werd tot haar' Man beftemd. Hij ontving haar met allen betoon van liefde, en teffens met eene
flipte gehoorzaamheid aan de bevelen zijns Meesters. Zijne
onderwerping baande den weg tot zijne fortuin.
-

De Prins en de Prinfesfe

DE C R A O N

verfchenen met al den

luister, welken het Hof van Lotharingen kon fehenken. Zij
was ten hoogílen toppunte van bewondering beminnelijk; d n
tellens in de groothie mate fpilziek. Zij bezat meer fchoonheids dan verdands. Zij dacht (zoo zij immer dacht) alleen
aan zichzelve. Zij bragt zeventien kinderen ter wereld; en
desniettegenilaande had zij, door neauwlettende zorge te dragen
voor hare gezondheid, en alles te doen, wat hare fchoonheid
kon bewaren, als van welke hare heerfchappi.j alleen afhing,
eerre frischheid van kleur en fracihcid van geflalte behouden,
niet alleen zoo lang de Hertog van Lotharingen leefde , maar
Lot Glen dag van haren eigen dood, welke verfeheidene jaren
later voorviel.
Schoon zij Bene volkomene heerfchappij had over den Hertog3
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tog, en diens befluiten naar haar welgevallen kon rigten, maak
zij nimmer een misbruik van hare magt. In tegendeel fchiep-te
z j genoegen in weldaden te bewijzen, in den Adel te ver
allen ontzag te betoonen aan de Hertoginne van-pligten,
Lotharingen. --- Helaas! in één geval mangelde het haar aan
deugd; andere goede hoedanigheden bezat zij in volle mate.
Haar Echtgenoot was van dezelfde gefleltenisfe. Beiden waren
zij vriendelijk, goedaardig en verpligtend zoodat, na den dood
van L E O P OLD, wanneer de verleden Keizer, in den jare 1737.
Lotharingen voor Toscanen verwisfelde, deze den Prins n M
C R A O N tot éénigen Regent van zijne Etrurifche bezittingen
benoemde.
Addaar ving de Prinfes DE C R A ON eene tweede heerfchappij
van fchitterenden luister aan. Aan een hoogst prachtig leven
gewoon, en geboren om nabij den Troon te zijn, fchoon niet
om denzelven te bekleeden, waren hare daden als die eener
ware Troonbekleediter; doch gingen tevens vergezeld met eene
zoo belangelooze edelmoedigheid en zoo innemende zachtheid
van aard, dat zij de liefde der Toscaners in de hoogfte mate
verwierf. Zij streelde den hoogmoed des Adels van Florence,
zonder hare eigene waardigheid, als Echtgenoote des Regents,
te verlagen. Haar Hof was vervuld met edele Vrouwen, die
geen nijd gevoelden, fchoon zij eene blijkbare meerderheid aan
haar voorkomen zag men geene kenteekens van-fchouwden.I
hare klimmende jaren, geene blijken van hoogmoed. Hare
vriendfchap bepaalde zich niet tot eenige weinigen; dezelve
was algemeen. Zij was in Toscanen, even als in Lotharingen,
geacht door de Vrouwen en bewonderd door de Mannen.
De geaardheid haars Echtgenoots was niet min innemend. Hij
was Krijgsman en Hoveling, doch op verre na de man van
bedrijf niet; hem ontbraken de talenten, wezenlijktoteen'Staatsman behoorende. Hij ging als gebogen onder de hem op ;edragene waardigheid. Gevaren in het Oorlogsveld kon hij manmoedig onder liet ooge zien, maar de aanvallen In het Kabinet
niet wederulaan; hi verffond er zich op om een Leger te ge
maar niet op liet Landsbeheer. Welhaast ontdekte hij-biedn,
zijne onbekwaamheid i n dit vak, en bevond, dat hij een' hel
-pernodigha.
De Prins D It C P. A 0 N herinnerde zich de bekwaamheden van
Oen Heer D E R r CH a C o U R T, Zoon eens Lothaa-ing fchen AdvoN3
,
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vocaats, en in de Regtsgeleerdheid door en door bedreven.
Hij liet op dien Heer het oog vallen, als zeer bekwaam om
datgene, waarin hij te kort fchnot, aan te vullen. In eenen
brief aan den Keizer erkende hij zijne eigene onbekwaamheid
om een' Regeringspost te vervullen, en verzocht ten 4erkfle,
dat zijn Vriend R I C H E C o U R T naar Florence mogt gezonden
worden, met gelijke magt als hij bezat in het beheer van Tos
doch zonder eene bijzondere benoeming of titel. — Het-cane,
verzoek verwierf toeftemming. De Prins n. C R A G N, dit
vernomen hebbende, ontdekte aan zijne Echtgenoote, wat hij
gedaan had. Zij verffond dit niet, of riep uit: „ Zoo hebt
„ gij ons dan bedorven! Ik ken R I C H E C 0 U R T. Ik ken zij„ ne herzucht. Ik ken zijnen listigen aard. Zoo lang gij' hoven hein verheven waart, was hij uw Vriend. Nu hij u
y , gelijk is, zal hij uw Vijand worden. Weinige maanden na
„ zijne komst herwaarts zullen er verloopen, of wij zijti wei
beter dan zijne Haven!"
-„nig
R I CH E C o U R T kwam, en de voorfpelling der Prinfesfe werft
bewaarheid. Door eene groote meerderheid in verulandsbekwaamheden, en eene begaafdheid om Plaatszaken te fehikken
en te beheeren, IÍeeg de Graaf DR RI C n E C OUR T welhaast
tot eene hoogte van gezagbetoon; terwijl de Prins nE CRAON
in die zelfde mate daalde, en ten laatlie geheel in minachting
verviel. Niet in flaat om van dag tot dag beleedigingen te
ondergaan, het eigenaardig gevolg van een' zoo afhankelijken
Raat, verzocht hij terug geroepen te mogen worden, met ver
om zijne dagen in Lotharingen te eindigen. De Keizer-lof
Rond hem zulks toe, en befloot teffens, het enkele Regent
fchap in Benen Raad van drie perfonen te veranderen.
De Prins D E C R A 0 N had groote fchulden in Toscanen gemaakt, eenen flaat voerende, verre boven zijne inkomften. Eer
hij het Fiorentijnfche kon verlaten, was hij genoodzaakt, zijn
zilver en de juweelen der Prinfesfe, zijne Echtgenoote, te
verkoopen. Oud en arm keerde liet paar naar Lotharingen weder. Hij ftierf, weinige maanden daarna. Zij overleefde heipa
slechts weinige jaren.
,
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hoe vrolijk voorheen, verzonk eens
D e beroemde
Bene zwaarmoedigheid, die hein het leven kostte. Ziet
SWIFT,

-klapsin
hier de niet algemeen bekende reden daarvan. Hij was, namelijk, een natuurlijke zoon van den Ridder TEMPLE, en werd in
zijns vaders huis opgevoed. Hier zag hij voor het eerst de
fchoone STEL LA, dochter van zekere MiSf JOHNSON. SwIrT
wist niet, dat de laatstgenoemde dame, federt verfeheidene jaren,
de matres van TE M PL E was. Zij gaf zich voor de weduwe
eens koopmans uit, die in Engeland met verfcheidene ramp
vervolgens zich naar Holland had be--fpoedngwrtlha,
was. Misf ESTHER Of STEL LA,
aldaar
overleden
geven, en
toen veertien jaar oud, een fciloon meisje van een fchrander oordeel en eenen gevormden fninak, werd, met goedkeuring van TEM p L E , eene leerlinge van SWIFT. Hij bragt haar te Dublin, ten
einde aldaar hare talenten te volmaken. Zijne wijsgeerte leed
fchipbreuk aan de bekoorlijkheden van zijne fchoone discipelin. Hij
beminde haar, werd weder bemind,trouwde haar,en was geluk
zekeren dag ontving hij eenen brief, en, van dat oogen--kig.Op
blik af, veranderde zijn opgeruimd humeur in zwaarmoedigheid,
terwijl ook S T E L L A in melancholie verviel., De oplosfing van
dit raadfel is hierin gelegen: SWIFT was STEL LA's broeder;
beide waren T EM P LE 's kinderen. De ongelukkige gade overleefde niet lang het droevig berigt, dat haar voor altijd verborgen had moeten blijven. Dit voorval was oorzaak van het vol
bij den dood van SWIFT, waarin echter de re--gendrafchit
den, op eene verfchoonende wijze, verzwegen wordt:

Rival de Rabelais, fans etre fun copiste,
Ci git qui, né pour ploire aux phis graves esprits,
Fut toujours gai dans (es écrits,
Et fans qu'on fut pourquoi, tont-a-coup devint triste.
SPEELZUCHT VAN VROEGEREN TIJD, VERGELEKEN
MET DEN TEGEN V OORDIGEN.

1 oen

F REDER I K,

de tweede Keurvorst van de Palts, eens

net den Bisfchop van Eichílad kaart fpeelde, zette hij op elke
kaart
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kaart een kreutfer; hiervan maakte nogtans de Bisfc'hop eene ge.
wetenszaak, en noemde het een zeer hoog fpel, dat veel te groot
was, dewijl men daarbij wel een' geheelen gulden verliezen
konde! —
ANEKDOTE VAN FREDERIK DEN GROOTEN.

F

REDERIK de Groote had, verfcheidene jaren achtereen, op
zekere plaats, waar hij verfche paarden voor het rijtuig kreeg,
steeds een' dikken vetten ambtenaar aangetroffen, en gewoonlijk
een paar woorden met denzelven gefproken Eens wederom ter
zelfde plaatfe latende omfpannen, vermiste hij dien man, en
vond, in diens plaats, een ander lang en zeer mager man, die
zich met het voorfpan bezig hield. „ Wie zijt gij ?" vraagde hij
denzelven, en kreeg ten antwoord: „ Ik ben aangefteld ambte„ naar alhier, uwe Majefteit. " — „ Wel, dat is immers een dik
oud man ," hernam de Koning. ---„Die is overleden, uwe Ma„ jefleit, en ik ben in zijne plaats gekomen.” Thans keerde
zich de Koning met eene zeer ernflige houding tot den hem ver
Generaal, en zeide: „Die zal mij nog veel kosten, eer-zelnd
„ ik hem zoo vet heb, als zijn voorganger was."

ARMOEDE ZOEKT LIST.

en beroemd Geneesheer te Dublin ging in den laten avond
E
door eene eenzame achterbuurt, wanneer een welgekleed perfooi buiten adem hem op zijde kwam, fineekende hem terftond
te willen volgen, wijl zijne vrouw lag te zieltogen. De Arts
voldeed aan zijne dringende bede. Naauwelijks, echter, waren
zij binnengetreden, als de onbekende de deur affloot, twee pistolen en een leegen geldzak te voorfchijn bragt, en den Arts
aldus aanfprak: „ Dat leege ding, dat gij hier ziet, is mijne
„ vrouw, die finds lange aan eene verregaande verflapping la„ boreert ; en, zoo gij haar niet terfiond een krachtig recept voores
„ fchrijft, zult gij u moeten getroosten, deze twee boden pil„ len tegen de hardnekkigheid te flikken." De Arts gaf hierop
der uitgeteerde patiente i~ guinies in; waarop de man met veel
hoffelijkheids hem uitgeleide deed, en op den hoek eener íkraax
eensklaps verdween.

MENGELWERK.
REDE V 09RING,
OVER

HET BÈLANG DER GESCHIEDENIS,
ALS DE BESTE BRON VAN ALGEMEEN
ONDERWIJS (*).

I

n meest alle zaken kan men vorm en (lof, of wel inhoud, onderfcheiden. Ten aanzien van eenig onderrigt,
het zij door het leven, de letter of ítemmelijke voordragt
aangeboden, komt, diensvolgens, de tweeledige vraag te
pas: wat en hoe wordt er geleerd? Dit zij dan ook de na
tuurlijke indeeling van het iluk, door ons voor te dragen.
En, gelijk men aan het wat, aan den inhoud der leere,
feeds meer waarde, dan aan het hoe, of de leerwijze,
zal hechten; zoo worde het belangrijkfce, fchoon doorgaans
eerst gevraagd, het laatst door ons beantwoord, en ten
nadrukvollen flot befpaard.
Op het eerfte hoofddeel, of de vraag: hoedanig is het
onderwijs der Gefchiedenis ? (':ellen wij ons dit drieledig betoog voor:
A. Het is grondig en zeker.
B. Het is algemeen bevattelijk.
C. Het is ten uiterfie onderhoudend.
Wan(*) Dit Stuk oorfpronkelijk voor Bene bepaalde gelegenheid
beftemd en gebezigd zijnde geweest, heeft men best geoordeeld, inleiding en flot achter te laten.
DIENG. IS13. NO. 5.
0
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Wanneer wij van de Gefchiedenis beweren, dat men op
derzelver onderrigt genoegzamen flaat kan maken; dan
(preekt het van zelve, dat wij de mogelijkheid der dwaling,
van de nienIchelijke gebrekkigheid onaffcheidbaar, geenszins
buiten fluiten. De ('telling is veeleer enkel vergelijkend, en
in zoo verre wij, over het geheel, voor grondig en zeker
onderwijs vatbaar zijn.
Onze overtuiging als menfchen berust , in de eerfte
plaats, op hetgeen wij met de uitwendige zinnen waarnemen, en , als door eenen inwendigen zin, in het hart
en geweten gewaar worden. In de tweede plaats komen
daarbij, als verwijderde bronnen van kennis, het geloof
aan de verhalen van eenen ander', de befluiten, door
het versland uit de gegeven kundigheden getrokken, en
de berekeningen, door het laatffte op uitgebreidheden en
getallen toegepast. Het (preekt van zelve, dat de twee
eertien, benevens de allerlaatfte, dat eigen ondervinding,
eigen hartsgevoel en wiskunde, de zekerden van de vijf
wegen zijn. Wie echter zal beweren, dat ook de zinnen
nimmer misleiden, althans door het veríiand kwalijk begrepen worden, en alzoo, het zij met, het zij buiten onze
fchuld, tot dwaling vervoeren? Wie weet niet, dat zij, die
zich te onbepaald en bij uitfluiting aan het inwendig gevoel
overgaven, meermalen aan de grilligfte en ongelukkigfle
dweeperij ter prooije werden? En, hoe ligt vergist zich de
iaauwkeurigíie rekenaar, of verwart zich althans in het al
te zaamgeflelde eens belangrijken vraagftuks; ten minfle bij
de uitkomst bevindende, dat de toepasfing zijner leere aan
liet gehelde doel niet beantwoordt! Doch, al wilde men
hier ook eene volílrekte onfeilbaarheid erkennen; hoe bepaald is het veld, dat elk dezer takken der menfchelijke
kennis mild befproeit! Hoe weinig de eigen gemaakte
ervarenis geve , blijkt reeds van zelve; en het is juist
bare armoede , die ons tot de Gefchiedenis doet de toevlugt nemen. De ftemme des harte ('.rekt zich niet verder
clan tot het gebied der voornaamíie pligten, heiliglie beirekkingen en hoogste behoeften uit. En de wiskunde, wat
;am
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kan zij anders dan meten en tellen, dan de algemeene masfa
en oppervlakte der lichamen in oogenfchouw nemen, en
zich alzoo, hoe afgetrokken in zichzelve, met het grofst
zinnelijke en meest uitwendige bezig houden?
Voor alles, wat ons overfchiet te weten — en hoe on.
eindig groot is dit alles van zaken, omfcandigheden en belangen, vooral op het dagelijksch leven de naauwfte betrek
hebbende! — fchieten ons de Gefchiedenis en de-king
lVijsgeerte alleen over. De eerfle doet zien, wat in de
vcrloopene eeuwen heeft plaats gehad, en laat ons, op dezen grond, met meerdere of mindere zekerheid, gisfen,
wat in het vervolg zal plaats grijpen. De laatfile, in zoo
verre zij zich aan de andere niet aanfluit, zweeft op eigen
vleugelen in een rijk van mogelijkheden, onder welke zich
het waarfchijnlijke, en veel min het zekere, maar zeer zeiden genoegzaam doen kennen. Hoe nader wij ons aan de
Gefchiedenis houden, hoe volkomener en ruimer toegang
wij haar licht vergunnen, hoe meer gebeurde zaken wij
kennen en met de verwacht wordende mogen vergelijken,
hoe zekerder wij in onze befluiten zullen gaan. Immers,
wat geweest is, dat zal zijn, en er is niets nieuws onder de
zon. Deze aanmerking van eenen Oosterfchen wijze is,
over het geheel, zoo waar, als haar getuigenis, ter voldinging van het gewigt der lesfen van de Gefchiedenis, heus.
fend is. De Gefchiedenis is eene voortgezette en uitgebreide ondervinding veler eeuwen en (laten; wie zou haar wettig gezag een oogenblik durven in twijfel trekken? Wat wij
alzoo nog geheel niet kennen, daarnaar kunnen wij nimnier anders dan bij losfe gisfing ramen. De ondervinding
nntbolfiert allereerst de kiem der redelijkheid in ons binnen.
Ie. Derzelver gebrek en minachting doet de losfe jeugd
niet zelden in het verderf rennen. Het zijn eerst de mannelijke jaren, welke hare waarde al hooger en hooger fchatten. En wat anders is het, dat de grijsheid zoo eerwaar
raad, van hare lippen gevloeid, ten allen tijde-dig,en
zoo belangrijk maakte; en inzonderheid daar, waar nog
gee-
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I;eene befchreven Gefchiedenis beflond, ter Godfpraak Helde voor allen, die haar omringden?
Het zij al waarheid, dat de Gefchiedenis hare eigene
gebreken heeft; dat zij niet altijd waarachtig en onpartijdig, belangrijk en bijzonder is; dat zij zich veelal met de
tchitterendrle en luidruchtigfle veeleer, dan aangelegenfie
en nuttigile verrigtingen bezig houdt; dat het doorgaans
enkel vorften en ílaten, niet gewone, ons gelijke en in
onze betrekkingen ftaande, burgers zijn, welken zij afteekent; en dat het, uit dien hoofde , even zoo min zeker als
gemakkelijk en altijd mogelijk is, haar onderwijs toe te pasfen. Ja, T. T., wij geven dit volgaarne toe; en erkennen
ook hier de algemeene waarheid, dat de natuur, of de
Godheid, ons de edelften harer gaven nooit anders dan
voor eigen infpanning en vlijt verkoopt. Hoe veel waars
echter, zal in de onwaarachtigfle gefchiedenis niet ligt gevonden worden! Hoe veel zegt het reeds, dat het menifchen zijn, die wij voor ons ten tooneele treden, handelen en werken zien! Hoe veel, fchoon den algemeenen
ïlaat betreffende, is voor ons als burgers van onmiddellijk
`belang ! En welk oplettend lezer zal zich dan ooit beklagen
kunnen, dat het hein aan Benen overvloed van licht, aan
Benen fcllat van zekere opmerkingen en onbedriegelijke les.fen der wijsheid ontbrak? ó, Wie kent u niet, eenvoudige
leermeesteres des menschdoms , als de algemeen vertrouwde
gids? Wie weet niet, dat gij, wel geraadpleegd, bijna
:timmer te leur fielt ? Wie vergelijkt niet uwen gang bij den
voorzigtigen wandelaar, terwijl de floute befpiegeling niet
zelden, als de vleugelen van Ikarus, door de uitkomst ver
wordt? Ja, de ondervinding zij aardsch, en de rede-nietgd
uit den hemel afgedaald; het is alleen op de aarde, dat wij
menfchen zeker gaan.
In ons tweede onderdeel hebben wij te betoogen, dat het
anderrigt der Gefchiedenis algemeen bevattelijk is.
Wij behoeven niet te herinneren, dat menigerlei onder
deze eigenfchap mist. De wiskunde, in alle hare tak--wijs
ken, en alle hare uitgebreide invloeden op menigerlei weter-
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tenfchap, is voor den ongeoefenden eene geheel nuttelooze
gids. De redenering , die, zonder eenig gebruik van de
ervarenis, befpiegelt en bepaalt, wat in een of ander geval
moet plaats hebben, is, in hare verheven vlugt, door liet
als ongewapend oog, even min te volgen. Deze zwarig
heid houdt zelfs dan niet op, wanneer op den grondilag
van gefchiedenis en ervaring eenige leer gevestigd, uit derzelver uitfpraak een aantal lesfen bij gevolgtrekking afgeleid,
ja de eenvoudige waarheid, om zoo te fpreken, van het
kleed der gefchiedenis ontdaan, daar in het afgetrokkene
wordt ter neder geteld. De een zal zich in onzekerheid gevoelen, welken naauwkeurigen zin hij aan de opgegeven
woorden hebbe te hechten; d_e ander zal die onzekerheid
zelve niet gewaar worden, maar des te eer gevaar van dwaling loopen; en een ieder ligt veeleer zijn te voren opgevat
gevoelen, zijne bijzondere behoefte, zijne eigene omftandigheden, dan de letter van den tekst raadplegen, bij ver
beide en toepasfing. Zoo moeijelijk is het menig--klaring
maal, eene afgetrokken ítelling flechts juist op te geven;
en hoe veel meer zwarigheid moet het natuurlijk in heb
ben, de bewijzen van zoodanige (telling in een helder licht
te plaatfen! hoe veel meer, haar gewipt, hare klem, haren
invloed op onze dierbaarfle belangen volkomen te doen gem
voelen! Immers, het is slechts weinigen gegeven , deze
bondige en tevens bevattelijke taal te fpreken; door dezen
echten volkstoon, zoo wel den fchranderen denker , als
den mingeoefenden, wezenlijk te voldoen. Ja, waar dit
iemand volkomenlijk gelukt, daar heeft hij het doorgaans aan
de nadering tot het gefchiedkundig verhaal, aan de ontleening harer voorbeelden, of aan de inkleeding in haren
tooi, te danken.
Dat toch de Gefchiedenis met deze zwarigheid van duisternis en onverftaanbaarheid niet heeft te kampen, kan uit
de ontvouwing van de ware toedragt der zake gereedelijk
worden opgemaakt. Wat wij voor Dogen zien, dat gelooven wij, hoe onbegrijpelijk ons hetzelve ook immer toe•.
Ichijne. Uit de ervarenis is meest alle onze kennis afge,
leid,
0;
,
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leid; en wij houden dezelve oneindig zekerder, dan hetgeen wij, daarenboven, door redenering, berekening, en
afleiding uit bepaalde proeven, in het vervolg leeren mogen. Ja, fchoon wij, ten voorbeelde , bij eigen ondervinding weten, dat wij, op een voertuig geplaatst, met het
oog niet kunnen onderfcheiden, of wij de voorwerpen,
dan de voorwerpen ons voorbij fiiellen, en de flerrekundige ons op de blijkbaarlfe gronden toone, dat het laat{ie
het geval der aardbewoners moet zijn , ten aanzien der
zon en andere hemelligchamen; nooit, echter, zal de onderflelling, dat wij om de zon, en niet de zon om ons
eersen kring befchrijve, algemeen worden aangenomen.
Wat nu is de Gefchiedenis, dan een fpiegel van het verledene; een fpiegel, in welken wij de voorwerpen zelve,
gelijk ze beflaan, handelen en wandelen, mogen waarnemen? Hier zien wij dus dadelijk, wat gebeurt; hier heeft
noch de waarheid, noch haar bewijs, eenige verklaring
noodig. Zelfs het dier vermijdt de plaats, waar hein eenig
onheil ontmoette, en zoekt haar vlijtig op, waar zijne behoefte en lust bevrediging vond. Zelfs het dier fpiegelt
zich, in beide opzigten, aan het voorbeeld zijner medegenooten; en wij zien het vlugten, waar een ander vlugt,
of met geheele hoopen zich derwaarts begeven, waar eerst
een enkele met blijkbare begeerte henenfnelt. Even zoo
waarfchuwt of bemoedigt het kind, eenmaal tot het fpraakgebruik geraakt, zijne makkers door liet eigen of vreemde
voorbeeld. Zoo beftaat de wijsheid der onbefchaafde volken uit de kennis der vaderlijke overleveringen. Zoo blijkt,
in één woord, dat in het gefchiedkuudig onderrigt eene
duidelijkheid en algemeene bevattelijkheid wordt gevonden ,
waarmede geen ander kan vergeleken worden. Wie mij
eerie waarheid door middel der ge%hiedenis onder het
oog brengt, die fchildert een portret, over welks al of
niet gelijken de ongeoefendíle in de fchoone kunst kan
oordeelei. Wie, daarentegen, mijn belang of mijne uit
zigten door bej iegeling wil doen kennen, die ontwerpt
een beeld vara onigtbare engelen, wa?rvau alleen de kenlief
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tier kan oordeelen, of het waardig, gepast, en, in zoo
verre, eenigzins waarfchijnlijk, zij uitgevoerd. Daarom
zeiden wij reeds, dat de volksredenaar altijd aan de hand
der Gefchiedenis moet gaan. Daarom fchildert hij u, ten
kanfel getreden, de gewaarwordingen van uw hart, de ondervindingen van uw leven, de bedenkingen van uw ver
gelijk hij zelf, uw natuurgenoot, die kent bij on--íland,
dervinding. Daarom geeft u deze Maatfchappij (*), in
hare nieuwfte werken, veelal eene trits van voorbeelden,
hetzij van deugd of zwakheid en jammer, uit het leven ere
de gefchiedenis ontleend. Daarom kleeden zoo velen, die
liet algemeen een heilzaam onderrigt pogen te verfchaffen
overtuigingen, hunne ondervindingen en uitzigten
in verdichte gefchiedenisfen in, en doen u, als liet ware,
zien, wat gij op enkel hooren zeggen welligt noch geboven, noch zelfs bevatten zoudt. Ja, nn eerst ben ik
verzekerd, dat een ieder van u mij volkomen verflaat,
nu ik voorbeelden heb te hulp geroepen. Zonder terug
keering tot de eenvoudige ervarenis, is zelfs het fchranderst brein vaak niet volkomen gewis, of hij Benig voor
daad, in het regte licht befchouwt.
-ftel,mdr
Ons blijft, in dit gedeelte der Verhandelinge, te fprekeii:
over het onderhoudende der Gefchiedenis.
Wie is er onder u, M. H., die, met kinderen gezegend,
en hen reeds eenen zekeren ouderdom ziende bereiken, niet
dikwijls klagen moest, of althans klagten hooren, over de
onleerzaamheid der jeugdige knapen? Immers, nu is het
een blijkbare afkeer, dan de verdrietigtle onoplettendheid
of de onbetembare fpeelzucht, die hun geest en oogera ,
zoo niet den geheelen kleinen mensch , naar elders henen
voeren. Deze worlteling met den harden pligt, vaak nier
anders dan onder vrees en ftraf te volbrengen , vergiftigt
niet zelden, en meermalen nog vruchteloos, den fchoou,(*) Deze Redevoering werd uitgefproken in het Lerac I) pa
tLment der Maatfchappij TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN,
04
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lien bloei des jongen levens. Maar, M. H., vertelt die
zelfde wufte knapen eene aardige, naar hunne vatbaarheid
en hunne inborst berekende, gefchiedenis; en ziet, hoe zij
uwe woorden indrinken, hoe zij fpel en al vergeten , en
naauwelijks van hunne plaatfe wijken! Welhaast behoeft
gij geene overlegde keuze, geene uitíiekende belangrijkheid of aandachtwekkenden toon meer om den eenmaal
ontvlamden lust gaande te houden. Vertellen! vertellen!
is veeleer de algemeene kreet, welks herhaling u al fpoedig lastig en bijna onvoldoenbaar wordt.
Deze zelfde nieuwsgierigheid, ook zonder eigenlijken
weetlust, blijft den zoon der natuur altijd eigen. Waar
geen ander onderrigt nog oenigen ingang vindt, daar doen
het de overleveringen en dichterlijke verhalen van den
vroeghen tijd. Waar de Wijsgeerte zich nevens de Gefchiedenis wil plaatfen, ter vorming der ontluikende menschbeid, daar neemt zij liet kleed der fabel, der vertelling
aan, om te {heelen, eer ze flicht. \Vaar, in boerfche
en onbefchaafde oorden , geene zucht naar wijsheid of vol
gevonden wordt, daar hangt nogtans het gapende-making
gezelfchap, in de berookte hut, of onder den ftatiger
eik, aan de lippen des aangenamen vertellers. Ja, rijst
onder deze flaaffche navolgers van het eenmaal ingevoerd
gebruik ooit de begeerte op, om eenig onderrigt mede te
deelen; wat anders dan eerie ervaring, in den vollen ge
alle voorgaande en volgende om,-fchi^dkungeosva
léandigheden, zou de inhoud dezer leere zijn? De reiziger,
die veel heeft gezien, en misfchien nog veel meer als ge zien opgeeft, geniet hier eene billijke hulde. Hij, wien
eene betere opvoeding eenige historifche kennis verfchafte ,
geniet Eer niet zelden het uitíiekenddce aanzien. Ja, van
de aloude historie eener , ik weet niet welke, verfchrikk:lijke gebeurtenis, eens, ik weet niet welken, verbazen -:
den leugenhelds, of der belagchelijk1ie tooverij, tot het
nieuwspapier, dat voorvallen van den dag en oorlogstij
vermeldt, vindt hier aandachtige hoorders en onver--dinge
moeide liefhebbers.
Uit
;

VAN ALGEMEEN ONDERWIJS.

20I

Uit dit alles blijkt de oorfpronkelijke zucht onzer natuur naar gefchiedkundige waarheid. Deze zucht nu moge daarna gematigd worden , en inzonderheid eene zekere
kieschheid aannemen, zij gaat met geene befchaving te
grond. Hoe aangenaam is het veeleer voor lederen mensch,
als aan de hand des fchrijvers rondgevoerd te worden in de
verfchillendule luchtfireken! hoe aangenaam, als te leven
onder hen, welken wij welvaart, wijsheid en alles goeds te
danken hebben! hoe aangenaam, onze ondervinding, zon
bezwaar of ongemak, uit te breiden naar alle-dernig
zijden! hoe aangenaam, de belangrijkf're voorvallen, van
welke fchaars een enkele in onzen leeftijd en onder ons
oog voorvalt, te zien gebeuren! hoe aangenaam , dit alles
van nabij, naauwkeurig en in alle zijne deelen te zien,
hetgeen zelfs den ooggetuige niet is vergund geweest! hoe
aangenaam, eindelijk , daarover met volle bedaardheid,
onder hulpe van eenen fchranderen leidsman, met kennis
van alle de gevolgen na te denken, en aldus wijsheid te
verzamelen ! Ja, nu treft ons het geheel vreemde van
zeden en bedrijven ; dan de verbazende overeenkomst der
menfchelijke natuur, in fpijt van affland en tijdsverloop.
Nu tolgen wij langs aangename dreven, en genieten, door
hulp der verbeelding, mede, wat er treffelijks en aanminnigs voor ons wordt afgemaald; dan zijn wij als degene,
die van het veilig flrand de woríteling der veege kiel aan
zijn geluk dubbel gevoelt, dubbel geniet. De-fchouwt,en
verwachting eener belangrijke uitkomst fpant al de fnaren
onzer ziel; de vrees en het medelijden ontroeren ons hart
tot op den binnenoen bodem; en de zege van waarheid,
deugd of menfchenheil, doet de vreugd door alle onze ze
trillen. \Vij bewonderen menfchelijke grootheid,-nuwe
wij aanbidden goddelijke wijsheid, wij zinken weg in een
gevoel, dat wij niet hefchroiven kunnen, maar dat de befchouwer van een ontzettend berggevaarte eenigzins befeft,
en dat hij het gevoel van het verhevene noemt. Wie, wie kent
de menfchelijke natuur, of maar zijn eigen hart, zoo wei
dat bij alle deze aandoeningen niet onder de ftreelenditen-ig,
05
telt ?

302

GESCHIEDENIS DE BESTS BRON

telt? Wie, wie kan zich zulk eene bezigheid verbeelden,
en niet veeleer hare verleidelijkheid, dan haren last en hare
infpanning vreezen? Voorwaar, een fpel is het, waarbij
geene kunst der fchouwburgen zelve, de vertooning ecner
enkele, fraai opgeluisterde, flip op de groote wereldkaart,
in verrukking kan halen! Gelijk het ligchaam naar het voedfel, zoo haakt elke gezonde ziel van zelve naar dit onder
tevens zou het haar, even zoo, kracht en le--rib.En
ven bijzetten? en het zou geen enkel fpel zijn? en wij hadden maar alleen te betoogen, dat het, als weg tot kennis
en wijsheid befchouwd, een hobbelig noch doornig pad zij
0, M. H., hoe geheel zou ik u miskennen , wanneer ik tot dit
einde ílechts nog een woord befteedde ! Neen, het onder
onderhoudend. Deze-wijsderGfchntuierl
laatfle eigenfchap is haar niet min dan grondigheid en bevattelijkheid toe te kennen. En alzoo is dan, wat wij ons
ten aanzien van den vorm, ten aanzien van het hoe en de
leerwijze voorífelden , te eenemaal voldongen.
In het tweede hoofddeel onzer Verhandelinge hebber
wij te fpreken over den inhoud der Gefchiedenis; en zulte
len wij, te dezen opzigte, zoeken te betoogen, dat zij
A. leering,
T. waarfchuwing,
C. vertroosting,
allen in de ruimfie mate, bevat.
Wat het eer[Ie betreft, al vroeger moesten wij opmerken, dat onze algemeene ontwikkeling en vorming gefchiedkundig is. Wij zien en hooren, wij gelooven en volgen
na, daar wij uit de kiem der bewustelooze kindschheid to
redelijke menfchen opgroeijen. IIet kon ons, in den loop
der vorige redenering, even min ontgaan, dat de ervarenis
fleeds een groot deel aan meest alle onze befluiten, denkbeelden en befchouwingen heeft; als die doorgaans op zigtbare waarheden, vergelijkingen, en gevolgtrekkingen uit het
bekende en waargenomene, worden gebouwd. Deze aan inerking moet ons al van zelve doen denken, dat, hoe meer
onze kennis van zaken en omllandigheden wordt uitgebreid,
zo a
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zoo veel te meer ons verfland zal ontbolflerd en met een
eigenaardig licht bettraald worden; en dat inzonderheid onze opzettelijke poging, om den redeijken geest door ingefpannen nadenken uit te zetten en te verfterken, zoo veel
te beter gelukken, en rijk in goede vruchten zal worden.
Dc ondervinding zelve leert, dat menfchen , noch als oog
noch als vlijtige beoefenaars der Gefchiedenis,-getuin,
vreemde zeden en begrippen hebbende leeren kennen,
feeds ten uiterfle bekrompen in hunne denkwijze blijven.
De kunflen vorderen er niet, daar de eenmaal ingevoerde
vormen en gebruiken heilig, ja de eenig mogelijken worden geacht. Het leven gaat er onder allerlei prangende bezwaren gedrukt; want men heeft in geen opzigt het ver
inzien, het betere leeren kennen, het ge.-kerdln
mak en de befchutting tegen allerlei kwaad weten uit te
vinden. De Godsdienst, eindelijk, deze behoefte, deze
onaffc(heidelijke gezellin en troosteres, maar fours ook ver
kwelgeest der menschheid, is en blijft er zoo-fchrikelj
bijgeloovig als onverdraagzaam en heet op vervolging. Ja
daartoe, fchijnt liet, werden de menfchen verfpreid over
den wijden aardbodem, vaneengefcheiden door bergen,
woestijnen en zeeën, gevoerd in onderfcheidene luchtftreken en landouwen, opgeleid tot verfchillende behoeften en
uitvindingen; en daarna wederom, door twist en veroverzucht, door begeerte, handel en weelde, door weetgierig
ondernemingen, en hope op eersen onfferfelij--heid,flout
ken naam, tot elkander gevoerd, opdat zij den ander hunne
ontdekkingen, hunne bekwaamheden, hunne zeden zouden
mededeelen , en dezen door genen volmaken. Van hier de
eerlle befchaving in de uitgebreide ílaten, uit eene menigte
van kleine volksftammen te zaam gebragt ; in de vruchtbare
ílreken, waar zich vele geelachten nevens elkander ophoopen en in gedurige aanraking komen; in de handeldrijvende
íleden, wier bewoners allerlei vreemde zeden en gebruiken
leeren kennen, en tevens allerlei vreemdelingen, met derzelver onderfcheidene begaafdheden, tot zich lokken.
Dit alles toch weten wij dus gelegen te zijn. En vare
waar
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waar weten wij liet, M. H. , dan uit de Gefchiedenis, die ons
alzoo de wereld en haar beloop, den mensch in alle zijne wij
behoeften, de duizenderlei vreemde voorwer--zigne
pen van kunst en kun[leloosheid doet kennen, welke onze
verwondering dikwijls ten top voeren. Zij trekt het gordlin op , en de aarde vertoont zich in afwisfelende toonee.
Jen voor onzen geest. Het oog is getroffen door de ver
kostuum; het oor is veel meer-fcheidnvarm
geboeid aan de grondfftellingen, voornemens en bedoelingen, ginds en elders ten toon gefpreid; en de geest wordt
gefchokt, verlicht, verheven door omflandigheden, uit
lotgevallen, die den mensch en zijnen toefland-komften
eerst regt leeren kennen. Ja, de mensch, deze eigenlijke
en waardige beoefening van den mensch, wordt in de Gefchiedenis, en in deze alleen, als ontleed tot in zijne beftanddeelen , geplaatst in elk mogelijk oogpunt, gebragt op
iedere denkbare proef. Wat hij zij! wat hij worden kunne!
hoe hij zich overal gelijke; fchoon toch ook hemelsbreed ver
feb ille ! hoe weinig hij behoeve! hoe onverzadigbaar hij zij!
hoe onwrikbaar hij fla; alles tarte, heere, herfcheppe! hoe
wankelbaar hij zij; door elke fchim verjaagd, met eiken
fibroom medegevoerd, tot ieder gruwzaam uiterfte gebragt!
hoe gelukkig, en hoe rampzalig! hoe groot, en hoe verachtelijk klein! — dit alles ontdekken wij niet, dan op het
groote wereld -tooneel; dit alles zien wij niet door, dan
nadat de gefchiedfchrijver de glorie van den vorst, en de duisternis, die den ellendeling dekt, ter zijde gefchoven, en ons
perfonen en zaken in hunne naaktheid heeft doen aanfchouwen. 8 Historie ! kweekfler van elke kunst, befchaaffter
van iedere wetenfchap, leidsvrouw op eiken weg, herrocp.fter van allerlei dwaling, bewaartier vooral voor iedere
overdrijving, door liet overtuigt eens eiikelen helderen denkbeelds zoo dikwijls voortgebragt; welke verpligting hebben
wij aan uw onderwijs niet 1 Den mensch en zijn lot doet gij
ons in vollen dag aanfchouwen, en geleidt ons alzoo tot de
allervoornaamffte wijsheid, die der zelfkennis. Inderdaad,
wulk eerie leering kan niet ontbloot van goede vruchten, en
lieil-
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heilzame invloeden op onze denk- en handelwijze, blijven.
Eenen ruimen oogst mogen wij ons veeleer beloven, bij
den overgang tot de bewering, dat de Gefchiedenis ook
ivaarfchcotiving bevat.
Het menfchelijk leven is Gene reize. Bij den aanvang worden wij, als in een gefloten voertuig, blindelings voortge.
trokken; vervolgens wandelen wij aan de hand des kinderlijken vertrouwens, wel in gevaar door fpringend gedartel te
flruikelen, maar geenszins om af te dwalen; welhaast worden wij overtuigd, het ouderlijk geleide niet altijd te kunnen behouden, en eenes eigen weg te moeten infiaan; al
voortwandelende , ontmoeten wij duizend zijpaden, die zich
om den grooten weg fchijnen te kronkelen, zonder dat wij
beilemd weten, of zij, veilig en gemakkelijk, de reis befpoedigen en veraangenamen, of een I martelijk einde heb ben zullen; nu en dan opent zich mede een kruisweg voor
ons oog, en ten beste genomen herinneren wij ons het'
voorfchrift, of herkennen liet fpoor en zien dc voorbeelden , die ons den eenen boven den anderen aanprijzen. Daar tnboven wenfclien wij zoo zeer het nieuwe te beproeven,
lacht ons dat vreemde zoo blijde toe, fchijnt het zoo uitgemaakt, dat wij langs gene zijde beter zullen flagen. Het zij al
waar , dat eene en andere kleine proef reeds mislukte , en
vertraging , vermoeijing en hartzeer ten gevolge had; waarom de proef niet nog eenmaal herhaald, of door een beflisfend voordeel al het geledene herfteld ? Misfchien ook (laagde
men in de kleine afwijkingen, en vindt zich nu al meer en
meer bemoedigd, en rent al fiieller en (heller op de fchuinfche bane voort , tot uit de breede woestijn geen terugtred
meer mogelijk is. Wie, M. T., begeert voor eerre zoo
gevaarvolle reize geene kaart met zich te voeren? Wie zou
de zee ingaan, en zich niet gelukkig achten, de aanteel,eningen van vroegere zeereizigers, hunne aanwijzingen van
klip of bank of zeearoom, voor oogen te hebben? Wien
kunnen de proeven en uitkomfien, de metingen en waarneiuingen hier te zeer vermenigvuldigd worden ? kVie
wenscht niet, den ruimen oceaan op alle breedten en leng-.
ten,
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ten, in alle rigtingen en krommingen, in alle faizoenen
en weersgelegenheden, met zijnen geest te hebben doorkruist, aleer en gedurende hijzelf zich aan de ranke kiel
vertrouwt ?
Neen, de gevaarvolle zeevaart zelve levert nog geen volledig beeld op der zorgvuldigheden, welke het menfchelijk
leven vordert. Wij kunnen in onze gedragingen, in onze
verwachtingen en befchouwingen dwalen; wij kunnen omtrent ons ligchamelijk en ons geestelijk belang mistasten.
Wij haan in onze afzonderlijke, huisfelijke en ílaatkundige
betrekking daarvoor bloot. Het is het goede, het is het
zwakke hart, dat ons hiertoe verleidt. Het is van buiten,
gelijk van binnen, dat deze verzoekingen rijzen. En die
alien, M. H., doet de Gefchiedenis kennen: want van
dit alles zijn reeds elders voorbeelden geweest; ja, met
derzelver eerst onmerkbare, maar welhaast verfchrikkelijke
gevolgen, ziet gij ze, op meer dan ééne bladzijde, kenrib
afgeteekend. Hier viert er een zijne begeerte bot, en het
kabbelend ftroompje groeit, van lieverlede, tot eerre bruifende rivier aan, die hemzelven wegvoert in den oceaan der
ellende. Dáár wordt eene geringe onvoorzigtigheid begaan,
een onmerkbaar zaadje van wrok in het hart gezaaid, een
likte fchijn des kwaads in den verdenkenden geest gekweekt,
en liet nietsbeduidend wolkje groeit welhaast tot een onweêr aan, dat den helderen hemel in zwarte floerfen hult.
Wat verder droogt de ruimfle welvaart uit, omdat het geringe lek niet terilond werd geflopt, omdat de waakzaamheid zich van tijd tot tijd liet in flaap wiegen, omdat uithel, onzekerheid en vertwijfeling, den laathen droppel
lieten flroomen. Rome en Griekenland vertegenwoordigen
zich voor mij. Ik zie den haat, prat op zijne kracht en
bloei, het juk der overheeifching van zich werpen; ik zie
de eeroen des volks zelven de teugels opvatten , om hunne
landgenooten vaderlijk te befluren; ik zie de algemeene
fierheid toenemen, den afkeer van elke vernederende en
prangende boei gedurig merkbaarder worden; de onweerhaanbare gisting ontbindt ten laatfte het ganfche ligchaam,
en
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en eindelijk blijven vaak ter naauwer nood eenige brokken
over, om door de flerke hand des gewelds op nieuw verzamcld, en niet kracht bijeengehouden te worden. Neen,
Rome en Griekenland niet flechts, eene menigte anderen
keren mij dit, elk op zijne wijze. En zou ik mij dan blindelings in den firoom werpen, die mijzelven allereerst
verbrijzelen moet ?
ô, Waarom kunnen wij flechts enkele punten aanwijzen
op het uitgebreide veld der ervaring! Waarom laat de aard
der zaak zelve niet toe, u eenig evenredig denkbeeld van
de fchatten der wijsheid te geven, die hier, als het goud
der rivieren, van zelve toevloeijen ? De ondervinding der
eeuwen, de ondervinding der volken , het overzigt des
levens, het geheim der flaten, de ontvouwing van het
hart, de beoefening des belangrijk n tafereels van het huis
leven; noen welken naam gij wilt, kies wat oogpunt-felijk
u behaagt, ons het onbefchrijfelijk gewigt der Historie naar
waarde te fchatten! Ja , ja, Gefchiedenis, gij zijt onze
wijsheid, onze hoede en zekerheid, tot op de donkerste
flingerpaden!
En waar zij, eindelijk, dit alles niet kan zijn, daar doet
ze zich, (dit is liet laatfte deel van ons betoog) als troosteresfe, heerlijk kennen.
Troosteresfe! wiens hart klopt niet met eersen zachten
wellust, op het hooren van dezen lieven naam? Troosteresiè! wie behoeft, wie verlangt, wie bemint hare hulpe
niet? Immers , waar niets te geven, niets te herílellen,
niets te vergoeden valt, daar verzacht echter deze balfern, op de regte wijze toegediend, de pijnlijkíle wonden
des harte. En hoe vele zijn deze wonden bij den mensch,
zoo gevoelig en nadenkend, zoo behoeftig en ingewikkeld
in duizend teedere betrekkingen! Ik wil niet fpreken van
al het bijzondere, al liet huisfelijke en verholene leed, dat
onze mannelijke jaren en onze grijsheid boven alles drukt.
Tot deze fchuilhoeken, helaas! dringt het licht der Gefchiedenis niet altijd door. Het hart -- zegt de wijze
Qosterling -- Dent zijne eigene bittere droefheid, en een
vreem-
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vreemde zal zich met zijne fmart niet vermengen. Slèchts,
in het geleende kleed der verdichting fiaat zij ons ook hier
op zijde ; Hechts niet den profeten - blik der hemelfche poëzij peilt zij mede dit kankerend zeer, en fort lafenis en opbeuring over de ellendigen uit. Maar, werpen wij het oog
rondom ons, en befchouwen den algemeenen jammer, zoo
gemeenzaam op de aarde. Maar, vragen wij ons medelij;
dead hart, wat het daarbij dikwijls gevoele, en huiverend
berekene, wanneer die Raag zwellende vloed ook ons en
de onzen dreigend nadert. Maar, haan wij í1i1 bij de pestdampen, die, van daar opgerezen, welhaast den geheelen
hemel verdonkeren; de velden met doodfche onvruchtbaar
bedekken, en misfchien armoede en fterfte en angst--heid
gefchrei rondom de huizen waren, ja tot in de binnenka
meren doen doordringen. ... Neen! ik wil de menfchclijke
ellende niet uitvoerig teekenen. Wie is zoo gelukkig, dat
hij ze, gedurende een eenigzins uitgerekt leven, nimmer
kennen leerde? Helaas! het kalm I e gemoed blijft niet altijd
gematigd en zacht voortkloppen. De flerkfle geest ftaart
meermalen te vergeefs op licht en uitkomst. Het welgevestigdst geloof aan goddelijke voorzienigheid en liefde zal
wel eens aan het wankelen haan. 6, Treed gij dan op j
Gefchiedenis, met uwen aanvalligen toon, met uwe weg.
Repende overtuiging, met uwe indringende woorden, en
geef ons bij het onderwijs en de waarfchuwing — wat
wij misfchien het meest van allen behoeven — troost in de ii
kommer!
Ja, M. H., reeds haar onderhoud is troost. Hetzely.0
leidt den bedrukten af van de gedachten aan zijn leed, oni
hem, bij het terugzigt op blijder gebeurtenisfen, lafenis
en verheffing te doen vinden.
Maar, zou dit de éénige vrucht harer beoefening zijn ?
Zou men, van haar teruggekeerd, op nieuw dezelfde beklemming, dezelfde zwakheid, hetzelfde duister moeten
ontwaren? Neen, alzoo is de mensch geflemd, dat hij,
wat algemeen, wat gewoon is bij zijne natuurgenooten, en
zekere onvermijdelijkheid roet zich voert, het zij dan goed
,
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of kwaad, deeds oneindig minder acht. Zij , derhalve,
die hem het lot der volken doet kennen, die den vruchtbaren oogst van onheilen langs heel de aarde vertoont, die
den diepen val naast de hoog (le (leinering, de verwoesting
op den voet des fchoonen bloeis, als gemeenzaam en zeker afmaalt, kan zijn hart niet ongeflerkt, zijne koele bey
daardheid niet onbevestigd laten.
Doch, verbeeld ik het mij, of is het hier, dat mijne rede
minst bevredigt, en de fombere blik mij nogmaals-nerigu
toeroept: En is dit dan alles , wat de lijdende menschheid van
de Gefchiedenis immer te wachten heeft? — Welaan dan,
hare lesfen dieper bepeinsd! hare wegen zorgvuldiger nagegaan!
Heden drenkt het bloed den doorweekten grond ,
en , eer weinige maanden verloopen, golft het gouden,
graan over zijne velden. Heden galmen de weeklagten
van huis tot huis, en , eer een jaar verloopt, worden
zij door fchaterend gelach vervangen. De zon zinkt a)1
dieper en dieper bij het fpreiden der fomberile duisterni; maar het is, om met den morgen fchooner en heer.
lijker te rijzen uit de kim. Wat nimmer hertleld fcheem
te kunnen worden, is het binnen weinig tijds. Wat niet
dan verwoesting fcheen te kunnen baren , blijkt welhaast
verbetering en verheffing bedoeld te hebben. Zoo fchrelt
het kind, bij de afbraak der bouwvallige vaderlijke woning; maar juicht daarna te luider, wanneer hij het niei.i.
we en fchoone gebouw, als uit derzelver asch, ziet rijzen:
Overfchouwt de geheele Gefchiedenis, en ziet liet heil deit
menschheid fteeds in het gevolg der fchrikbarendfte omketringen. Alexander (tort de magtig[le alleenheerfching in;
zijne veldheeren betwisten elkander; met bloedige woede
hare váneengefcheurde brokken; als de ploeg het veld, zoo
fcheurt het oorlogszwaard de zuchtende aarde vaneen;
maar het ffrekt, om Griekfche befchavifig en kunst te
zaaijeu , en de menschheid hare volmaking zigtbaar te
doen naderen. — Rome drukt drie werelddeelen haar ijzerels
juk op de ontvelde fchouders; doch, waaraan anders lielm
ben wij, en alle onze naburen, de beginfelen der tegen+
MnNG. 1313. IVO.
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woordige verlichting te danken ? — Een zwerm van Barba•
ren verftikt en vernielt, wat van den fchoon(Ien bloei der
kunf'cen en wetenfchappen in Europa was overgebleven ;
doch een nieuw, flerker en beter menfchengelacht verrijst
uit de ruwe fleenen, en biedt den onzigtbaren Deucalion
welhaast eene fchooner hulde.
Ja, eerbiedigt dien Onzigtbaren, die zich zoo zigtbaar
in de Gefchiedenis openbaart! Hervat het vertrouwen op
Hem, die al het geledene kan vergoeden ! Slaat ook uit den
donkerflen nacht een vrolijk oog naar boven; want daar
woont een Vader , die rust en verkwikking fchenkt! Inderdaad, nu erkennen wij, a Gefchiedenis! dar gij ook trooste biedt. Wij erkennen, dat gij vol van waarheid, vol van
wijsheid, vol van zaligheid zijt. Wij loven u hoog boven
elke andere wetenfchap; want zoo zeker, zoo bevattelij?t,
Zoo onderhoudend, zoo vruchtbaar is geen ander onderwijs.

FRAGMENTEN, RUSLAND BETREFFENDE.
VERGELIJKING DER LEEFWIJZE TE PETERSBURG.

B

ij den eedren maaltijd, dien ik te Petersburg hield,
meende ik in Duitschland, in Frankrijk of Italië te zijn, en
vog heden ga ik nooit van tafel, zonder verbaasd te flaan
dat ik mij in Rusland bevinde. Ten aanzien der geregten,
vindt de vreemdeling, van welke natie hij zij, alwat zijnen
finaak kan f}reelen, tot eene hoogte van te vergeten dat hij
zich op zestig graden noorder breedte ophoudt. Ik fpreek
hier niet van flaatfie- middag- of avondmalen, noch van
feesten, die in rijke huizen gegeven worde^a. Ik wil mij
voornamelijk met de gewone leefwijze der genen bezig hou
andere inkomflen hebben dan de falarisfen-den,ig
hunner openbare of bijzondere bediening, of de vrucht van
hunnen arbeid en nijverheid, en die elders een burgerlijf
leven zouden leiden.
Ie-
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Iedereen fpeelt hier den grcoten heer ; groote heeren
zich het eerst te Petersburg hebbende neergezet, zoo heb
gekomen inwoners hen tot modellen genomen.-bendlatr
De weelde zit te Petersburg bij het gewone leven voor;
hetzelve is er kostbaar, in vergelijking met andere landen.
Het kont, omdat men zich misleiden wil omtrent de geftrenglieid der luchtftreek, door zich met kunst de voort
te verfchaffen der meest door de natuur begunllig--brengfls
de streken; en gelijk de , elders gemeende, voorwerpen hier
reeds buitengewoon zouden zijn , zoo zijn de uitgaven der
huishouding te meer uitputtende, daar, hetgeen elders tot
de weelde behoort , hier van dagelijksch gebruik is.
De gewone drank moest beflaan uit een voortbrengfel des
lands; het bier, bij voorbeeld . maar dit is zoo niet. De
wijn ílroomt hier als in de zuidelijke landen , het vrucht
druiven. Die van Bourdeaux is de gewone. Itt-barstin
Frankrijk zelve dient men hem geenszins alle dagen voor.
Ieder gewest befchouwt den wijn van een ander gewest als
een vreemden wijn , en houdt zich met den ligzen wijn vair
zijnen eigen grond te vrede; die van Bourdeaux wordt voor
het desfert of de gezondheid beftemd. ~ De gewone of
ligte wijnen zouden niet goed blijven, of de kosten der ver
naar Petersburg niet waardig zijn. Bovendien-voering
maakt de gemeenfchap ter zee de vervoering des Bourdeaufchen, dien men doorgaans drinkt, gemakkelijker. Schooit
hij te Petersburg veel hooger komt dan in Frankrijk, en hid,
te Parijs, noch wat den prijs noch wat het gebruik aan
een gewone drank is, naakt hij hier den drank der-gat,
behoefte uit, van welken men in alle huishoudens gebruik:
maakt. Het vat wijn wordt in den kelder opgellagen, ge
zijnen Me--lijknDutschadeobir;mnfpktva
doc, als van een' gemeenes drank; en intusfchen komt
hij thans ten min{te op twee roebels de flesch. Men drinkt
hem niet uit kelkjes , maar, als in het hartje der wijnlanden, uit bierglazen. Zoo gij den bediende een glas water
vraagt, hij brengt liet u met wijn gemengd, of biedt ti de
p2
flesch

g j2

FRAGMENTEN

flcsch naast de water - karaf aan. De Oporto-wijn doet den.
zelfden dienst als deBourdeaux; hij is drank der behoefte.
Ik fpreek niet van de kelderlijst der rijken en lekkerbekken; van Chateau - Margaux , Chateau - la Fite , COte-rdtie ,
Hermitage, Chambertin, Clos-Vougeau, Cahors , Conflantia, Tokaijer; noch van huizen, waar, op gezelfchapsdagen, de Chateau-Margaux als gewone wijn wordt voor
fijne wijnen naar evenredigheid. De huis-gedin,
uit den middelftand zal eene flesch Chateau-Margaux-vader
opzetten voor den vriend, die den maaltijd roet hem komt
deden; voor een genoodigd gezelfc hap zal hij welligt het
gebraad van een glas Madera doen verzeld gaan. Op een
ander tijd zal hij vin de Graves of de Sauterne voor de liefliebbers doen voordienen, of wel op het nageregt een glas
Malaga, of eenigen zoeten wijn voor de vrouwen.
In het Noorden heeft men het gebruik, om, alvorens
zich aan tafel te begeven, de maag te prepareren, en den
honger op te wekken door een teugje likeur. Tweemaal
's daags wordt hetzelve iederen gast aangeboden. Men doet
er iets ont te eten bij. Op gezelfchappen is het eene volkomen tafel van lekkernijen, gedroogd, gerookt, gezouten,
gekruid, gebakken visch, of eenig warm en ligt geregt.
Alles wordt ftaande en met de vork gegeten. Dit ligre
voorfpel zou in Duitschland een volkomen maaltijd zijn, en
in fommige provinciën voor een bruiloftsmaal kunnen bellaan.
In huizen van middelmatige fortuin zet men niet minder
dan vier fcllotels vair dit flag rondom liet likeurkeldertje op.
Laat ons tot de keuken overgaan. De voornaamfle artikels zijn niet duur te Petersburg: de boter, het vleesch,
de visch, het wild zijn voortbrengfels van het land, en
bevinden er zich in overvloed; intusfchen zijn ze er niet
goedkooper dan te Parijs , en liet bijkomende vermeerdert
de da elijkfche uitgaaf geweldig. Men houdt zich niet,
als te Parijs, te vrede niet hetgeen de grond en het faizoen opleveren. De ingemaakte kool, gedroogde erten en
verfchillende grutters-waren , die liet voornaam le voedfel
der inboorlingen vormen, zijn van weinig gebruik voor
de
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de tafels van den middelítand. Gedurende liet geheele jaar
brengt de nijvere Rusfifche tuinier in de burgerhuizen ver
groenten uit zijne broeibakken; fpinazie, bloemkool,-fcbe
peul- en aardvruchten van allerlei Poort voor de voorname fchoteis en voor de foep. Op dagen van groot gezel
kan men zich dop-eitjes, peulen, asperlies, verfche-fchap
komkommers bezorgen, zelfs in de maanden November,
December en Januarij. De groene faladen en radijzen ontbreken bijna nooit. Alle deze waren, die in Duitschland en
Frankrijk lekkernijen zouden zijn, zijn vrij gewone asfiëtjes
in Rusland; en fchoon de nijverheid deze voortbrengfels in
overvloed oplevert, laten vele niet na tot Benen verbazen zenden prijs te Rijgen. Ik heb in de maand Januari] een pond
peulen en dop - ertjes met vijfentwintig tot dertig roebels,
een komkommer met drie tot vier roebels zien betalen. Al
dit fijne werk maakt eene leefwijze zeer duur, die eenvoudiger kon zijn, zonder op te houden goed te wezen. Maar
alen wil vergeten dat men in Rusland is; de duurte der
fchotels moet aan de hoedanigheid der wijnen beantwoor•
den; alles flemt overeen. Men moet zich in het midden
van Europa wanen; dit is eene misleiding, in welke men
zich wenscht Maande te houden.
Het bijkomende is niet gefchilt om haar te vernietigen.
Het gewone brood is even zoo blank, even zoo wel uitgebakken als te Parijs. De falade wordt met de fijnfile olie
van Provence of Italië ge„aust; men gebruikt die ook tot
liet bakken, en de lekkerbek tast omtrent hare hoedanigheid
niet mis. De Parmafche kaas is in alle keukens eene onontbeerlijke behoefte; enen zet de Italiaanfche makaroni
nimmer op, zonder er haar reukwerk bij te doen. Niets
gemeener dan dit artikel. Eene huishoudende vrouw fpreckt
van hare Parmezaan, gelijk men in Duitschland van zijnen
voorraad van uijen of pieterfelie zou fpreken. DeEngelfche,
Idollandfche, Zwitferfche kazen zijn een gewoon na;eregt.
Maar, zoo uien een kiefcher wil inritten, vindt gij er de
Stettinfche appelen, de Pranfche bergamot en renet, de
Leipziger borstorf, de Moskouër doorfchijnende appelen,
P3
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de heerlijke appelen van Astrakan, de druif uit de Krim,
de ananas, de perzik en abrikoos uit de trekkasten van
Petersburg. Ik heb in de maand Februarij bij den Coufiturier r n c Q u E u R ijs van aardheziën zien gereed maken,
van welke eene dame hem eerre volle mand gezonden had.
Aardbeziën gemeenzaam genoeg in de maand Februarij om
er ijs van te maken! .... De citroen, de oranjebloefein
en vanilje laten hunne geuren in pastei, room en ijs van allerlei foort vernemen. De middelklasfen der inwoners onthouden zich niet te eenemaal van deze waren, omdat men
nageregt, en des weeks één eetgezelfcliap noodig heeft.
Om de voortbrengfels van zoo vele landen en luchture.
ken op de tafels van Petersburg bijeen te brengen, moet
dc gebruiker natuurlijk de kosten des vervoers en de winlien van den handel dragen. Derhalve is eene foort van
voedfel, die niet door het land opgeleverd wordt, noodwendig zeer kostbaar. De rijken maken in alle landen groote vertering; maar de middelklasfe, die overal elders zijn
voedfcl tit den eigen grond trekt, trekt het hier van zeer
verre, en betaalt hare verzotheid op vreemde voortbrenglèls
met klinkklaar goud.
Deze zelfde fchaal is toepasfelijk op het geheelc overige
bellaan. In deze zelfde huizen beflaat de gewone en da
verlichting uit waskaarfen. Het fineer wordt niet-gelijkc
gebruikt dan in de keuken en ten dienfle der knechts.
Alle (Ic huishoudingen van den middelfland, welke ik heli
leeren kennen, bedienen zich enkel van was, dat niet
meer een voorwerp van weelde, maar vat noodzakelijk
Zegt niet, dat Rusland het land der honigbijen-heids.
is: de waskaarfen zijn net zoo duur te Petersburg als te
Parijs. In deze laatlto ftad zouden huishoudingen van
denzelfden íland zich van dezelve niet, dan voor de fpee1.
tafels en op feestdagen, bedienen.
In het fink van meubels is er Beene hoofdfïad, zonder
Londen uit te zonderen, waar het acajou - hout zoo ge'
meen is. Tafels, floelen, kasten, huisraden van allerlei
flag, zijn uit dit hout gemaakt, ei] íiofTereu liet nederig
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verblijf van het burgerlijkst mannetje. Daar liet smaakloon
hetzelfde is voor alle foorten van hout, geeft amen het
acajou de voorkeur, als hebben_ie Bene inwendige waarde.
Dat is waar; maar de rest des 1huisraads wordt er te duurder door. Ook vindt men in de winkels geen' enkelen
koperen of tinnen kandelaar, geen enkel kasje, of doos,
of vaas, of eenig voorwerp om op eene tafel te zetten,
welks onderf'e niet met groen laken bekleed is.
Een ander geweldig bezwaar voor den inwoner van Pcuersburg is de noodzakelijkheid om rijtuig te houden.
De man van denzelfden rang, van hetzelfde inkomen,
van dezelfde bezigheid, die te Parijs zou te voet gaan,
moet hier eene koets gebruiken ; de afilanden vorderen
het. Deze afílanden en deze rijtuigen liepen een grootes
aantal van bedienden met zich: buiten den koetfier, heeft
men een' knecht noodig om het rijtuig te verzellen, en
zoodra men meer dan één' bediende noodig heeft, neemt
derzelver aantal boven alle evenredigheid toe. De werk
worden, even als in groote huizen, onder hen-zamhedn
verdeeld, en zij vereenigen de trotschheid met de luiheid.
Bij de Rusfifche hoeren, die tot honderd, tweehonderd en
meer onderhouden, ftrekken zij enkel om vertooning te
snaken. Bij den middelwand vormt men zich naar dezen.
En aldus is het gebruik , om vele, ledige of half - ledige,
huisbedienden te hebben, algemeene regel geworden. Eene
huishouding, die te Petersburg drie mannelijke en even
zoo vele vrouwelijke dienstboden houdt, zou, met dezelfde inkomen, in Frankrijk niet meer dan twee houden,
en in Duitschland alle twee vrouwelijk. Een knecht, elders dan in Rusland, is te gelijker tijd kamerdienaar en
lakkei; hij bedient aan tafel, en doet de boodfchappen buiten 's huis. Eerre dienstmaagd is tefiens keukenmeid ets
werkmeid; zij verrigt al cie werkzaamheden, die tot last
der vrouwen komen. Te Petersburg heeft, van drie
knechts, de een niets te doen dan het flof af te fchuijeren, al wandelende van kamer tot kamer; zijne taak af
zijnde, kleedt hij zich, en trekt witte zijden kou--gewrkt
fen
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fen aan, om aan tafel te bedienen. Een ander (laat achter
op de koets; een derde fnorkt of verveelt zich in de antichambre, of wel hij breidt kouten, om den tusfchentijd
van den Benen tot den anderen dut aan te vullen. De
vrouwelijke dienstboden volgen nagenoeg hetzelfde ftelfel.
Gelijke mildheid dient tot fchaal in de kleeding. Gelijk
zij altijd van vreemde bereiding is, kost ze noodzakelijk
meer dan in Duitschland en Frankrijk. Ik fpreek hier nier
van den tooi der vrouwen; wat dien der mannen betreft,
de frak van Fransch laken kost misfchien zoo veel op de
plaats zelve, als die van Engelsch laken te Petersburg;
maar hij is ook van eerre hechtheid om viermaal zoo lang te
duren als die het hier gebruikelijk is te dragen. Het behoort tot den toon, Benen rok niet langer te dragen,
dan hij den glans der nieuwheid behoudt. Den gloed eenmaal verdoofd zijnde, gaat hij over in handen van den bediende. De Engelfchen zijn volrnaakt achter deze Rusfifche
verkwisting : ook bereiden zij voor deze hoofd(tad een bij
laken, dat niets van de hechtheid der Engelfche-zonder
ftoffen heeft, en dat zij Rusf sch laken npemer..
Vaste gezelfchappen zijn onmisbaar te Petersbur: het
is het minst kostbare en minst belemmerende middel om
zijne betrekkingen met kennisfan te onderhouden: anders
zou men zich welhaast geheel beroofd zien van zijne
vrienden, uit hoofde der af(Ianden. Het zou zeer veel kost.
baarder zijn, in Bene herberg te onthalen , wie men belang
heeft te vriend te houden. Buitengewone noodigingert berooven u, voor geheele dagen, van uwe bedienden, en het
is tijd verloren, zoo bij toeval de perfonen, welke gij bij u
wenschte te hebben, elders hun woord gegeven hebben.
Hoe ftil de trein uiver huishouding zijn moge, gij zult ten
la; Cite eenen dag in de week bepalen, om gczelfchap te zien.
Bovendien draagt men fleeds zorg, eenige plaatfen aan zijne
tafel open te houden, het zij voor eenen onverwachten
gast, het zij voor den vriend, die zichzelven noodigt, om
^rertrouwelijker bijeen te zijn. Men kent hier de karigheid
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van fommige ftreken in Duitschiand niet. De meester des
huizes zoekt zich niet te ontdoen van den genen, die hein
tegen het uur van den maaltij,.i komt bezoek geven; hij
noodigt hein van goeder harte , en laat hem geen paar uren
later eten, om , uit itaatfie , eenige fchotels boven het gewone op te zetten. — De kransjes en vaste dagen, welke
de dagelijkfche gastvrijheid onontbeerlijk maakt, hebben na
invloed op de inrigting der woning: men behoeft-turlijk
eene of twee vertrekken meer, om de eetzaal te plaatfen en
voor de fpecltafels. Na den maaltijd kan een gast er niet
van tusfchen, eene partij boston te fpelen, en ieder goed
huishouder houdt altijd eene foor achter de hand tot dit gebruik. Uit dit alles volgt, dat er porfelein , glaswerk en
tafelgoed naar evenredigheid noodig is : de rijken hebben
zilverwerk ; de overigen houden zich met pleet te vrede.
In het voorjaar houden de gezelfchappen op, en de
grooten, om van de eerfte fclioone dagen gebruik te maken, begeven zich naar hunne goederen, of naar hunne
landhuizen. De flad wordt eenzaam. De veníter-gordïjnen worden weggencmet ; de lusters in linnen gewikkeld; de ftoelen, de divans met hunne oyertrekfels bedekt,
Men huurt een buiten , op vier, zes tot tien werden van
de ftad, al ware het ooit flechts eene boerenhut, en al had
het voor allen landvermaak flechts de nabijheid van eenige
demieboomen. Het is een zeer geoorloofd genot, in een
land, waar een winter heerscht van bijna acht maanden;
;naar het is kostbaar: het is dubbele huur, en fomtijds
dubbele huishoudins. De man uit den middeleland meent
het niet te kunnen misfen, omdat de eenvoudige burger
zich dit vermaak niet ontzegt. Men vindt het welvoegelijk,
onmisbaar, te doen zeggen: „ Mijnheer is buiten."
Aldus is liet, dat de ladder der wezenlijke of der kunst
te P tersb 'rg in allen deele vrij grouter fporten-behoftn
Leeft dan in andere lieden, zoo wel voor de tafel, als voor
dc huisvesting, het iheubelement, de kleeding, en al wat de
leefwijze betreft. De rekening gemaakt zijnde, zou liet gewone leven te Petersburg re Parijs naar luxe en verP
kwis,
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kwisting zweemen; intusfchen zouden deze luxe en deze
verkwisting te Parijs vrij minder kostbaar zijn. Het gewone
leven is daar oneindig eenvoudiger; maar, fchoon men dit
te Petersburg aannam, het zou er nog altijd veel duurder
zijn, omdat het ten deele uit vreemde voortbrengfels moest
bellaan. Dezelfde volksklasfen in beide landen volgen in geenen deele denzelfden trein, ten aanzien der behoeften en uit
huizen, het eene Fransch, het andere Rus -gaven.Tw
hebbende, de evenredigheid zijnde in acht genomen,-fisch,
dezelfde inkomflen, zullen op Bene zeer verfchillende wijze
leven: dat van Parijs burgerlijk; dat van Petersburg op
zijn groote heers. Aan alles herkent men in Petersburg
eene flad, door de rijken gevormd. De middelíland heeft
derzelver kunstbehoefren overgenomen, en de leefwijze is
daardoor buitengemeen kostbaar geworden.
Dezelfde huishouding, die in 179q., naar de berekening
van den Heer v A N ST o R c H, fatfoenlijlt kon leven van
2950 roebels (*), had in 1805, naar de berekening van
den Heer VAN RE I PIE its, ten minfte het dubbel, dat is
te zeggen 6000 roebels, noodig. Thans zou men voor den
zelfden ftaat des huizes tusfchen de 8000 en 9000 moeten te
koste leggen. Dan nog -zou men zich moeten te vrede
houden met éénen bediende, en veronderi}ellen, dat er
geene kinderen waren op te voeden. Alles is in prijs geílegen, van het acajou-huisraad tot den takkebos, die in
de kagchel gefloken wordt; van de equipage tot het fincerfel
voor de raderen. Vele artikels zijn verdubbeld, fommige
verdrie- en vierdubbeld; en hetgeen naar evenredigheid
vermeerderd is, is de weelde, is de oneindigheid van ingebeelde behoeften. Eene huishouding, io,000 roebels
verterende, is heden ten dage Gene zeer middelmatige
huishouding.
-

IIET FEEST TEN HOVE.

De almanak wijst eerren feestdag aan; de koetfen rollen
van alle kant, gevuld met heeren in uniform, met ordeslin(*) De roebel doet 36 ft. Holl.
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linten, krmfen en I'cerren; fchitterende livereijen omringen
de rijtuigen. Ik kleed mij, want het is ook mijn feestdag;
maar ik fleek noch den degen op zijde, noch de klak onder den arm.
Op het plein, dat voor het winter- paleis ligt, bevinden
zich zes- tot achthonderd koetfen op eerre rij gefchaard.
Ik neem mijne wandeling langs en tusfchen de rijtuigen
door; geen ontfnapt mij; ieder krijgt een' blik; ik ga fchrede voor íchrede; is het om het fchoon vernis en het fchilderwerk der gala- koetien te bewonderen, of de wapen
niet den wijden mantel of de kroon te bed:uderen?-fchilden
De aanfchouwers nemen mij voor een' koopman in rijtuigen.
Is het om die fchoone gefpannen, die kastanjebruine, gele,
graauwe, geappelde en getijgerde, met lange manen en on,
geknotten ílaart, te onderzoeken? Het is een paardentui
bijt men elkander in liet oor; of iemand, die op-fcher,
paarden verzot is. Ik zal mij tegen dezen laatflen titel niet
verzetten; want is er onder de wezens, die de aarde betreden, iets te vergelijken met dit fiere en edele dier, dat
met kracht en leerzaamheid de fel ooníie en keurigl{e fornien vereenigt ? Intusfchen bevindt zich op het plein iets
fchooners, iets volmaakters; het is de mensch!
Gedurende dat de heeren hun hof in de groo',e zaal maken , zie ik in de ruime lucht , op dit plein , zes- tot acht
koppen pronken, de een al fchilderachtiger dan-honder
de ander. Het is eene fchoone galerij van R.usfifche koppen, die dezer koetfiers !
Ziedaar een, die een denkbeeld van I u r 1 TE R op zijnen troon kan geven. Ziedaar wenkbraauwen, wier froníeiing een blikfemllraal moet zijn; een blik van deze oogen
moet verítijven, ter neer (laan, verbrijzelen. Verzekerd
van zijne kracht en van de fihelheid zijns wils, houdt dit
magtige hoofd zijne blikfems in liet diepfile der oogholten
terug ; liet laat ze timmeren , ons hen niet te verschrikken,
die hem naderen. Het handt onachtzaam op den fcliouder,
en houdt de vlotte teugels van verre in liet oog. Een
dik-
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dikke baard, heerlijk gekruld, daalt neder van de breede
kin, en fpreidt zijne vlechten langs de borst. Welke
krachtige nek! welke pijlers van fpieren, die van tusfchen
zijne fchouders rijzen! Het is de kop van een' koetfier,
maar liet is eene ware frudie. Plaats hein waar gij wilt,
overal zal dezelve eerbied wekken. Hoe kennen deze
paarden de hand , die hen beftiert ! Gezeggelijk voor den
toom, trappelen zij van ongeduld, en zien van tijd tot tijd
om, om naar het teeken des vertreks te vernemen. Maar
de man bemerkt, dat ik hem gadefla; hij verlevendigt zijnen
blik: rijtuig, paarden, flraat, alles fchijnt zich te bewegen;
ik ontwijk en verdwijn.
Ziedaar een kop , zoo als men het hoofd van rr o z E s
teelent. De baard langer, minder gekruld, breedere vlechten, die zich bp de borst in twee fplitfen. Wat eerbied.
wekkend en bezadigd oog! Men zou zeggen, dat de man
op een wetboek peinsde voor de koetfiers van het heelal l
Zoo hij ooit de wetgever voor die van zijnen ítam wordt,
zou men aan zijn Randbeeld, in plaats der twee tafelen van
den Israëliet, eene zweep ten kenmerk kunnen geven ,
en dit (landbeeld zal ontzag gebieden. Inderdaad , zoo
ooit de wereld met een dergelijk wetboek moet verrijkr
worden, het moet door de Rusten worden vervaardigd.
Geene natie kent de paarden beter. Wanneer ik een hun
ner zijn paard zie berijden, meen ik de fabel der Centauren verklaard te zien; de man en liet paard zijn één. De
Rus kent volkomenlijk de hebbelijkheden, de zeden, liet
bijzonder karakter dezes diers. De Rus fpeelt niet zijn
paard; hij tergt het, en vergunt het allerlei foort van ver
regaande dartelheden niet de tanden en de voeten, waartegen hij zijne handigheid felt, en waarover hij zich
nooit vertoornt. Hij 1paart het voeder niet. Na eene
lange vermoeijenis , haver naar verkiezing , en niets dan
haver. Maar hij is ook ftreng op de te vervullen pligren,
en van eene onverbiddelijke regtvaardighcid in de wij.
ze van hein te heflieven. looit een flag te onregter tijd,
zelfs geene bedreiging. Onder zes paarden, welke hij
ment,
,
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ment, wordt het luije, het weerfpannige, het heete, het
zwakke, elk verfchillend behandeld: geene flraf, geene beboning, bij toeval en zonder onderfcheiding uitgedeeld.
Slaat een paard aan het hollen , de menner wijkt niet voor
zijne pogingen. Hij wil de drift door zijne koelbloedigheid
verwinnen, om zijne meerderheid niet te verliezen. Vast
op zijnen zetel, be{luurt hij de teugels, en doet ze het
woedende dier, te midden van deszelfs uitgelateníle ver
gevoelen. Hij duurt het weerfpannig beest tegen-voering,
geenen muur; dit zou geen beteugelen, het zou zijn zijne
onmagt bekennen en zijn gezag op het fpel zetten; hij laat
het al zijne magt uitputten, en wanneer het eindelijk buiten
adem is , herneemt de fchrandere geleider zijne regten; de
regtspleging is verfchrikkelijk; het beest krimpt onder de
onverbiddelijke zweep , en komt zacht als een lam in den
fial terug. -- Deze man met zijn' MO ZE s - kop fluistert
tegen zijne paarden; hij vleit ze, en op eenen afíland van
vier roeden verflaan ze hem, en briefchen van vreugde.
Ik zie een' anderen, wiens kin het fieraad van den vol
niet draagt. Doorfchijnende en dunne-wasfenmog
vlokken beproeven, zich rondom zijnen mond te krullen.
Het dikke hoofdhaar ftoffeert zijne (apen en wangen. Het
bruin, door rozenrood opgeluisterd, fchittert op het aan
dezen jongeling. Het is het hoofd van H E R--gezitvan
C U L ES VAN FAR N E ZE. Doch naar welken kant ik
mijne fchreden wende, eene menigte modellen van dezen
aard treft mijn gezigt. Welke nekken! welke hoofden!
men zou ze allen moeten afteekenen, om een denkbeeld
van dit plein te geven.
Het beroep van koetfier vordert overal kracht met tegen.
woordigheid van geest, behendigheid met moed vereenigd;
eigenfchappen, die, in hoogere (landen, eene zeldzame
werking zouden doen. De Rusfifche koetfiers vereenigen
deze eigenfchappen in eene uitíhekende mate ; ik heb het
reeds gezegd, zij zijn geboren koetfiers. De fehoonheid
van deze klasfe van menichen mag een groot denkbeeld van
bet phifiek der Rusfen geven. Men inoet ititusfclben in
het
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het oog houden,. dat de koetfiers der groote heeren uitgolezen mannen zijn, en dat de uiterlijke gedaante grootelijks
in aanmerking komt bij derzelver keuze. Het oorfpronkelijke van het nationale kostuum verhoogt daarenboven de
fchoonheid hunner geftalten. Geef hun, in plaats van mutfen, gegaloneerde hoeden; in plaats van hunne baardeg
en dikke haarbosfen , gefchoren kinnen, halsdoeken, gepoederde haren en lange ftaarten; in het kort, in plaats
van hunne gegordelde kaftanes, gepasfemente livereijen:
geen JUPITER, geen MOZES, geen HERCULES
VAN F n RN E ZE meer! Gij zult de kracht, de lenigheid,
de vlugheid dezer eerbiedwekkende gedaanten niet meer
herkennen. De Keizer zelf huldigt den finaak der natie,
door zich, uitgezonderd bij plegtige gelegenheden en op
gala - dagen, van koetfiers in Rusfiseh kostuum te bedienen. Den fchoonen i L Y A, zijnen koetier . ziende, zegt
men: Ziedaar den meester, het model der koetfiers!
De leeftijd, die de jongelingfchap voorafgaat, biedt
ook zijne modellen op deze plaats ter bezigtiging; de joe
worden zeer jong aangenomen. Daar zij de noodige-keijs
vastheid in de beenen niet kunnen bezitten, bindt men hen
met riemen aan de beide zijden van liet zaal vast. Het is
finaak bij de heeren, ze jong te hebben. De helderheid
hunner flem, die zich gedurig verheffen moet om de voor
te waarfcl]uwen, is misfchien de beweegreden-bijganers
om ze dusdanig te verkiezen. Zij zien er geestig uit,
fchitteren van gezondheid , en ziin vol guiterij Het fris
wordt verhoogd door de gouden-fchedrkins
vechten, die deze bevallige kopjes in(luiten Het is zuiver goud, dat rondom hunne ílapen fchittert; men vindt
het, maar donkerder, in den baard, en kastanjebruin in
het hoofdhaar, der volwasfen mannen weer. Doch in
elken leeftijd herkent men, dat de natie oorfpronkeljl.
blond is. De volfiagen zwarte hoofden (niet volkomen
zwart haar, baard en oogen) fchijnen van elders af te
Tammen dan het geheel des volks.
Ik raad den vreemdeling, verlangend om fchoone koppen
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pen te zien, op tenen feestdag ten hove, het geheel der
aangezigten te gaan opnemen, die zich alsdan voor het
winter-paleis bijeen bevinden. Duizend verfchooningen,
mijne dames, dat ik mij zoo lang bij de koetíiers heb opgehouden! Ik heb vergeten u te waarfchuwen, dat gij dit
hoofddeel moest overliaan.

LENARDO

EN

BLANDINE.

zag hem en Lenardo zag haar ;
B landineverrtikt
en verteederd=elkaiir:

Zij zagen
Blandine, de fchoonfle prinfesfe der aard';
Lenardo, zoo fchoon een meestresfe wel waard.

Te land en te water, van ver en nabij,
Kwam rijksgraaf en hertog met prachtig livrij ,
En bragten gefteenten en paarlen en goud,
En hadden zoo gaarne Blandine getrouwd.
Maar goud en geíteenten en paarlen en pracht
Bleef Heeds -der prinfesfe gering en veracht,
.,n had haar nog nooit als het bloempje verrukt,
Voor haar door den fchoonflen der knechten geplukt.
Die fchoonite der knechten was vroom van gemoed,
Íloewel niet gefproten uit vorfielijk bloed;
God fchiep toch+ den knecht en den koning uit slijk fi
En deugd maakt den laagften den hoogften gelijk.
Toen eens op het veldfeest en ver van de Rad
Het fchaatrende hof om den appelboom zat,
En ieder de vruchten het gretigíte nam,
Door fchoonen Lenardo geplukt van den stam:
Toen hid £ de prinfesle, met fneeuwwitte hand,
Een appeltjen op uit haar zilveren mand,
Een appeltje, kleurig en geurig en rond,
En fprak roet een' tooverzoet lagchenden mond:
„ Zie
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„ Zie daar, mijn Lenardo! voor u ook 'er eend
„ Wat lekker is, groeit niet voor prinfen alleen.
Dit goudgele vruchtje, zoo blozend dan koon,
„ Zij, wensch ik, van binnen u tienmaal zoo fchoon."
En naauw was de knaap met de vrucht onder dak,
Of zag dat 'er (hemel!) een blaadjen in flak;
Een blaadje van zijde, zoo aardig en lief,
En daarop van binnen gefchreven een' brief.
Gij fchoonlle der knapen van ver en nabij,
Mij fchooner dan vorfien met prachtig livrij
„ Mij eéler en vromer van hart en gemoed
, Dan rijksgraaf en hertog uit koninklijk bloed l
„ U heb ik verkoren uit al wie ik zag;
„ Voor u zwelt mijn boezem bij nacht en bij dag;
„ Om u kan ik rusten noch duren van fmart,
„ Voor dat gij mij klemt en mij kleeft aan uw hart.
Vlieg op met het middernachtsuur uit uw' droom,
„ Uit faapkoets en lluimer, en ijl naar den boom i
Den boom, die dit goudkleurig appeltje droeg;
„ Daar wacht u de liefde : nu weet gij genoeg."
Dat viel haren dienaar zoo vreemd en zoo zoet,
Zoo zoet en zoo vreemd op het minnend gemoed;
Hij dacht en herdacht en herlas het gefchrift,
1iu angftig, dan zalig en dronken van drift.
Maar als nu de klokslag den middernacht klonk,
En 't mantje zoo fill bij het ílarrenlicht blonk,
Toen fprong hij en vloog hij uit fluimer en droom
En ijlde den tuin in en zocht 'er den boom.
En naauw' zat hij neêr aan den boom, dien hij vond,
Of 't ritfelt in 't loover en fchuift langs den grond;
En eer hij zich keert en ontdekt wat 'er beeft,
Lag reeds zijn prinfes in zijn armen gekleefd.
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En eer zij zijn ílaamlenden groet nog ontveng,
Kust zij hem de woorden al weg van de tong;
En eer zij zijn' twijfel of tegenfpraak hoort,
Trekt zij aan het fneeuwwitte handje hem voort.
Zij voert hem allengskens door loover en laan:
„ Kom, lieftie, kom, fchoonfle der knapen! flap aan;
„ flier is voor de koude geen dak noch geen dek:
,, Kom, zoetert, kom meê naar mijn eenzaam vertrek' 9
Zij leidt hem door distels en netels en kruid,
Tot daar zich een heimlijke kelder ontfuit;
Zij troont hem er binnen met fokkenden drang,
En wijst hem bij 't lampje haar' heimlijken gang.
Een vreedzame fluimer look ieders gezigt;
Maar 't oog van verraders luikt nimmer zig digt.
Lenardo! Lenardo! wie weet wat u naakt,
Ligt eer nog de haan weer den ochtend ontwaakt,
Van ginder, uit Spanje, heel wijd hier van dawn
Kwam lang een hooghartige koningszoon aan,
Met pracht en gefleenten en paarlen en goud,
En had met Blandine zoo gaarne getrouwd.

;

IIem vonkelden de oogen, hem blaakte de borst,
Doch niets mogt hem lesfen noch laven zijn' dorst;
Hij haakte, hij hoopte reeds maanden aaneen,
Doch de een weer als de ander brak aan en verdween,
Die finaad viel den trotfchen zoo zwaar en zoo zuur,
Bij dag noch bij nacht had hij ruste noch duur;
Steeds zon hij op wraak voor den hoon, die hem trof.
En juist dezen nacht in een laan van den hof.
Daar had hij gezien en daar had hij gehoord
Hun kusten, hun kozen van woordje tot woord;
Hij knarste de tanden en beet in den mond :
„ Dat meld ik den vorst van Bourgonje teriïond."
<;. 1813. No. 5.
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En fluks vloog hij heen in het holst van den nacht;
Hein íluitte noch keerde de vorstlijke wacht :
Straks kenne, flraks wreke de koning dien hoon;
Gefehandvlekt, bezoedeld, onteerd is zijn kroon.
`Vaak op thans, ó koning! 't is meer reeds dan tijd!
Uw dochter, uw luister, uw faam zijt ge kwijt:
Blandine, de kroon van uw vorstlijken echt,
Vergeet zich, 6 wee! met een' eerloozen knecht."
Die maar viel als Iood op den grijzen ter neêr:
Hij minde zijn eenige dochter zoo zeer;
Hij hield haar veel hooger dan fchepter en fchat,
Ja hooger dan koning ter wereld bezat.
Verwoed vloog hij op met ijlhoofdig misbaar:
„ Dat liegt gij , verrader! dat liegt gij voorwaar!
„ Uw bloed zal het boeten en verwen mijn' grond
„ Voor 't eerloos verhaal van uw' giftigen mond." -Hier fla ik, 6 koning! ten pand van mijn woord:
Vaak op en aanfchouw en geloof wat gij hoort.
„ Mijn bloed moog' het boeten en verwen uw' grond,
Zoo gij van mijn lippen een logen verftondt."
Daar ijlde de koning gewapend hem voor;
De giftige flang kroop hem na langs het fpoor,
En wees hem door distel en netel en kruid,
Waar de eenzame kelder zijn' toegang ontfluit.
dier praalde voordezen een flot van arduin,
Verfoven, na eeuwen, tot gruis en tot puin;
Nog hield flechts de kelder zijn welffel omhoog,
En fchool zich in distels en doorns voor 't oog.
De toegang daar henen had leifpoor noch pad;
Slechts hij , die beleid en 'er kundí'chap van had,
Hij vond, als hij zocht en herzocht naar de plek,
Den kelder, den gang en Blandines vertrek.
NOS
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Nog fchemerde 't lampje den keldergang door,
En baande den vorst en den valschaard het fpoor;
Zij dopen en drongen, gedoken en zacht,
]Vaar 't flaauwende lichtje zoo veilig hen bragt.
Maar eensklaps! daar fluit hen een heimlijke deur;
De koning verfchoot en verbleekte van kleur.
„ Geef acht nu, t6 koning! met oor en met oog,
Let op maar en luister en hoor of ik loog."
En naauw hield de grijsaard het oor aan het Plot,
Of zweert zich een Ichriklijke wrake, bij God!
Of hoort hun gekozel, hun kusfen zoo klaar,
En 't minnen en vleijen van 't zalige paar.
ó Lieve, mijn lieffie! mint ge ook mij zoo teer,
„ Zoo ter als ik minne, zoo vurig, zoo zeer?
Ontzie mij des daags als uw trotfche prinfes,
Maar
kus mij des nachts als uw zielsminnares. —
„
ó Schoontle prinfesfe, mijn wellust op aard!
„ Och, of ge ook zoo arm als gij fchoon zijt eens waart!
„ Geen koning zoo rijk dan, zoo magtig als ik! .. .
„ Nu Slaat mij, 8 jammer! uw liefde met fehrik." —
G Lieve, mijn lieffle! laat varen dien waan:
Zie langer mij toch voor geen koningskind aan;
, Van al wat 'er fchittert en blinkt om mij heen,
Wil ik Hechts Lenardo, Lenardo alleen." -;, ó Schoonfle der fchoonen! hoe ras vliegt dat woord,
fIoe ras ligt (wie weet het!) die Iiefde weêr voort!
„ Hoe ras reeds, begoocheld door paarlen en goud,
, Wordt gij ligt (wie weet het!) een' koning getrouwd?
Wel waait eens de wind en wel Rijgt eens her meer,
Maar 't windje wordt flit en het water zakt near:
„ De wind en het water is 't vrouwlijk gemoed,
,, Zoo Huift het en Rilt het als vlagen ea vloed." -f -

„ Laat
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Laat pralen en pronken met paarlen en goud,
Geen koning ter wereld, die immer mij trouwt
6 Lieve, mijn lieife! bij Gad, die ons hoort!
U min ik, u hou ik voor eeuwig mijn woord.

De wind en het water, zie daar mijn gemoed:
„ Wel flilt eens het windje, wel ebt eens de vloed;
„ Maar eeuwig zijn beiden in aard en natuur:
Zoo blijft ook, zoo eeuwig, mijn liefde van duur." —
8 Schoonfle der fchoonen, nog weegt het zoo zwaar,
„ Zoo zwaar op mijn harte, zoo angflig, zoo naar!
„ Verfcheurd wordt de band en de trouwring verbreekt,
„ Waarover Gods priester zijn' zegen niet fpreekt.
„ En als eens de koning, ó hemel! 't ervaart,
Dan bluscht hij mijn levenslamp uit met zijn zwaard;
Dan fmoort hij en dooft hij, 6 jammerlijk lot!
„ Uw lampje voor eeuwig in kerker en kot." -„ ó Lieffte! de hemel vernielt niet, zoo wreed,
Zoo teeder een liefde, zoo heilig een' eed;
Het oog eens verraders, hoe listig het ziet,
„ Ontdekt ons geluk, ons genot hier toch niet.
„ Kom, lief(te! kom, beste! kam ftaaf ons verbond,
„ En druk mij den kus onzer trouw op den mond."
Daar vloog hij en kust haar en liefkoost en finacht,
Tot dat hij aan zuchten noch zorgen meer dacht.
Toen knarste de koning de tanden van fpijt;
De Spanjaard verteerde, verkleurde van nijd.
Zij loerden als doggen, die, dorftig en dol,
De hazen beloeren, verfcholen in 't hol.
Maar eensklaps bekroop weêr een fchrikbeeld van finart
Den fiddrenden minnaar het vreesachtig hart,
En 't zalig genot van zijn vlugtigen droom
Bekocht hij, b wee! met een aakliger fchroom.
„ Vaar
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, Vaarwel nu, prinfesfe ! daar kraait reeds de haan!
„ Reeds kraait hij den ochtend: vaarwel, ik moet gaan." —
„ Och , liefde ! vertoef nog , vertoef bij uw bruid:
„ De haan roept zijn nachtwaak , zijn nachtwaak nicer uit."
Zie op dan, priufesfe! de fchemer verdwijnt:
„ Vaarwel nu! vaarwel , eer ons de ochtend befchijnt." -„ Och, lieffle! vertoef nog; waar vlugt gij, waar heen?
„ Het flarlicht befchijnt ons, liet ílarlicht alleen." -„ floor toe dan, prinfesfe ! hoor toe en vaarwel!
„ Reeds gorgelt de leeuwrik zoo luid en zoo fehel." —
„ Och, lieffle! vertoef toch , vertoef op mijn raad:
De nachtegaal, enkel de nachtegaal that." -„ Neen laat snij , neen laat mij ! daar kraait reeds de haan;
„ Daar breekt reeds, daar ginder, de dageraad aan;
„ De leeuwrik begroet reeds den morgen met zang:
„ Neen laat mij :, mijn hart wordt zoo eng en zoo bang." —
„ Och, lieffle! vaarwel dan! neen, blijf nog ... vaarwel!
ó Wee mij ! hoe jaagt toch mijn boezem zoo fhel!
„ IIoe trilt ook uw hartje, zeg, lieffle! zoo zeer?
Bemin mij , 6 hartjen , en morgen nog meer." —
„

„ Slaap wel dan, vaarwel dan!" Daar ging hij en (loop;
1-Iij wist n et wat ijzing , wat angst hem bekroop;
Daar rook hij zoo aaklig, zoo doodlijk een' damp,
En zag niets dan fchimmen bij 't fchijnfel der lamp.
Sta!" fchreeuwden de beiden en fprongen voor 't licht,
Met slagen en bouwen, zoo wis en zoo dist;
„ Daar, booswicht, verliefd.op de vorstlijke kroon!
Daar hebt gij uw' bruidfchat, uw uitzet, uw loon." -O Jezus, Maria! ontferming! ik fterf !"
Zoo riep hij en stortte, verfehoten van verf,
En lag daar, gekneusd en bebloed en befinet,
n gaf zijnen geest zonder biecht of gebed,
Q:
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De Spaanfche verrader, nog kokend van fpijt,
Greep rond in zijn boezem met duiveisch verwijt
„ Waar trilt nu dat hartje, zeg, liefde! zoo zeer?
„ Bemin haar nu, hartjen, en morgen nog meer."
Toen greep hij en reet hij, met duivelfchen lach,
Dat lillende hart uit de borst voor den dag:
„ Hoe trilt gij ," hernam hij, „ zeg, hartje ! zoo zeer!
„ Bemin haar nu, hartjen, en morgen nog meer."
Blandine werd langzaam intusfchen zoo naar;
Zij fluimerde en droomde zoo zwart en zoo zwaar
Van rouwfloers en paarlen, zoo bloedig, zoo rood,
Van uitvaart en lijkfeest en graf kuil en dood.
Zij wierp zich te bedde, zoo krank en zoo bang;
Elk uur fcheen een' dag en de dag fcheen zoo lang.
„ 6 Nacht!" riep zij, „ daal toch en keer toch en kom 9
„ En voer in mijn armen mijn' wellust weerom."
Maar als weêr de klokflag den middernacht klonk,
En 't maantje zoo flil bij het flarrenlicht blonk,
8 Wee! hoe verfchoot toen, hoe bleek werd haar kleur!
Daar knarste, daar kraakte de heimlijke deur.
Een jonker, in rouwfloers met krip en met kant,
Droeg lijkfprei en fakkel, gebluscht, in zijn hand,
En droeg een' verbroken , een' bloedigen ring
En lei hem ílilzwijgend ter neder en ging.
Toen volgt hem een jonker in 't purper met kant;
Hij kwam met een beker van goud in zijn hand,
Het dekfel geknoopt en gekruist op den knop,
En boven een koninklijk wapen daarop.
Toen volgt hein een jonker in 't zilver met kant;
Hij droeg een' verzegelden brief in zijn hand,
En lei hem eerbiedig Blandine voor 't oog,
En keerde ftilzwijgend en langzaam, en boog.
EY
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r,n toen nu Blandine met angst en met drift
Haar oogen, verbijsterd, liet rollen in 't fchrift,
Toen draaide de zolder, de wanden zoo rond,
En wierpen in zwijmel haar near op den grond.
En toen zij , verwezen, verwilderd en bleek,
Weer oprees en oorgreep en rondzocht en keek,
, Hopheifa!" toen fprong zij, toen zong zij zoo luid,
„ Tralieren! violen! fpeelt op voor de bruid.
„ Hopheifa:! violen! fpeelt op voor den dans!
Hoe fchittren mijn kleéren van paarlen en glans!
Danst op nu, gij prinfen, met prachtig livrij!
Danst, heeren en dames, van ver en nabij!
„ Ha! zweeft niet mijn minnaar daar ginds in den drang,
In 't goud en in 't zilver gedost naar zijn rang?
„ Hoe fchoon Raat die her op dien fchittrenden grond!
Hopheifa, mijnheeren en dames, in 't rond!
Komt allen! danst allen de baan op en near!
„ Wat trekt gij , 8 adel! de neuzen zoo zeer?
Hij is het, mijn bruigom, in 't zilver en goud;
,, Ons hebben Gods englen hier boven getrouwd.
„ Danst op dan en neer dan en rond door elkaár,
„ Wat trekt gij , ó adel! de neuzen zoo raar?
„ Weg, edelgepeupel, zoo ftinkend van wean!
„ Gij íteekt hier de lucht met uw' hofadem aan,
„ Wie fchiep toch den knecht en den koning uit ílijkt
„ Het hart maakt den laagsten den hoogtien gelijk.
„ Mijn bruigom is edel van hart en gemoed,
„ En lacht wat en fpuwt in uw adelijk bloed.
„ Hopheifa! violen! fpeelt op voor den dans!
„ Hoe fchittren mijn kleêren van paarlen en gans
„ Komt, heeren en dames! firooit boven en kruid!
,, Tr lieren ! violen! fpeelt op voor de bruid,"
Q4
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Zoo zong zij, zoo blij, en zoo fprong zij, zoo rond,
Tot dat haar het doodzweet op 't aangezigt Bond,
Tot dat zij geen lucht en geen adelra aleer kreeg,
En neerviel voorover en ftillag en zweeg.
En toen zij nog eenmaal weér opzag en zat,
Toen greep zij den beker, zoo krank en zoo mat,
Toen hield zij den beker, zoo zwak, in haar' fchoot 4
En dekte zoo bang en zoo bevend hem bloot.
Daar zag zij, och arme! daar vond zij, helaas!
Nog rookend, nog lillend, zijn hart in de vaas,
En barstte zoo nokkend en (nikkend en luid
Jn bloedige tranen zoo bitterlijk uit.

fa, fchreit nu, mijn oogen! fchreit beiden u blinds
Nu lijkt het, 8 jammer! naar water en wind;
„ Want eeuwig zijn beiden in aard en natuur.,
Zoo blijft ook, zoo eeuwig, mijn jammer van duur"
Toen zonk zij ten laatfle, zoo pijnlijk en zeer,
Met brekende blikken in doodszwijmel neér,
En klemde, gemarteld, geteisterd van finart,
De bloedige vaas aan haar minneziek hart.

U volg ik, Lenardo! in leven en dood...
„ d Wee mij! wat fort op mijn' boezem als lood?
Och, wentel dien (leen, die zoo zwaar is, op zij
ó Jezus, Maria! hebt deernis met mij!"
Toen floot zij haar oogera, toen floot zij haar` mond3
Toen ijlden de boden met handgewring rond,
En kreten, als gold het den val van zijn rijk,
., Uw dochter, 6 koning! uw kind is een lijk."

Die maar viel als lood op den grijzen ter near;
Bij minde zijn eenige dochter zoo zeer;
Hij hield baar veel hooger dan icbepter en fchat
Ja hooger dan koning ter wereld bezat,
En
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En toen ook de Spanjaard verfcheen op dien kreet,
Toen gilde de grijze: „ Zie daar wat gij decdt!
Uw bloed zal het boeten en verwen mijn' grond
„ Voor d'ijslijken raad van uw' giftigen mond.
„ Hun bloed daagt u reeds voor Gods regterfloel op;
„ Reeds wankt hij den geefel der wraak op uw' kop..."
Zoo fprak hij en greep toen verwoed zijn geweer
En boorde den Spaanfchen verrader ter near.
Lenardo! rampzaalge! ... Blandine ! mijn kroon!.
„ 6 1-Iemel! beflem mij naar waarde geen loon
Laat mij toch, 6 lieve! zijn roede niet than:
Ik ben toch uw vader, klaag mij toch niet aan,"
Zoo weende de koning, zoo rouwde te laat
Hein 't aaklig gevolg dier bedachtlooze daad.
Toen bouwde hij beiden een graf van arduin,
En lei hen bijeen aan den boom in den tuin.
TOIL LENS.

Naar het Hoogdoitsch
Van BURGER.

LEVENSBIJZONDERHEDEN V.'N DEN BEROEMDEN ITALIAANSCHEN
DICHTER TORQUATO TASSO.

(Overgenomen uit des Heergin GIN G U EN 's Histoire íitté-

raire d'Italie.)
o werd geboren te Sorrento, den elfdek
T
so en
Maart 1544; zijne ouders waren
OR QUA TO TAS S

B ERNA RDo TAS

PoR-

Hij verdient onder de ongemeene kinderen
geteld te worden: op zijn zevende jaar kende hij de fchoonfte
brokken van HOM ERUS en V I R G I L I U S, in het oorfpronkelij+
ke, van buiten. Op zijn achttiende jaar gaf hij den Rinaldo
in het lieht, een gedicht in twaalf zangen, waarvan de fabel,
overgenomen is Uit de romans van KAREL DEN G R O O T E N,
maar welke hij op Gene geheel nieuwe wijze behandelde. Reeds
Z IA DE ft O s S I.
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in dit werk ziet men die verhevenheid en dat zwellende in den
í1jl, die hem zoo natuureigen waren. Straks daarna maakte hij
het ontwerp van zijn Verlost Yeruzalenz, en op zijn dertigfle
jaar had hij het voltooid. Voordat, echter, het werk bet licht
zag, had hij voor het hof van Ferrara een Herdersdrama ver
4wintas getiteld, zijnde een der dierbaarfle voort -vardig,
Italiaanfche Zanggodinnen , Indien TAS S o niet-brengfld
de eerfle uitvinder zij van deze foort van dichtwerk, hij heeft
dezelve althans , door zijn' 4mmaintas , tot de grootfie vol
Zijn naam was reeds het voorwerp der-komenhidgbrat.
bewondering van geheel Italië. Te sneer moeten wij deze
trekken van zijn talent bewonderen , daar hij, al vroeg gewikkeld in de vogelvrij - verklaringen, van welke zijn vader liet
voorwerp was, ter zake van deszelfs verknochtheid aan den
Prins van Salerno, maar al te dikmaals een rusteloos en zwervend leven Ieidde.
Intusfchen had de Kardinaal L O D E WIJ k D' E S T E, aan
wien hij zijnen Rinaldo had opgedragen, hem ontboden aan
het hof van zijnen broeder A L r x o N S u s, Hertog van Ferrara. Kort daarna werd hij aan den perfoon van den Hertog
zeven verbonden. En hier neemt de lange reeks zijner onheilen een begin. Met den Kardinaal in Frankrijk gekomen,
ondervond hij van diens kant eenige onaangenaamheden, die hens
noodzaakten, naar Italië terug te keeren. De Kardinaal Ilelde onzen
TASSO aan KAREL DEN IX op deze wijze voor:,,
„ zanger van GODFRIED (VAN BOUILLON) , en van andere
„ Fran/eke helden, die zich , in de verovering van ,jeruzalem,
., zoo dapper gekweten hebben." De Koning ontving TAS SO
op de meest vereerende wijze. Op zijn verzoek fchonk hij,
op zekeren dag, genade aan een ongelukkigen dichter, welken
de Zanggodinnen voor een fchandelijk bedrijf niet hadden kunnen behoeden. Naauw verbond zich T A s so in het bijzonder
met RON S A R D, wiens talent hij bewonderde, en wien hij ver
zangen van zijn dichtfluk voorlas.
-fcheidn
Te Ferrara teruggekeerd, werd hij van Bene brandende.
koorts aangetast, verzeld van bedwelming en draaijingen in
het hoofd, de eerfte beginfels dier fombere zwaarmoedigheid a
welke hein al zijn leven bijbleef en de voorname oorzaak zij..
ner rampen was. In het eerst verbeeldde hij zich, dat zijne
brieven onderfchcpt werden. Na eenigen tijd afwezens bevond
hijs
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}gij, dat zijne kamer geopend was, in welke hij zijne boeken
en papieren bewaarde. Deze bedroevende aanduidingen van Benen
Brik, hein gefpannen, veroorzaakten hein Bene droefgeestigheid,
welke hij vruchteloos trachtte te ontveinzen, Eenigen tijd
daarna had hij Bene ontmoeting, welke aan zijnen moed veel
tere doet. op het plein van Fe ; rara werd hij door drie broeders gewapenderhand aangevallen. T A s $ 0, die een even dapper Ridder als voortreffelijk Dichter was, trekt zijnen degen,
en drijft zijne drie moordenaars op de vhht.
Alle deze voorvallen bijeengenomen hadden een heilloozen
invloed op de verbeeldingskracht des jongen Dichters, die nog
fterker werd, toen hij vernam, dat men zijn eruz.eleita wilde
nadrukken. Godsdienftige verf hrikkingen paarden zich not
zoo vele redenen van ongerustheid. Hij verbeeldde zich, eenige twijfelingen te hebben opgevat aangaande eene der verborgenheden van zijnen Godsdienst, en dat hij daarover bij het
I quifitiehof zou bedragen worden. De Inquiliteur vrn Ferraro
trachtte hem gerust te dellen , doch vergeefs. In den fast
van verbijsteringe, in wolken T As so zich bevond, verbeeldde hij zich, dat de Hertog ALP HO N s us op hein misnoegd
was. Bij alle deze oorzaken, welke zeer krachtig op zijne
verbeelding werkten, moet nog gevoegd werden eerie groote
kuischheid, en eene liefde, ten aanzien van welke hij ge
bedwang te houden. Smoor--nodzaktws,ichelvn
lijk, namelijk, was hij verliefd op de Hertogin E L E o N O R A,
jongíte zuster van Hertog AL P II o N S us. Tot een hoogen graad
klom de gisting zijner herfenen. Ge tadi •e vreeze beílo_rmde
den rampaali en T AS S 0. Bij nacht vingtte lij uit Ferrara,
zonder geld, zonder leidsman , genoegzaam zonder l,leederen,
-en inzonderheid zonder papieren. Hij zworf eenigen tijd tusfehen Rome en IV pels; doch zijn ongelukkig geflerute lokte
Item onophoudeliik naar Ferrara. Hij verzocht en verkreeg
vergiffenis 'van den Hertog, en keerde weder te dien, hove.
Op eene gerustftellende wijze werd hij ontvangen; doch zijne
papieren en lhandfchriften wilde men hem niet wedergeven. Dit
-baarde hem nieuwe onrust; andermaal verliet hij Ferrara, genoegzaam in denzeifden ftaat van be h oefte als de cerfle maal.
Na door verfcheiden íleden van Italië gezworven te hebben,
begaf bij zich naar TurM, in eenen•flaat der uiterge ellende.
Minzaam werd'hij 'aldaar ontvangen door zijnen vriend 1 N C r_ u-
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rc iu en door den Mal'k rnttf PIIILIPPUS D'ESTE, Generaal
over de Ruiterij ''an EP, —0ANUEL PHIL TOER T, Ilertog van
1

Savoijc.
Intusfchen dreef hem zijne rrsrelooze geaardheid, misfchien
ook eene ongelukkige drift, welke hij niet durfde openbaren,
nogmaals naar Ferrara. Hij kwaal aldaar in bet oogenblik als
het hof onledig was met het maken van toebereidfels tot het
huwelijksfeest van den hertog met MARGARETA DE GaNSnGuE. Niemand Ploeg acht op hem. De flaatsdienaars behandel
zeer onvriendelijk; de bedienden befpotteden hein. Hij-denhs
kon den Hertog noch E L E o N o R n zien. Thans overfchreedde
hij de palen dier gematigdheid, die hem zoo natuurlijk was,
en stortte eenen vloed van fcheldwoorden uit tegen den Hertog, tegen het hof, tegen het geheele huis van ES TE. De
Hertog, van deze onbefcheidenheid verwittigd, deed hem opfluiten in St. Inna's hospitaal, hetwelk een dolhuis was, en
hem als een' uitzinnige en dolleman bewaken. Ruim zeven
jaren hield hij hein hier, ondanks de dringendite aanzoeken der
magtigfie Voríten van Italië.
Ten uiteríle onregtvaardig en ílreng was zekerlijk deze daad
van Hertog ALP II o Tv S U S. Want zelfs op de onderilelling
eene volkomene uitzinnigheid, tegen welke, echter, op
eerre beflisfende wijze, de verwonderlijke dichtilukken getuigen, welke hij, van tijd tot tijd, gedurende zijne opfluiting,
maakte, konde er geen andere weg ingeffagen geweest zijn met
den ongelukkigen dichter van liet Tleiiost 7eruzalenz? Moest
men hem, gedurende zoo vele jaren, in deze harde gevangenis
laten, en in dien afgrond van onheilen? Hoe was het mogelij:t, dat die treffende plaats in den eeroen zang van het , erziie;n niet elk oogenblik tot op den bodem van het hart van
den onbarmhartigen AL z x ONS US weergalmde ?„ Gij, groot„ Ir oedige ALP IT ONS us, gij , die mij onttrekt aan de woe„ de der Fortuin, en die Benen zwervenden vreemdeling, ge„ fingerd, bijkans verzwolgen tusfehen de rotfen en de gol„ ven , in de haven brengt , ontvang , met een' glimlach,
„ dit werk, hetwelk ik u toewijde als erne gelofte op uwe
„ altaren ! ”
Allerlei hartzeer, zware ziekten beftormden dezen doorluchtigen ellendeling in zijne gevangenis. Deels gebrekkige, deels
naauwkeurige uitgaven van zijn Jerusalem verdronZeu elkan-
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tier ín Itadié, buiten zijn weten of tegen zijnen zin. De Boek
-

wonnen geld, de wereld was van bewonderinge-verkops
over hem doordrongen, terwijl hij kwijnde, van zijne vrijheid
beroofd en ten toppunt van ellende. De Akademie Bella Crusca deed eene beoordeeling van liet ,Yeruzalem in liet licht ver
dikmaals in den grond der zake onregtvaardig, altijd-fchijne,
in den vorm onbetamelijk, en vooral ten uiterlie ongepast van
wege de omítandigheid, in welke de ongelukkige Schrijver zich
bevond. E L EON 0 P. A flierf. Onmogelijk is het, zich een
denkbeeld te vormen van den erbarmelijken toefland, tot wel
zanger van GODFRIED was gebragt. Men hoore as I--kend
C II A E L M O N T A I G N E, die hein in den jare 1580 zag. „ Meer
„ fpijt," zegt hij, „ dan medelijden gevoelde ik, ziende hein
„ te Ferrara in een zoo erbarmelijken toefland , overlevende
„ zichzelven, zichzelven en zijne werken miskennende, velIce men zonder hem te kennen, en nogtans onder zijn oog, in
„ liet licht heeft gegeven, onnauwkeurig en wantialli ."
Eindelijk werd zijn lot verzacht; de vrijheid werd hem gefchonken, op verzoek van VINCENT DE GONSAGUE, Prins
san Mantua; hij verliet St. Anna den vijfden of zesden Julij
1586. Op vrije voeten gefield, vergat hij de vervolgingen, welke
hij geleden had, en de genen, die ze hein berokkend hadden.
Haat noch bitterheid naderden immer zijne ziel. Indien hij de
eerfle dichter en de ongeluklcig,`te mensch van zijnen tijd ware, hij was ook de deugdzaam4e. Van de natuur had hij her
heillooze gefcheak eener diepe gevoeligheid ontvangen , en
niet dan te veel behagen fclhepten de menfchen in het ver
dit beminnend en tender hart. Laten wij uit zij -xcheurnva
eigen mond de treffende befchrijving van zijne rampen-ne
biooren. „ Helaas!" zoo fchrijft hij in eenen Lierzang, aan
Glen Hertog van Urbino gerigt, „ finds den eeríien dag, dat ik
„ de lucht en het leven ademde, dat ik de oogen voor dat
, licht opende, hetwelk nooit helder voor mij was, gebruikte
„ deze onregtvaardige en wreede Godin mij als haren fpeelbaI
en als het doel harer pijlen. Wonden ontving ik van haar,
welke het langfie leven naauwelijks zou kunnen genezen.
Tot getuige roep ik de doorluchtige Sirene, nabij wier graf
mijne wieg geplaatst werd (*) ; en waarom vond ik er, bij mijne
eer„

()

fier

Beleid is het, dat cie V belieer nabij Sorrento het graf van Bene
heeft gepleirt.

Sirene

,
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„ eerfle intrede, ook mijn graf niet? Ik was nog een kind, toen
„ de onmeêdoogende Fortuin mij aan mijn moeders fchoot ont„ rukte. Ach! zuchtende herinner ik mij de kusten , welke
zij met pijnlijke tranen befproeide, en de vurige gebeden,
„ welke de vlugtige winden hebben weggevoerd. Ik niogt mij
„ niet meer bevinden met mijn aangezigt tegen haar aangezigt,
„ in hare armen gedrukt met zoo innige en vurige olnhelzili„ gen. Helaas ! en ik volgde niet een waggelenden voet,
„ even als de jonge CA MI L LA, mijnen zwervenden en ver
bannen Vader .... 6 Mijn Vader! 6 goede Vader! gij, die-„
van den hoogen hemel op mij nederziet, ik heb, gij weet
„ het, uwe ziekte en uwen dood befchreid; al zuchtende heb ik
uw fterfbed en uw graf met tranen befproeid; en echter, opge.
„ voerd naar de hemel - fpheren, zijt gij zalig; eerbewijzingen,
geene tranen, is men u fchuldig; ik ben het, voor wien de
„ beker der droefheid zich tot op den bodem moet ledigen."
Niet genoeg is liet, zulk een karakter te bewonderen; men is
aan hetzelve ontzag, eerbied en liefde fchuldig.
Overal, waar TA S SO zijnen voet zette, na zijn ontflag, te
1f7Rntua, te Bergamo, te Rome, te Napels, werd hij met al de
onderfcheiding ontvangen, aan zijne talenten en aan zijne rampen
verfchuldigd. Om firijd overlaadde men hem met eerbewijzen
en vertroostingen. Van zijnen kant liet de dolleman uit St. Anna
niet af van het voortbrengen van vruchten, den Dichter van het
Yeruzalem waardig. Hiertoe behooren het Treurfpel Tcrrismundo, het dichtíluk de Zeven Dagen of de Schepping, hetwelk
niet voltooid is, en vele andere fchriften in proza ,vol van eerre
liooge wijsgeerte.
Eene Iaatfie zegepraal was voor hem gefpaard in de hoofdílad
der fraaije kunflen. Paus CLEMENS DE VIII, op verzoek van
den Kardinaal CINTIIIO ALDOBRANDINI, deszelfs neef en
vriend van TAS S 0, gaf een bevelfchrift uit, volgens hetwelk,
te zijnen behoeve, de plegtigheid van de zegepraal van het Kapitool zonde herfieid worden, welke federt FE T R A R C I-I A niet
gevierd was.
TAS s o komt te Rome , wordt er zelfs buiten de flad van een
telrijken íloet ontvangen, welke, hem tot aan het paleis verzellende, heen bij voorraad een denkbeeld geeft van zijne zegepraal.
Maar, om derzelve gepasten luister bij te zetten, het jaargetij te
verre gevorderd zijnde, wil men het feest tot de volgende lente
Uit-
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t^itítellen. Ook hier logenílraft zich het ongelukkig lot des grooten mans niet; hij wordt krank in het begin van het jaar 1595;
zijn toeítand wordt weldra hopeloos, en hij flerft in het klooster
van St. Onupherus, werwaarts hij zich had laten vervoeren.
Met eene godsdienftige bedaardheid zag TAS S 0 zijn einde te
gemoet. Met vermaak deden wij hier den laatuien brief mede,
welken hij, weinige dagen voor zijnen dood, aan zijnen getrou.
wen vriend cos T ANTI ti I fchreef; men zal daarin opmerken
de aandoenlijkheid, de godsvrucht, de gelatenheid en de groot
beid van ziel van dezen zeidzamen man, met even natuurlijke
als levendige kleuren gefehilderd. „ Wat zal mijn geliefde eor<„ S T A N T t N t zegen, wanneer hij het overlijden van zijnen ge„ liefden T A s so zal vernemen ? Ik geloof, dat hij er welhaast
„ de tijding van zal ontvangen: want ik voel mijn einde nades
„ ren, hebbende nooit eenig middel kunnen vinden tegen die
„ droevige ongefleldheid, welke zich met alle mijne hebbelijke
„ zwakheden heeft vereenigd, en die, zoo als ik duidelijk zie,
„ als een fuelle (boom mij wegsleept, zonder dat ik er eenigen
hinderpaal kan tegeuilellen. 1 -Iet is geen tijd meer om te fpre„ ken van de halflarrigheid van mijne kwade fortuin, om niet te
„ zeggen de ondankbaarheid der menfchen, die eindelijk de ze„ gepraal heeft willen behalen van mij behoeftig naar het graf te
„ leiden, in het oogenblik, waarin ik hoopte, dat die roem,
„ welken, in weerwil van hen, die denzelven niet verlangden,
„ onze eeuw van mijne fchri ten zal ontleenen, voor mij niet
geheel onbeloond zoude blijven. Ik heb mij naar dit St. Onu,, pherus- klooster laten brengen, niet alleen omdat de genees,, heeren de lucht aldaar voor beter dan die van alle andere wij
Rome houden, maar ook om, van deze verhevene-,kenva
„ plaats, en door de verkeering met de heilige geestelijken, mijne
,, verkeering in den hemel eenigermate eenen aanvang te doen
„ nemen. Bid God voor mij, en wees verzekerd, dat, gelijk
„ ik u altijd bemind en geëerd heb in dit, ik ook voor u doen
„ zal in het andere leven, welk liet ware is, hetgene eener zul.
vere en opregte liefde voegt. Ik beveel u der goddelijke gena
-„de,n
ik beveel ook daarin mij zelven."
Geheel Rome beweende zijnen dood. De Kardinaal CXNTIIIO
was ontroostbaar, omdat hij de zegepraal, hem bereid, had uit,
geteld. Op zijn bevel werd TAS S 0'S lijk, in een langen Roameinfehen tabberd gekleed en met lauweren gekroond, openlijk
,
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ten toon gelegd, en vervolgens door de voornaatnfle Eiraten vats

Rorie rondgedragen, omringd van een talrijken Iloet, van liet ge»
heelc hof, en van de huizen van twee Kardinalen, 's Pausfen
neven. Mien verdrong eilander, om nog eens den man te zien,
wiens vernuft eene eer voor zijne eeuw geweest was, en die
deze treurige en te laat komende hulde zoo duur gekocht had.
Hij werd begraven ia het St. Ontrp ierus- klooster, alwaar hem
vervolgens een nederig gedenkteeken werd opgerigt, pronkende
met zijn borstbeeld van marmer, hetwelk van den gevoeligen
vreemdeling en letterminnaar nog heden met zoo veel aandoening
als eerbied wordt bezocht. — Zoodanig was het lot diens ongemeenen mans, wiens naam alles herinnert, wat de menfehelijke
natuur voortre,Telijks voortbragt, wat de zedekunde zuivers bevatte, wat het vernuft verhevens fchiep.

DE ENGLLSCIIE EN SPAANSCIIE SCHAPEN.

O ver het algemeen zijn de Engelfche Schapen groot en fterk.

De Spaanfclle zijn alle veel kleiner, maar hebben dikkere en langere ftaarten; hunne horens zijn ook harder of flerker en een
weinig meer gekruld. In Spanje maken tienduizend Schapen
eene kudde uit, die weder in tien driften verdeeld is. De Opper- opziener over de kudde, die ten minfle vierhonderd Scha
eigendom moet bezitten, heeft eene onbepaalde magi-peni
over tien Opper-fchaapllerders, veertig gemeene Schaapherders en
vijftig groote I Zonden. Ieder Opper -fchaapherder voert het bevel
en heeft het opzigt over eene drift van duizend Schapen.
Daar zijn in Spanje dr ieder lei foort van Schapen. De eerfle
beftaat in vette Schapen om te fa'rten; de tweede in Schapen,
die aanhoudend op eene en dezelfde plaats blijven, des winters
in den flal gedreven worden, en geene goede wol dragen. Tot
de derde Poort behooren de reizende of trekkende Schapen. Deze
Schapen, welker wol zeer fijn is, blijven winter en zomer in
de vrije lucht. Zij trekken altijd, op her einde van eiken zomer, uit de koude gebergten der middellandfche en noordelijke
Iandfchappen, naar de zuidelijke vlakten van het Koningrijk.
In Engeland heeft men ook driederlei Schapen; de vette om
te flagten, diegene, welker mest eene buitengewone vrucht
baar.
-
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barheid aan de landerijen mededeelt, en eindelijk zulke, die
alleen wegens de wol gehouden worden: Deze laatfte laat men
dag en nacht, zomer en winter op het veld: doch in eenige
landitreken wordt er tegen den wintertijd, aan den hoek van
een veld, eene lage hut van ftroo opgerigt, waaronder de fchapen in koude en natte winternachten flapen. Zij worden in
den winter op landen gedreven, die voor hen met wi tt e knol
bezaaid zijn. De Schapen worden dag en nacht zeer zuiver-len
en zindelijk gehouden, en jaarlijks tweemaal in eene rivier met
groote vlijt en zorgvuldigheid gewasfchen. Men laat ze zelden,
en bij regenachtig weder althans nooit, in lage moerasfige dalen weiden, maar, zoo veel mogelijk, aan heuvels en op hoogten. Men onthoudt hun ook bet zout geenszins; want zonder
hetzelve kunnen zij onnlogel jlt gezond blijven Zij worden
nimmer gemolken: al hunne melk is voor de lammeren, welke
daardoor des te meer kracht bekomen en in liet vervolg des
te beter wol dragen, en wat des meer is.
Op het einde van Herfstmaand aanvaarden de Spaanfche kudden, even gelijk de trekvogels, hare jaarli.kfche reis naar het
zuiden, welke even zoo naauwkeurig, als de marschroute van
een regiment dragonders, op Koninklijk bevel bepaald en inge.
rigt is. Over alle wijnbergen, olietuinen, koornveidcn lande
weilanden moet, tot groote bezwaarnis der eigenaars,-rijen
een weg van vijftig vademen of vijfentwintig Ri_jnlandfche roeden breed, voor de kudden vrij blijven en open
gelaten worden. Zij houden nergens rustdag en moeten dage
een paar Duitfche mijlen voorttrekken, tot dat zij hare-lijks
reis die fomtijds over de honderd mijlen bedraagt, geheel vol
hebben. Alsdan worden cie horden opgeflagen, in welke-bragt
men des avonds de Schapen drijft; opdat geen hunner van de
kudde zou afdwalen en eerre prooi der hongerige wolven worden, De trekkende Schapen hebben korte, zijdachtige, zeer
fijne en vrij witte wol, die echter na Benige telingen grof en
zwartachtig wordt, wanneer enen de Schapen altijd op eene en
dezelfde plaats laat, zoo als dit de genomene proeven getoond
hebben. De Engelfche wol is iets langer en veel witter, dan
de Spaanfche; maar over het geheel zoo zijdachtig en zacht
niet op het gevoel als de 'andere, offchoon zij van nature
Benen zekeren glans bezit. De allerfijnfte geeft nan de Spaan
wel niets toe, maar is niet zoo overvioe--fchenArika
MtG. Y813. N0. S.
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dig voorhanden, als in Spanje. In alle landen, die eenige
Schapen - fokkerijen hebben, valt goede en slechte wol; alleen
met dit onderfcheid, dat in Spanje, Portugal en Engeland de
meeste goed, maar in Polen, Hongarije, Duitschland en Frankrijk de meeste hecht is. De verwerking van een pak wol
van tweehonderd - en - veertig pond, wanneer daaruit fijne laken
gemaakt worden, voeden en houden, eene ganiche week lang,
acht - en - vijftig menfchen bezig.

DE VREEMDELING EN DE TOOVENAMR.

Eene echte dnaecdote.
]Een Engelschman, door eene der straten gaande van de flad
..... , waar hij vreemd was, deed een val en raakte van
zichzelven. Weer bijgekomen, bevond hij zich in de armen
eens eerbiedwaardigen grijsaards, die zich opgehouden had oni
hein te helpen. „ Mijn huis," zeide de oude man, „ is niet
ver van hier, en ik bied mij aan, u derwaarts te geleiden, oni
geheel weer te bekomen." Het aanbod wordt omhelsd, en de
I;ngelfche reiziger komt, met behulp van den arm des grijsaards,
aan het huls van dezen, waar alles den rijkdom des meesters,
aankondigt. Daar het uur des middagmaals naderde, 4eide de
gtijaard den reiziger voor, dat hij hem de eer mogt doen van
bij hem te blijven eren. Er was in zijne manieren iets zoo inne.
mentds, zoo beminnelijks, dat de Engelfche reiziger , fchoon
gedrongen zijnen wel te vervolgen, de tlitnoodi ing niet kon
weerítaan. Weinige oogenblikken daarna werden van tijd tot tijd
in de zaal binnengeleid zestien of zeventien gasten, wier kleeding
en houding den vreemdeling in het gunflig denkbeeld bevestig den, dat hij ten aanzien van den heer des huizes had opgevat.
Het gefprek begon aangeknoopt te worden, toen men aan tafel
werd geroepen. Deze was even overvloedig als keurig voor zien, en opgepast door eens ruime bediening. Bij het tusfchengere„t verzocht de gast, ter linkerhand van den grijsaard zittende, heil een glas wijn te fchenk en. „ Neen,” antwoordde
de grijsaard op eersen plegtigen toon, „ ik zal het u niet geven." Dat men zich de verbazing en de verlegenheid van den
vreemdeling voorffieIle over dit meer dan gefireng antwoord 1
Ilij wist niet, hoe hetzelve overeen te brengen met die zoo
vrie st
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vriendelijke en voorkomende manieren, welke hij tot hiertoe
in den gastheer had opgemerkt. Het middagmaal voltrokken
zijnde, ging liet gezelfchap in het zijvertrek, uitgezonderd den
heer des huizes, die zich naar zijn kabinet begaf. De Dngelfche reiziger peinsde nog over het gedrag, dat de heer aan
tafel tegen een der gasten had gehouden , toen verfcheidenen
hunner hem op zijde traden, betuigende, dat zij hem opregtelijk beklaagden van in dit huis gekomen te zijn; „ want,':
voegden zij er bij , „ gij geraakt er niet weer uit." — „ Wie
zou mij dat beletten ?" vroeg de vreemdeling. „ Dezelfde
man," zeiden zij , „ die ons hier terug houdt ; die grijsaard,
welke de behendigheid heeft gehad u herwaarts te lokken." -„ Geen mensch heeft het regt," hernam de Engelschman, ,;mij
tegen mijnen wil op te houden, ten zij uit kracht der wet." —
„ Weet gij clan niet, Mijnheer, dat gij bij eenera toovenaar
zijt ?" — „ Ali! ik geloof aan Beene toovenaars," antwoordde
de vreemdeling glimlagchend; „ men mogt aan derzelver beflaan
gelooven in de tijden der onwetendheid; maar thans is het niet
geoorloofd daaraan geloof te haan." -- „ Geoorloofd of niet,
het is niettemin waar, Mijnheer, dat degenen uit ons midden,
die zich hebben willen onttrekken aan het bovennatuurlijk ver
dezen oude, daarvoor wreedelijk geliraft zijn gewor--mogenva
tlen. Sommigen hebben, op de vlugt, een been, anderen een
arm verloren, en enkelen zelfs liet leven." — „ Wat mij betreft," hernam de reiziger, „ ik vlei mij noch arm noch been
te zullen verliezen.".... Op liet oogenblik dat hij deze woorden uitfprak, opende zich de deur der zijkamer, en trad een
knecht binnen, die, zich tot den vreemdeling keerende, zei,
de, dat zijn meester hem verzocht in deszelfs kabinet te gaan.
— „ Ach! om 's hemels wil, Mijnheer," riep het ganfche ge
omringende, „ ga er niet, ga er niet; want gij-zelfchap,m
kooit er nooit van terug! IIet is het hol van den leeuw; men
ziet wel , wie er ingaat, maar niet, wie er uitkomt." — „ Stelt
u gerust, mijne Meeren," antwoordde de reiziger, „ ik vrees
noch l.ekfenmeester noch toovenaars, en ik hoop wel zeer het
genoegen te hebben van u weer te zien." onze man wist intasfchen, bij liet heengaan, niet regt, wat van al het gehoorde
te denken. Was liet een poets, of het uitwerkfel van den wijn?
— Zoo als bij liet kabinet van den grijsaard binnentrad,
.wain deze hem lagebende tegen, en wide: ,, Gij moet natuurr
R
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lijk verlangend zijn om te weten, Mijnheer, bij wied, en mët
wie gij gegeten hebt; ik zal u uit de onzekerheid helpen. Ik beft
Doctor W I L L I S ; en zij j die met u aan mijne tafel waren,
Zijn perfonen, wier geest ontfteld is, fchoon toch verre genoeg

In hunne genezing gevorderd, om mij te vergunnen hen in gézelfchap toe te laten. Ik heb uwe, buiten twijfel zeer natuur
verbazing opgemerkt, toen ik, bij het tusfehengeregt,-lijke,
op eenen eenigzins harden toon, een glas Bourdeaux - wijn
weigerde aan den gast te mijner linkerhand; maar, daar deze
man nog zwak van hoofd is, vreesde ik, dat een glas zuiveren wijn daar grooter verwarring zou aanrigten. Wat den toon
des gezags -betreft, dien ik bij mijne weigering bezigde, deze
Is een der middelen, van welke ik mij fomtijds, en altijd
overeenkomíiig het karakter des voorwerps, gewoon ben te
bedienen." -- De vreemdeling, die eenige ontwikkeling van
dezen aard verwachtte, was zeer in zijn fchik met het gelukkig toeval, dat hein in kennis met den Doctor had gebragt; en,
na hem wel bedankt te hebben voor zijne zorgen en voor zijne
beleefdheden, verliet hij hein, even zeer doordrongen van erkentenis als van bewondering van zijnen perfoon. Ilij ging ver
nemen bij het gezelfchap in de falon aan het--volgensafchid
tvelk hij zich verheugde te kunnen doen zien, dat er mogelijkheid was om uit het kabinet van den toovenaar terug te l:o.
men. Iedereen fond verbaasd van hem weer te zien en niemand twijfelde, of hij was een ander toovenaar, wiens mgt die
van den grijsaard had opgewogen; desniettemin waarfchuwde hem het gezelfchap, toen zij hem eene goede reis wenscllten : dat hij toch op zijne armen en boenen zou pasfen!
;

;
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0 L T A IRE ging eens eenige dagen lang zeer mismoedig en
droefgeestig rond, fprak weinig, vermeed groote gezelfchappen,
en bragt overal de bedruktheid over, waar hij kwam. Niemand
kon de oorzaak van deze gemoedsgefleldheid raden, behalve Ma-

dame D U CHAT EL ET, die er zich in dezer voege over uitliet

„ Hij is jaloersch op den geradbraakten, van wiens rooveriíen
„ en heldhaftigen dood men federt een paar weken overal fpree?::.
y, Prijst Hechts ijverig zijn nieuwffe Treurfpel , en weldra zal
zijn vrolijk humeur met zijn fpotteud vernuft wederkeeren."
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anne,er eens, na vele eeuwen, de onderzoeker der
gefchiedenis de vorderingen vergelijkt, welke 's menfchen
geest, in elk afzonderlijk tijdvak, gemaakt heeft; voorzeker zal hij dan met bewondering en livogachting vertoeven
bij de berigten der laatst afgeloopene eeuw, en ook van
deze, welke wij voor een gedeelte zijn ingetreden. Bij
elke rigting, waarin hij dezelve overziet, moet hij hare
grootheid en hare waarde eerbiedigen.
Alles, wat op zuivere rede en waarneming gevestigd is,
en wat uit beiden ten voordeele der menfclielijke zamenlar
ving is af te leiden , groeide in dit tijdvak zoo weelderig
en zoo fnel, als het, bij de befchouwing der voorgaande
tijdvakken, naauwelijks te vermoeden, veel minder te ver
-wachtens.
Geheel bijzonder, echter, munt hierin die wetenfehap
boven vele andere uit, welke de kennis van de oppervlakte onzer aarde ten voorwerpe heeft. Mogen al eens vooroorVoorgelezen in de Amflerdamfclie afdeeling der Holland.
fche Maatfchappij Evan fraai je K njen en TVetenfchappeny
den 27 Februarij, en in de Maatfci;appij Felix Meritis, den t
(t)

April 18 i 2.
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oordeel en eigenbelang de vorderingen ontkennen, welke
de wijsgeerte en befpiegelende wetenfchappen van onze
dagen maakten; den voortgang onzer aardrijkskundige kennis durft immers niemand betwisten. Een enkele opIlag
van liet oog doet ons zien, hoe, met elk tiental jaren,
ons uitzigt over deze aarde verwijd en verhelderd wordt;
hoe, door deze verwijding, de voortbrengfelen der natuur
in getal vermeerderd, nader gekend, en naauwkeuriger
gerangfchikt worden; hoe den beoefenaar der incuschkundc telkens nieuwe geflachten, nieuwe talen en nieuwe zeden tot onderzoek en bewondering aangeboden worden;
hoe wederkeerige betrekking en behoefte den opgang met
den ondergang, liet zuiden met liet noorden vereenigen.
Deze gedachten hebben mij overreed, dat het voor velen misfcihien niet onaangenaam ware , wanneer ik de befchouwing van dezen voortgang tot het onderwerp eenei
redevoering verkoos. Dan, daar het menigvuldige en belangrijke van dit onderwerp, bij eene meerdere uitbreiding,
gewis vele borl^deelen zoude kunnen vullen, en ik alleen
voorbad, een tafereel daarvan voor te houden, heb ik mij
ook de naauwl eurigf{e afperking van mijn beflek, en de
meest mogelijke beknoptheid van voordragt, tot eenen eer'
flen pligt gefield.
Ik zal dan beproeven:
x} eerre beknopte gefchiecienis onzer kennis van de opper.
vlakte dezer aarde, van de oudfle berigten af, tot op
onze dagen;
c.) een vlugtig tafereel van onze tegenwoordige vorderin•
gen in deze wetenfchap; en eindelijk,
2) in weinige woorden , mijne gedachten mede te deeleg
van hetgene thans nog te onderzoeken en te kennen
overig blijft.
De oud:'e oorkonden der aardrijkskunde zijn, als die der
gefchiedenis, hare oudere zuster, duister en onzeker. Hand
aan hand, zien wij beide door eenen digten en misleidenden
^ievei wandelen; en wien het gelukken mogt, het voetfpoor
,
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U o ZE s en II o ME Rus , deze twee priesters in den tem pel der aloudheid, van welke wij de eerde berigten der ge
bezitten, hebben zich niet verwaardigd, van de-fchiedns
jongere zuster opzettelijk en afzonderlijk te fpreken. Slechts
Hetgeen zij onvermijdelijk van haar moesten zeggen, mogen
wij als eenera ruwen en onvolledigen omtrek, geenszins als
Bene duidelijke fchets befchouwen. De berigten van den
eeroen vestigen ons oog op een gedeelte van Klein- of
West - .Azië en op Egyptec FI o ME R u s bezingt de daden
en lotgevallen zijner helden in Klein -Azië, in de noord
Afrika en de zuidoostelijk(Ie landen-ostelijkírnva
van Europa. Wij zien de Phenicifche koopvaarders, onder het geleide der Herren, de middeïlandFche zee doorkruifen , de zuilen van II r R K U L E S doordringen, den oceaan
invaren, tin en koper van fllbion, en barnfteen van de landen der oostzce halen; maar ook tevens niet den ondoordringelijkílen fabelfuijer bedekken, wat zij zagen en waarnamen. HE R o D o T u s, meer openliartig en belangeloos,,
verhaalt aan zijne tijdgenooten, wat hij gezien en wat neen
hem verhaald heeft. Dan, het eerfte is zeer weinig, en
het laatfle zeer duister en onaannemelijk. Plet uitgebreide
Itelfel van koophandel en volltplanting der Karthagers doet
ons de kusten der zee, die zij bevaren, eenigzins beter
kennen, en de avontuur tokten van Benen P Y T III A S VA N
MARSEILLE vermeerderen onze kennis niet een gedeelte
van het zuidwestelijk Europa, en niet het vermoeden en
aannemen van meer noordelijk gelegen landen. De roemrijke
veldtogtenvan ALEXANDER DEN GROOTENVerruimen

ons uitzigt over de voorouderlijke aarde, en geleiden onze
blikken bijkans zoo ver oost-, als zij door de zeeklievende
Phet iciërs westwaarts gevoerd werden. Eene niet zeer
breede uitgeftrektheid, van de zuilen van 11 E R IK U LE sin
't westen tot den Indus in 't oosten, hebben wij mi voor
onze oogen. Maar verward en onafgewerkt is deze fchilde
nog heeft Beene meetkundige juistheid de teekenpen ge -rij:
zijn de omtrekken flaauw en afgebroken; nog-voerd;ng
zijn ligt en bruin ongeregeld. Ook in de kennis onzer aarde,
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even als in vele andere wetenfchappen, zijn wij veel ver=
fchuldigd aan een volk, dat anders, in vele opzigten, in de
oogyen van den menschlievenden wijsgeer , zoo laakbaar en
verfoeijelijk is. De Romeinen, overwinnaars van vele landen, en erfgenamen der kennis en ontdekking van nog meer
andere, halen den fluijer, die den ouden aardbol voor onze
oogen bedekt, iets verder op, en vestigen onze aandacht
door meerdere naauwkeurigheid. Een n It A S T 0 T HE N
S T R A B 0 , hadden reeds , elk op zijne wijze , de eer
gegeven van het toenmaals bekende gedeelte-ítebfchrijvng
der aarde. Dan, bij gebrek aan meet- en fterrekundige kennis, kunnen wij hunne werken, zoo als die, door melding
van anderen, bij ons bekend zijn, wel als bijdragen, maar
geenszins als voorftelling der toenmalige aardrijkskunde aan nemen. Ook de anders zoo oplettende waarnemer, r L i
N i u s, laat ons in dezen onbevredigd. Slechts enkele be fchrijvingen van landen en leden, van voortbrengfelen der
natuur, en van de vcrfchijnfelcn in dezelve ; inaar geene
juiste bepaling van ligging en gefteldheid; en zonder onze
meer gevorderde kennis in zijne befchrijving over te brengen, zouden wij weinig inlichting uit dezelve halen. Be.
proeven wij eens, om, zonder nieuwe hulpmiddelen, alleen
naar zijne opgaven , eene kaart van dat gedeelte der aarde
te teekenen, hetwelk hij befchrijft, en wij zullen dezelve,
als geheel onbruikbaar, moeten ter zijde leggen. Gaan
wij dan liever tot den Egyptifchen P T 0 L OME u S over,
die, met meet- en ílerrekundige kennis uitgerust, aan zijne
befchrijvingen een eenigzins meer wetenfchappeliik aanzien
heeft weten te geven, en kiezen wij zijne befchrijving als
een rustpunt ten overzigt van 't geen men in zijnen leeftijd
--- 140 jaren na C x RI S T US geboorte -- van onzen aardbol
kende.
Van het r9rmenisch gebergte , waar de Mozaïfche oorkonde de aarde het eerst doet bevolken , ítrekte zich de
aardrijkskundige kennis van Azië noordwaarts langs de
Riza, tot dáár, waar het ferchoturisch niet het Uralisch
gebergte zich vereenigt. Van hier, in eene zuidoostwaarts
hel-
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?lellende lijn, langs Masfageta en de Serifche alpen, tot
aan den oorfprong van den Ganges; verder zuidwaarts
langs den Peguflroom, tot aan het Thince orientalis, op
de landengte van het hedendaagfche fchiereiland Malakka;
bevattende dus , naar onze tegenwoordige benaming, de
landen van den Carrcafus; Kirgifén; een gedeelte van
Tartarijen, ten westen en zuiden der alpen van Thibet;
.Perzië met liet rijk der Afghanen; het geheele westelijk
fchiereiland van Indië, met het eiland Taprobana of Cci.
zon; het rijk der Birmannen, tot aan Malakka; Arabië,
doch Hechts voor een gedeelte, en het geheele Aziatisch
Turkije,. Aan effrika's oostkust, waren zij van de landengte, die beide werelddeelen vercenigt, tot aan kaap
Praftim, bijkans onder den evenaar gelegen, doorgedron.
gen. Van hier, melden zij ons, e1frika's binnenlanden
gekend te hebben, in eene noordwestelijk loopende lijn,
tot aan . den Sinus Hespericus, of kaap Bol odor , niet de
daarbij liggende, zoogenoemde, gelukkige eilanden. Bevat
dus de rijken der Breberey, met Egypte, Nubië -tend
.flbysftnië en een gedeelte der Sahara,, of groote woestijn.
Van Europa befchrijft P TO L OMEE u s het grootuie gedeelte. Wanneer wij dus onze kronkelende lijn vervolgen,
van den Sinus Hespericus, over den oceaan , met influiting van. Albion, Caledonia en Hibernia, tot aan de ultima Thula, waarfchijnlijk in liet .zuidelijk Noorwegen,
door den Porturn Cimbricum cn het zuidelijk Gutae, en
van hier langs den te sPm)verliggenden Turanthus tot aait
den oorfprong der kha, vervolgens langs deze tot aan ba
zuidelijke wending, en eindelijk oostwaarts aan de ver--re
eniging van het Uralisch met het LPerchoturisuh gebergte
in Azië weder aanknoopen; dan zien wij den omvang der
toenmalige kennis onzer aarde befloten binnen een onregelmatig liggend eirond, van 55 graden breedte en its
lengte. Voorzeker eene groote masfa op zichzelve; maar
onbeduidend bij het vlak, dat wij thans overzien; Het
behelsde flechts ; van Azië, 3 van Afrika, en omtrent 1
van Europa. HOe vele eeuwen varen niet verloopen,
S3
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vóór dat men, van de eerfile verlichte flippen in nztë, zij.
nen blik in dezen ruimteren kring kon vestigen en dan
nog, hoe onvolledig en gebrekkig was niet de kennis dezer
elliptifche uitgebreidheid! Zoo , b. V., fpreekt r T o L owr us van een Ongekend zrtidlanrl, dat zich ten oosten
aan Catigara in Izië, Cu ten westen aan kaap Prafum in
lfrika aanfluit, waardoor hij zijn Klare E2ythracuna 9 of
onze Indifche zee, tot een befloten meer maakt. Zijne overdrevene befchrijvin; van Tapfrobara doet ons vermoe.len,
dat zij niet het eiland Ceilon als afgezonderd gekend, maar
onder dezen naam het geheele westelijk halfeiland begrepen
hebben. De omtrek en rigting, welke hij aan de meeste
landen van Europa geeft, verbazen ons door onrege'matigbeid en misvormigheid. Zelfs de meeste landen ten noordoosten en zuiden, op den afiland van 5 tot io graden binnen de voorheen getrokkene lijn, waren meer vooronderfceld
en aangenomen, dan bekend. Dan, dit zij genoeg om te
doen zien, hoe veel of hoe weinig men, ten tijde van
e T o L o nz n ii S , en nog vele jaren na hem, van de opper
onzer aarde kende. Bijkans het geheele, toenmaals-vlakte
wel gekenJe deel, was aan de Romeinfche opperheerfchap.
pij onderworpen. Groot en trotsch praalt dit rijk in de ge
dien tijd. Dan, zijn ondergang genaakt,-denkfchritva
en door dezen verruimt ons uitzigt over de aarde. Het
.noorden en oosten verheffen zich ; het wraakzwaard blik feint in hunne handen. Owelbare horden branden van ver
verzwelgers zelven re verzwelgen, en die ]an--lange,di
den en Reden te overrompelen, weiher opzoeking den beoefenaar zoo vele moeite en infpanning kost. Omwenteling
volgt nu op omwenteling, en elk ooenblik verandert het
donker en fomber tafereel van de aardrijkskunde der middeleeuwen.
Dan, even als de gefchiedfchrijver, ontmoeten wij hier,
voor elk tijdftip -, eenen akeligen nacht. De minder gekende
grenzen, echter, verbreken dien nacht door de vernielende
vlam, welke zij over de zuidelijke helft van Europa ver
waardoor het geheele westcrfche rijk — na de-fpreidn,
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verdeeling van T H EO D o s I U s aldus genoemd — tot hun.
ne prooi wordt. Het behoort tot dc getchiedenis, en niet
tot mijn Leflek, dezen vernielendcn trein naar orde en tijd
te openen. Ik zal hier alleen die volken opnoemen, wier
oorfprong buiten den te voren genoemden omtrek van de
toenmalige kennis der aarde valt, en waardoor dus ons uit
dezelve verbreed wordt. In de eerfte plaats noem-zigtover
ik dan de Hunnen; een volk, dat, volgens n n G U r GN L s , ten noordoosten van Sina, in liet hedendaagfche
Mongoliën en Kalmnouky, woonde. De groote vermenig.
vuldiging van dit volk, niet geëvenredigd zijnde aan zijne
middelen van bellaan, bewoog waarfchijnlijk een gedeelte
van hetzelve, om zijn land te verlaten, en vruchtbaarder
landkreken op te zoeken. Gedurig westwaarts trekkende,
dringen zij door tot in Eurojja, verdrijven hier de Ilanen,
de Oost- en IWestgothen, die nu niet honger en woede over
het verlamde Romeinfche rijk lrencntlorten; meer noordelijk
ontmoeten zij de Gepiden, Suëven , Burgundiërs en !/an
dalen, die mede voor hen vlugten, en, met de Goshen en
4/anon, liet geheele westerfche rijk verfcheuren, verdeelex
en verflinden. Dan , niet alleen liet oosten bragt nieuwe
volken en verwoestingen in Europa; ook het noorden werkte mede aan die vernieling. Uit het midden van Scandina.
viën verheft zich liet volk van w 0 D A N. Het zij dan, dat
zij, volgens DE G U 1 G NE S, mede door de Hunnen ge.
drongen, of door eigene beweeggronden -- vermenigvuldi.
ging en gebrek aan onderhoud =- gedreven werden; genoeg,
ook zij omgordden het zwaard, trokken uit, verdreven de
,Futen , h'er•ulers , Loonbarden en Franken uit hunne
tvoonplaatfen, en vermeerderden het getal der oniwentclaars
van het westelijk en zuidelijk Europa. -- Aldus eindigde
het rijk der CE S A R Z N , en op deszel£ puinhoopen vestig.
de zich nu het rijk der J7anelalen in het noordelijk A/rika
en de groo.e eb asden der iniddellandféhe zee; -- dat der
JJ'estgothen in Spanje tot over de I yreneën; -- dat der
Suëven in Lufitanje; -- het rijk der Oastgothen, en na.
krhand dat der Lombardcn, in Italië, Sicilië, Vaknatië,
SQ
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Pannonië en Noricum tot aan den Donau; — dat der Burr
gundiërs in het zuidoostelijk gedeelte van Ga/lie; en dat
der Salifche Franken in noordelijk Ga/lie, tot over den
Rijn, en tot aan de noordzee. Anglen, Spes en Vriezen hadden zich naar Brittanje begeven, en zich in liet
oostelijk gedeelte van hetzelve gevestigd; het overig gcdcelte bewoonden nog de Britten; — Ribernië en Caledloui2
ondergingen geene veranderingen; -- Anglen en ,'aten bewoonden het rijk der Cimbriërs; — het grouter deel der
Friezen was in zijn land gebleven , en legde hier den
grondflag tot een gemeenebest, ons allen zoo dierbaar; -Germanje werd bewoond door West- en Oostphalzërs,
Í'huringers, fYilzen, Wenden, Veneters en Bohemers; —
Scandinavië had een gedeelte zijner Noormannen behouden, die zich nu meer westwaarts en tot aan het noordelijk
uiteinde van Europa konden uitbreiden; -- de Finrnen,
een overblijftel der oude Scythen , met de Sarmaten, Bul
Slaven, Letten en Esthen, bewoonden-garen,Aw
+le geheele uitgeflrektheïd van liet tegenwoordig Europisch
Buisland. Op weinige provinciën na, was het oostersch of
Cxriekfche rijk in zijn geheel gebleven; en het zuidwestelijk
-dzië rustte ffecnts, om op zijnen tijd, niet zoo veel te
meer kracht, den ftroom zijner overheering uit te florten. —
Aldus was het Panorama van Europa, na de volksovcríiroomingen uit het noorden. Men verwacht zeker niet,
dat ik van wetenfchappeljke vorderingen in dat tijdvak ge wage. BE L L o N A is geene vriendin der Mufen, en honger en verwoesting fluiten U RAN I A'S tempel. Europa
was zoodanig geteisterd, dat liet eenige eeuwen lang te'
krachteloos was, om verder dan binnen den omtrek harer
verwoeste haardíleden rond te zien. Verwijderen wij ons
dan van haar, tot dat zij, door innerlijke krachten herlevende, zelve ons zal oproepen, om haar op hare floute
en ondernemende togten te volgen.
Vestigen wij ons oog op het oosten, en befchouwen
avij een volk, dat met het zwaard der overwinning in de
eene, maar ook met den pasfer en de fhheer in de and'-e a
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re , tot ons nadert; dat hier niet gloeijende dweeperij
verwoest, naar ginds de ontvlugte en verfchrikte c L i o en
u R A N I A wederom tot ons geleidt! — Dit volk, door het
genie van ai A ir o nt E T opgewekt , en door zijnen Koran
aangevuurd, verbreedt voor onze oogen de grenzen der bekende aarde. Reeds bij de eerfle overwinningen buiten hun
grondgebied, bevalen de Califen aan hunne veldheeren,
om naauwkeurige befchrijvingen te doen vervaardigen der
landen, welken zij mogten overheeren. In het jaar 833 deed
dc Calif nI AM 0 U N in de woestijn Sancigiar, tusfchen de
Eieden Racca en Palmira, eenen graad der middaglijn meten; en deze meting, herhaald bij de had Kufa, diende ter
bepaling der hoegrootheid van den omtrek onzes aardbols.
Hunne tosten op de Indifcfie en Sinecfche zeeën hadden zoo
wel herre- en aardrijkskundige waarnemingen, als den koop
doel, en cie juistheid hunner belèhrijvingen wordt-handelt
door nieuwere reizigers gewaarborgd. Volgens DE GUI GN ir s, doorliepen twee Arabifche geleerden — w A x A s ent
A B U z E I D — gedurende zes -en-twintig jaren, de verst afgelegene oostelijke landen van Azië, en hebben ons Gene
bevallige en juiste belchrijving hunner reis nagelaten. Dank zij
de onvermoeide vlijt van Benen s P r L N G E L , o U S EL E Y,
DE GUIGNES, SILVESTRE DE SACY, en LANGL è s , dat zij ons de wezenlijke verdienílen der Irabiereti
omtrent de aardrijkskunde leerden kennen. Het zij mij ver
te noemen, hetgeen cie Brabicren, volgens-gund,evop
de verzekering der voornoemde geleerden, van onze aarde
kenden. Van Roropa zeer weinig, maar zoo veel te :neer
van Azië en Afrika. Meesters ziinJc van dit laatffe wereld
doorkruisten zij hetzelve, ten oosten van de monden-del,
van den Nijl af, tot aan kaap Corrientes, onder den zuidelijken keerkring gelegen; en de heden Melinda, lilonabaja en Sofala, die thans nog deze namen dragen, worden ons als hunne voornaamfte handelfteden aan deze kus
genoemd. Ook zouden zij het eiland Madagascar ge--ten
kend hebben. Ten westen waren zij niet verder dan tot
aan kaap Blanco doorgedrongen. Hetgeen zij ons van cie
floorS5

254

DE VOIRDERINGEN

noordelijke binnenlanden verhalen, is ook alles, wat wij tot
op den huidigen dag daarvan weten. Hun Beleid al Soudan, of ons Nigritiën, bevattende de Eieden Tocrur, Sallah, ferasfa en Gana, waarin wij Tombouctou, Mekzara, Ilouasfc en Ganah herkennen, waren beroemd door
hunnen koophandel , en bloeijen mogelijk nog. Ten noorden van dezelve lag de Sahara, welke hunne karavanen
doortrokken, of op welker grenzen zij zich begaven, om
goud, ivoor en (laven van negers in te ruilen. Ook thans
weten wij van dit werelddeel niet veel meer. -- Van 1lzië
beiehrijven zij ons liet grootte gedeelte. 2rabië, hun vaderland, verrees nit den nacht der duisternis, en elke landircek , ja elke ftad van hetzelve wordt ons door hunne
fchriften kenbaar. Ten noorden van Indië en Perzië overwonnen zij de oude rijken van Bactriana en Transoxiana; en ten westen drongen zij door tot de Chorzaren in
het tegenwoordige Tar•tarijen en Rusland. Den omvang
der Caspifche zee leeren zij ons het eerst duidelijk kennen,
en onderscheiden dezelve naauwkeurig van liet meer Khoware.sm of onze Eiral -zee, welke vóór hunnen tijd met
de eerfte vermengd werd. Het voor ons bijkans ontoegankelijke Thibet vinden wij ook in hunne fchriften vermeld,
onder den naam van Tobbat en diboton. Althans hetgeen
Zij ons van het snuscusdier en van den borax verhalen,
,en van de wijze, hoe men dezen laatílen in dat land verzamelt, riemt naauwkeurig overeen met de berigten der
nieuwere reizigers. Of, en hoeveel verder zij ten noorden
doordrongen, blijft onzeker. Door lien, echter, hooren
wij het eerst van een land gewagen, zoo belangrijk voor
de gefchiedenis en wijsgeer*_e. Reeds vroeg bezochten hunne zendelingen het merkwaardige Sina, zoo wel. te land
als ter zee; en de flad Canfou , thans Canton, kan men
aanmerken als liet uiterile wit hunner fcheepvaart. Uit dezen togs blijkt van zelf, dat zij beide fchiereilanden, en
dus de zuidelijke grenzen van Azië omgevaren ens bepaald
hebben. Dat zij de eilanden Sumatra, Borndo, ,kava,
Tidor, TL; taaie en eenige andere kenden en bezochten, kan

hier-
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hietuit bewezen worden, dat de Porttgezen, toen zij in
later tijd deze eilanden het eerst leerden kennen, Arabieren vonden, die aldaar hunnen godsdienst en koophandel
gevestigd hadden.
Wanneer wij nu den omvang onzer kennis van de oppervlakte onzer aarde in dat tijdvak --- de tiende en elfde
eeuw — teekenen, dan zien wij, dat deze fchets bijkans
eens zoo groot moet uitvallen als die ten tijde van r TOL 0 ni E u s, daar zij geheel Europa, meer dan de helft van
Azië, en bijkans de helft van ,Afrika zoude bevatten.
Meer dan acht eeuwen zijn nu nog overig tot op onzen
tijd. Zien wij, hoe in dezelve ons uitzit over onzen aard
langzaam verwijd wordt. Terwijl de oosterlingen op-bol
de voornoemde wijze hunnen godsdienst en hunnen koop
handel uitbreidden, waren ook de Seandinaviërs onledig
geweest, nieuwe haarditeden op te zoeken. Zij ontdekten,
liet zij dan bij toeval of door rusteloos zoeken, de Orcaden, Shetlanden en Faroër- eilanden, benevens I7sllend.
Dat zij ook op het einde der tiende eeuw Groenland ontdekt, en zich aldaar gevestigd hebben, is thans onbetwist
daar geheel Europa onkundig bleef van-bar(*).Dn,
deze ontdekking, en de, op de eerfile ontdekkers volgende,
geflachten dezelve waarfchijnlijk geheel uit het oog verloren, zoodat men, eerst op liet einde der afgeloopen eeuw,
eenige blijken daarvan in de kronijken van I j stand wederom
gevonden, en bij derzelver onderzoek zich van de waarheid
dezer ontdekking overtuigd heeft, zoude het onregtvaardig
zijn, wanneer men de eer der ontdekking van liet nieuwe
werelddeel aan hem wilde betwisten , die hetzelve, voor
het eerst, aan geheel Europa bekend maakte. Althans ik,
voel mij niet genegen, hem dit blaadje van de kroon zij
-nervdifl
te ontrooven.
Drie eeuwen verliepen er nu, na de overwinningen der
Arabieren, en na de togten der Scandinavijrs, waarin
jeene nieuwe landen ontdekt werden ; dan groot waren de
ver(") Zie T OR P a r r Groenlandia aniiqua.
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verdienflen der weinigen, die zich in dit tijdverloop toeleg
om de als aanwezig bekende landen beter te doen-den,
kennen. Mijn bcllek duldt niet, dat ik van alle reizen en
togten, in deze eeuwen ondernomen, gewade; dat ik alle
fchriften en afbeeldingen opnoerne, welke de kennis onzer
aarde moesten bevorderen; dat ik in een onderzoek trede,
hoe veel of weinig zij aan dit oogmerk beantwoordden:
Hechts het merkwaardigfte zal ik even aanílippen. In de
eerie plaats moet ik hier opnoemen de kropijk van n m o N,
abt van !hinf 'm , in het Groalingerland , welke , bij gele
eengin kruistogt naar Palestina, een uitvoerig-genhidva
verhaal der geheele reis bevat, met eene naauwkctuige befchrijving der landen, (leden en dorpen , welken zij doortrokken, van de tVcderlard°n af tot Yerizalcrna toe (°u).
Ook de zendelingen, belast om het Christendom den heidenen te prediken, legden zich daarop toe, om befchrijvingen
te geven van de landen en volken, waarin en bij welken zij
hunne leer verkondigden; en in .Europa deden dit voornamelijk BONIFACIUS, ANSCARIUS en DICULIUS.
Maar de voornaamile vorderingen der aardrijkskunde in deze eeuwen zijn wij verfchuldigd aan de groote omwenrelingen, welke in ilzië plaats hadden. De kruistogten waren
van korten duur; snaar de kennis, die wij van het tooneel
des oorlogs verkregen, was even blijvende, als hun invloed
op de befchaving van Europa. De verbazende overwinningen van eenen G E N G I S -KAN , die zijne Mongoolfche nomaden uit hunne onmetelijke woestijnen dreef, en zijn rijk
van den grooten muur in Sina tot aan den Dnieper uit.
breidde, deed het fidderende Europa het aanwezen van
een meer noordelijk gedeelte van Izië kennen. Toen met
zijnen dood zijn ontzaggelijk rijk verviel, verdween ook
allengskens de fchrik der Europifche volken, en zij waagden liet, die landen te bezoeken en te doorkruifen, die hun
te
() Zie ANTON. M A T T H E I analecta veteris acvi. Torn. 17q
pag. 2s.
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te voren zulk Bene verbazende vrees hadden aangejaagd.
CAlaPINI, B UISBROLK ell MARCO PAOLO, deze

x CM B DL v T der dertiende eeuw , wijdden zich geheel aan
de kennis van dit werelddeel. C AR P IN I (*) , belast zijnde om den opperheer der Mongoolfche horden op te zoeken, doortrok te dien einde een gedeelte van Duiischland,
Bohemen, Sileftë en Polen, vervolgens het zuidoostelijk
deel van Rusland, toen Cumaniën genaamd, langs de
zwarte zee, door de Caricajifchie landen, tot aan de Caspifche zee. Hier den grootera Kan niet vindende, trok
hij onvermoeid door het land der Khirgifen en Tartan/en
tot Cashgar, ten noorden van 17^1bet, alwaar hij den grootvorst der Mongolen vond, door hem vriendelijk ontvangen,
en met eenen brief aan den heiligen vader werd terug gezonden. Het verflag zijner reize, zijne befchrijving der landen en volken, die hij bezocht, blijven een merkwaardig
gedenkfluit der dertiende eeuw (1-). Weinig jaren Iater verfpreidde zich een gerucht, dat de grootvorst der i!ongolen
den Christelijken godsdienst omhelsd had; en dit bewoog
den toennialigen koning van Frank rijk, L o D E Wij K IX,
bijgenaamd den heiligen , eenen geestelijken aan dien broedervorst te zenden, om hem te begroeten, en een verbond
mat hem te fluiten; en hiertoe verkoos hij eenen Nederlander, genaamd WILLEM KUISBROEK . -- RuisRD F, K (^) doortrok wel nagenoeg dezelfde landen als zijn
voorganger; dan, daar zijne befchrijving veel uitvoeriger en
niet belangrijke aanmerkingen verrijkt is, bleef zij langen
tijd de voornaamfle gids der reizigers naar die afgelegene
oorden. Maar, hoe groot de verdienílen van C A R P I N i

en
Zie IIACLUIT, principal 71a4gations, voyages etc.
(t) Hoe nieuwere geleerden omtrent deze reis denken, kan
men zien in de lllémoire fur one correspondance inédite enCre TAMERLAN et Ie roi CHARLLs, par M. le Cievaher s IL VP. STR F. DE S A C V. Magafn encyclopédique , por
A. L. M I L L I N. Innée 1812 . Octobre.
(5) Zie L %CLuIT.
*)
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en RU IS BR o n I, omtrent de uitbreiding der aardrijkskut,dige kennis van ilzië, ook zijn mogen, hoe zeer hunne kun
digheden, voor dien tijd, onze bewondering, en hun ouvermoeide ijver onzen dank verdiene, MARCO P A o i
llreeft hen ver voorbij (*). Wil ik mijn beflek niet overfchrijden , dan mag ik , mijns ondanks, over dezen edelen
Venetiaan niet verder uitweiden. Mogelijk waag ik, op
eenen anderen tijd, de onderneming, om van zijne groote
verdienífen opzettelijk te gewagen. Thans moet ik mij ver
te zeggen, dat hij zes -en-twintig jaren lang-geno,mt
4zie doorkruiste; alle de binnenlanden van dit werelddeel,
benevens Sina, de zuidelijke fchiereilanden en eenige eilanden van de Indifche zee, bezocht; dat hij, met Bene onvermoeide vlijt, al het belangrijke omtrent de ligging en ge
dezer landen opzamelde en naderhand befchreef;-fteldhi
en dat zijne befchrijving door meest alien, die, na hem,
deze landen bezochten, als echt en naauwkeurig wordt bevestigd. Dan, dit zij genoeg, om te doen zien, welke pogingen men deed, om die landen nader te leeren kennen,
welker namen men met zoo veel fchrik en benaauwdheid
had hooren noemen. Iaceren wij thans tot ons werelddeel
terug, en zien wij, wat het nu, na eerie rust en innerlijke
ontwikkeling van bijkans vier eeuwen, ondernemen mogt!
De gefchiedenis zegt ons, welke nieuwe flatgin zich in
Europa in dat tijdvak gevestigd, en welke andere flaat•
kundige veranderingen hebben ondergaan. Ik gewaag alleen
van dat volk, dat ons roept, om ons verder den aardbol
rond te geleiden. Nadat allengskens de 1rabieren uit Europa verdreven waren, had zich in het oude Lufitania een
nieuw rijk, onder den naam van Portugal, gevormd; dit
en het naburig Spanje zullen wij, als nieuwe -rgonauten,
het ongehoorde zien wagen. De Portugezen vooral, zich
niet
-

(*) I-let verhaal van deze reis vindt men inTIRABoSCuI

floria della letteratura italiauaa ; in it A M U S I o lelie 7iavviga.zioni e Yiaggj; en in MARCII PAULI VENETI de regkni'us orientalibus, libri tres. Brandenb.1671.
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vijanden uit hun land gejaagd te
Spiet vergenoegende met dc
hebben, vervolgden dezelven tot in de verfchroeide gewes•
ten van Afrika. Hier was alles nieuw voor hunnen riddergeest; hier vestigde alles hunne gefpannene oplettend heid; maar hier vonden zij niet, wat zij reeds federt lang
hadden leeren kennen en met zoo veel gretigheid zochten,
de fpecerijen der Indiën. Het verlangen naar deze voortbrengfelen, en de edele zucht, om iets nieuws te leerelf
kennen , bewogen den Prins HE N D R I K v A N D o RT-U GA L, bijgenaamd den fcheepvaarder, om te beproeven, of zich Afrika verder zuidwaarts uit{lrekte, dan meen
tot op zijnen tijd bevonden had. De uitvinding van liet
buskruid en het gebruik der zeenaald, waarvan de ontdekking onzeker is , bemoedigden zijne uitrustingen. Zijne
vloten landden Uier op Madeira, dáár, door oostewinden afgedreven, op de Azorifche eilanden. GIL IA N E z
omvaart de gevreesde kaap Non plus ultra, hetwelk, vóór
hem, als de uitende zuidelijke grens van JIfrika aangemerkt werd. CA D A ir o s T 0 ontdekt de eilanden van
het groene voorgebergte, en PIED K o DE B INT RA
dringt door tot op de kusten van Guinea. Reeds opende
de hoop het iagchendst veríchiet voor HE N D R I KS oogen,
toen zijn levensdraad, in den jare 1463, werd afgefheden.
Maar de weg was nu gebaand, en zijn geest bleef zijne
landgenooten bezielen. Zij vonden de GuineeJche eilanden,
de rijken Benin, Congo en Benguela, en s A r. T H 0 L 0iii o D I A z vond in I486, na vele gevaren en Pcormen,
een voorgebergte, dat hij, naar zijne betrekkingen, kaap
der kwellingen noemde. „ Neen!" zeide zijn vorst, koning JAN D u TWEEDE, ,, zijn wij zoo ver door edron„ gen, dan zullen wij ook wel verder komen; uw voorge„ bergte zij de kaap der goede hoop genoemd !" En inderdaad, v A s c o D n GA MA vervulde deze hoop. Hij om zeilde deze kaap, het zuidelijkst uiteinde van Afrika, vervolgens de oostkust van Kaferland, ontdekt 111afambique
en bereikt Melinda, alwaar hij Arabieren vindt, die, met
hefchaafde zeden, in Bene geregelde maatfchappij leven, en
eene,z
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Benen bloeijenden handel drijven; hij verkrijgt hier lootfen i
die hem naar liet doel zijner reize, naar het land der fpecerijen, geleiden. — Aldus was dan Afrika, voor het eerst,
geheel omvaren, et► een nieuwe weg naar, de tnadiën gevonden. De groote A L B U Q U E R Q (JE en zijne reisgenooten
.onderzochten naauwkeurig ellen zeeboezem en elk voorge.
bergte van die werelddeel, en Ieverden Bene juiste bepaling van deszelfs omtrek.
Terwijl het onvermoeide zoeken der Portugezen hun den
weg tot Indiërs rijkdommen had geopend, trok de genius
der wiskunde, voor hunne znagtige naburen, uit de urne
der lotgevallen een veel grooter 1 it. Door zijne diep geval
teruggewezen, nadert een edele-lenadgotbfpen
Genuees tot Spanfes troon; met de afbeelding des aardbok
in de Gene, en met zijne wiskundige berekening in de andere hand, biedt hij hem eersen nieuwen weg naar de gewesten der fpecerijen, of de ontdekking van nieuwe landen,
welke zijn geest reeds vooraf befcemt. I s A B EL L A ver
eindelijk gehoor aan zijn voordel; eene vloot wordt-lent
uitgerust; met gevaar van zijn leven fl:event C 0 L 0 DI B 0
.vaar het westen, en vindt Amerika. De fiioodf'ce ondank
zijner verdienflen. B o VA DI L L ,.-barheidstlon
oogst de voordeelen zijner ontdekking, en A ME RI C o
v E s P u c c I ontrooft hein de eer, om dit nieuwe wereld.
deel naar zijnen naam te noemen. Rijk ffiroomt nu het goud
uit Peru's en Mexiko's mijnen naar Europa; gretiger en
onverzadelijker wordt de begeerte naar meerdere rijkdommen, en rusteloozer het zoeken naar andere landen en wegen, om dien gouddorst te verzadigen. V E s r u c c i had
de kusten van Terra firma en Guijana onderzocht en befchreven; de Portugees CAB R A L ontdekt bij toeval Brafliën , en neemt hetzelve voor zijnen koning in bezit. S o LI s
zoekt eene doorvaart naar Indiën, omzeilt Braniën, vindt
Paraguay, en meent in de Rio de la Plata die doorvaart gevonden te hebben, maar vindt aldaar zijnen dood. Gelukkiger
in die onderneming is FERDINAND 0 MAGELHAENS.
Hij vindt die íiraat, te regt naar hein genoemd; omvaar
Pa-
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Patagoniën, het zuidelijk uiteinde van Aneriba; í£event
langs de westkust van dit werelddeel, tot dáár, waar N ut E z DE BALBOA voor het eerst den grooten oceaan
gezien, en denzelven , echt ridderlijk , voor een kroon - ei
zijnen heer en meester verklaard had ; van hier-gendomva
doorklieft MAG E L H A E N s die onoverzienbare zee altijd
westwaarts, vindt de nieuwe Plilippijnen en Dieven -eilanden, maar ook het einde zijner levensbaan. Zoo wan
voor 't eerst onze aardbol omzeild, en tevens de geheele
omtrek van Zuid-Amerika bepaald. Zien wij nu, wie
ons het noordelijk gedeelte deden kennen.
Dat welhaast, na COLOMBO'S ontdekking, de groote
en kleine Antilles, nu de West- Indiën genaamd, gelijk
ook de kusten van den zeeboezem van 1lMexiko, bekend
én bezocht werden, merk ik flechts in 't voorbijgaan aan.
Van hier ontdekte PONCE D E LEON het fchoone Eb.
rida; en WALTER RALEIGH, die Engelfche Ro-LAND, komt in hirginiën. VoItAllANI en tAItT I E R ontdekken de noordelijke provinciën der landen,
thans onder den naam der vrijfiaten van Amerika bekend, benevens Acadia en Canada. De foutheid vail
C 0 R T E RE AL fluurt hem meer nóordelijk; hij komt op
Terra Nuova, onderzoekt den mond van den St. Lorenzftroom, omzeilt een groot land, door hem Terra di Labrador genaamd, en meent hoven hetzelve eerie doorvaart
te hebben gevonden, welké hij de traat van flnian noemt.
FR O B IS HER hervindt Groenland, dat aan Europa onbekend geworden, en als verloren geraakt was. Het zoeken naar de fl:raat van Ariian fpoorde eenige moedige zeehelden, om die gevaarvolle zeeën te doorkruifen. DA V I
dobbert langs de westkust van Groenland, en geeft zijnen
naam' aan eerie engte tusfchen die kust en een daar tegen
over liggend land. D'e ongelukkige II U D s o N ílevent viermaal naar het noorden, om naar liet oosten of westen door
te dringen, maar te vergeefs. Noch de kille ijsgevaarten;
noch de honger zijn vern9ogende hem te ontmoedigen. I4ij
durft verdere pogingen wagen, er wil te dien eidde op den
IIENG. 1813. NO. 6.
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verkleutnenden waterplas overwinteren; dan het vloekgedrogt
der muiterij verzet zich tegen zijne ontwerpen, en geeft
hem aan de woede der golven ter prooiie, waarin hij zijn
graf vindt. Zijn naam, aan den zeeboezem, en aan de
ftraat, door hem ontdekt, gegeven, herinneren ons altijd
zijnen moed en zijne verdienflen. Zijn landsman n A F F I N
bezoekt zijn graf, en vindt dáár de gezochte doorvaart niet;
hij íluurt verder noordwaarts, ontdekt eene nieuwe golf„
naar zijnen naam genoemd, maar kan ook hier niet door.
dringen; zoodat wij aan het vruchteloos zoeken naar de
praat van .4nian de kennis van bijkans de geheele oostkust
van Noord - Amerika te danken hebben.
Dan deze niet alleen, maar ook de bepaling der west.
kust , zijn wij aan dit fprookje van c OR TE R E A L verfchuldigd. Nadat C 0 R T E S Mexiko veroverd had, werd hij
door zijnen vorst, KAREL V, gelast, om ter zee eenige
onderneming te doen. Hij doorkruist den zeeboezem, te
regt door den Heer v ON HUM B o L D T de zee van c o ltTE s genaamd, en ontdekte Californiën. Andere fchepen,
door hem uitgerust, onderzoeken de kusten tot Panama en
verder; terwijl hij zelf Californiën omvaart, en tot den 321fien
graad noorder breedte voortdringt. Na hem flevent C A B RI L.
L o tot aan kaap Mendocino,, zonder den uitloop der voorgemelde firaat te vinden Kort hierop verfchijnt Sir F R A N C IS
D RAKE. Hij landt op den 48ílen graad noorder breedte,
en zeilt deze kusten zuidwaarts langs tot aan de haven, naar
hem genoemd; neemt deze geheele landfireek voor de koi
ningin ELISABETH VAN ENGELAND in bezit, en
geeft aan dezelve den naam van Nieuw fltbion. -- In 't
voorbijgaan moet ik hier aanmerken , dat DRAKE, toen hij
de Piraat van Magelhaens doorkliefd had, door eenen
florm naar het zuiden gejaagd zijnde, de Elifabeths eilan.
den en den zuidelijkflen uithoek van Vuurland ontdekte,
welke naderhand door onzen SC HO U TE N en L E MA IK E,
nadat zij de firaat van hunnen naam, tusfchen Statenland
en i'uurland, ontdekt hadden, voor het eerst omvaren erg
kaap Hoorn genoemd werd. Zoodat, zoowel DRAKE.,
.als
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en LEMAIRE, de kennis der zuide ijk(Ie grenzen van Zuid- Amerika voltooiden (*). Doch dit
als ter zijde. -- Na de veríchijning van DRAKE aan de
noordwest-kust van Amerika, verliepen er bijkans twee
eeuwen, voor dat wij dezelve nader leerden kennen; want
de geheel verdichte reizen van j o A N DE z' u e A en den
Spaanfchen admiraal b E F ON T E kannen hier in geene aan
komen (t). Eerst in latere dagen werden ons deze-merking
kusten tot hun noordelijk uiteinde , door eenen n n ziRING, COOK, LA PEROUSE CII VANCoUVER bekend; zoodat, na verloop van drie eeuwen na deszelfs
eerfle ontdekking, dit geheele, nieuwe, vierde werelddeel
ter befchouwing en bewondering voor onze oogen ligt.
Langen tijd, en zelfs nog tot in onze dagen, gewaagden de
aardrijkskundige leerboeken Hechts van vier werelddeelen,
en lieten die landen, waarvan men eenige, hoewel weinig
heldere, berigten had, onder den naam van onbekende zuidlanden, aan de befchouwing der geleerden en liefhebbers over.
Thans mogen wij, met zelfverheffing op voorvaderlijken
adeldom, uitroepen: Er beflaat nog een vijfde werelddeel,
Nieuw Holland geheeten! Moge al de nijd van Engelfchen,
Duitfchers en anderen, dezen naam naar een hoekje van
hopt geheel verfchuiven, en door verfinelting, verwijding en
zamenvoeging, aan dit geheele nieuwe werelddeel den naam
Van dustraliën, Polynefiën of Oceanique geven; door den
echten Hollander moet het nimmer anders, dan Nieuw Hol
genoemd worden. Heeft men het ooit gewaagd, onm-land
aan Afrika, hoewel men eeuwen lang ílechts een klein
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(*) Zie

Recherc lies fur les terres de DRAKE, achter de

Voyage de IIARCHAND, par FLEURIEU.
(t) Dat ik de reizen van DE FUCA en DE F O N T E niet ten
onregce als geheel verdicht opgeef, kan men zien in de Relacion del vicee, lzseho por Jas goletas, sUTIL y MExICAN s , en el auo de 1792 , para reconocer el estrecko DE F U C A.

Mndrid en lac ir;apreuta real. Ano de
pag. e-6 et sqq•
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gedeelte ban hetzelve kende, toen men hetzelve in zijnen
geheelen omvang, en niet alle deszelfs bijliggende eilanden,
leerde kennen, Genen anderen naam te geven? Heeft men
niet den naam van Amerika — billijker en eigenaardiger ware
die van Colombia geweest — gelaten aan alle landen en eilanden, van kaap Hoorra af, tot die noordelijke gewesten
toe, die nog voor onze kennis verborgen zijn? Waarom
vinden alle aardrijkskundigen het billijk, dat die naam blij
hoewel het thans zeker is, dat de Scandinaviers, in de-ve;
elfde eeuw, Groenland en eenige andere noordoostelijke
landen ontdekt en gekend hebben ? Waarom, vraag ik,
beeft men den naam van Nieuw Holland, door de eerfte
ontdekkers, waarvan men zekere beriten heeft, aan het
grootfte land van dit nieuwe werelddeel gegeven, tot een
gedeelte van hetzelve verdrongen, en het geheel met eenera
willekeuriger naam herdoopt ? Deze vraag beantwoorde een
ieder van ons voor zichzelven. Men vergeve mij deze uit
ik zal den draad weder opvatten, en met weinig-weidng;
woorden de ontdekking van dit nieuwe werelddeel ver
-meldn.
Wat men ook van de eeri'ce ontdekking der Portugezen
hoge verhalen, zeker is het, dat, in den jare 1616, DIR IC
HART 0 G, van lava uitzeilende, aan de noordwestkust
van dit werelddeel landde, en dezelve, naar den naam van
zijn fchip, Eenrages - land noemde (*). Twee jaren na
$em landt z E e H A E N van Arnhezm aan de noordkust,
en noemt dezelve, gedeeltelijk naar zijne geboorteplaats,
4rnheims - land, en gedeeltelijk naar den toenmaligen gouverneur van Ya va, van Diemens - land. In het jaar daarop
bezoekt JAN E D E L S de . door zijnen Voorganger H A Rr o G ontdekte kust , flevent verder zuidwaarts tot aan het
zuidwestelijkile voorgebergte toe, en noemt deze geheele
landpreek, naar den naam van zijn fchip, het land der
Leeuwin. Dan, zijne dankbare nakomelingen hebben deze
eer verdeeld, en dezen naam aan het zuidelijkst gedeelte
la.
(*) Zie VALENTIJN, oud en nieuw Oostindiën.
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latende, hebben zij liet noordelijk gelegen land, ter eere
van den braven bevelhebber, Edels - land genoemd. Vermoedelijk in het zelfde jaar, of iets later, werd ook de
groote zeeboezem aan de noordkust, niet deszelfs omliggende landen, door den gouverneur P IE TE R CAR P E NTE R ontdekt, onderzocht en naar hemzelven genoemd.
De groote uitgettrektheid tusfchen van Diemens- en Een
werd ons door den kapitein DE w I T T be--dragtsln
kend gemaakt en benoemd; en in het jaar 1627 leerde ons
p IE T E R N U I T s de naar hem genoemde zuidelijke kust
kennen; zoodat, in den tijd van elf jaren, de halve-lande
omvang van dit werelddeel, alleen door Hollanders, ontdekt
en gekend werd. In het jaar 1642 verfcheen de onflerfelijke ABEL T A S M A N voor deze gewesten. Hij omzeilde
de zuidelijkíte rigting, en ontdekte een land, door hem ook
van Diemens - land genoemd. Tot in onze dagen heeft
men T A S M A N S ontdekking voor het uiteinde van het
vaste land aangezien; dan, de Heeren B A S S, B A N K S en
7 I N G hebben door hunne doortogten genoegzaam bewezen, dat het een afgezonderd land is, en daarom ook van
Diernens - eiland genoemd; zoodat onze T A S M AN, oln
deze reden even zeer, als omdat hij zes - en - twintig jaren
na den eerften Nederlander aldaar verfcheen, geenszins
voor den ontdekker van Nieuw Holland mag gehouden
worden , maar deze eer aan zijnen landgenoot n IRK H A ItT a G zal moeten affiaan.
Bijkans anderhalf eeuwen bleef het bij deze eerfle ontdekking, tot dat, in den jare 1774, de beroemde coo K
de oostkust van dit werelddeel zag, en dezelve van de
noordeli kfle punt van Carpenters - land, aan de 1lraat van
Torres gelegen, tot nagenoeg aan de flraat van llasf, met
Bene bewonderenswaardige naauwkeurigheid onderzocht en
bekend maakte. Na hein, heeft zijn groote leerling V A N
CoUVER, benevens D'ENTRECASTEAUX, FLIND E R S en r L- R o N, dit onderzoek ten zuiden voltooid,
en ons den elleelen omvang van Nieuw Holland leeren
kennen.
,
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De ontelbare, zoo groote als kleine eilanden, die gewoonlik tot dit werelddeel gerekend worden, kan ik in
mijn beflek niet allen opnoemen; ik mag alleen van fommigen gewagen (*). Dat de Portugezen, nadat zij Afrika
omvaren hadden, en tot in het oosten doorgedrongen waren, van hier eene menigte dezer eilanden ontdekten, is
gntwijfelbaar; ik noem hier fechts de Molukken en Philippijnen, benevens Niezov Guinea of het land der Papous.
FE RDIN AND 0 MAG ELHAENS ontdekte, bij Zijne eer+
!te onlfciheping van den aardbol, de nieuwe Philippijrren erg
de I adronen. A B E I, T A S nz A N vond op zijnen tobt ,
behalve het voornoemde van Diemen - eiland, ook nog
de twee eilanden, Nieuiv Zeeland genoemd, en de Vrienden - eilanden. De Spanjaard ME ND A N A komt het eerst
op de Marqudfas- en Salomons - eilanden. Zijn reisgenoot
Q u In. os vindt het eiland Sagiltaria en de landen van den
H. Geest; die naderhand door den beroemden c o on. herdoopt zijn,. en Otaheiti en de nieuwe Hebriden genoemd
werden. JAKOB ROGGEWIJN (t) Ontdekt , op zijne reis,,
het Paasch - eiland, de Verraders- eilanden, het Doolhof,,
eenigen van de zoogenoeinde lage eilanden, liet Herfcheppings-land, en eindelijk nog een zestal eilanden, naar hem
Roggewijns archipel benoemd. B o U GA I N V IL LE hervindt
of ontdekt de gevaarlijke en Schippers eilanden. De onVermoeide c o o K, op zijne driemaal herhaalde reizen, hervindt eene menigte van vóór hem ontdekte, maar vergetene
en verlorene eilanden; onderzoekt en befchrijft dezelven
met eene juistheid, welke hem te regt den naam van tweeden ontdekker verwerft, en ontdekt voor liet eerst Nieuw
ealedonién, Norfolk, eenigen van de Societeits- eilanden,
en de Sandwich eilanden. Op het grootst derzelven vindt
zijne bane des roems haar einde in eenen gruwzamen moord.
De
-

(*) Over deze o;itdekkingen zie voornamelijk Z I M M E R.
Blustraliën.
(t) Zie hierover het Examen des découvertes de R o c G Ew ij,N, achter de J'yage dc £IARCHAND, pa;* PLEUIZ'IEU.
ANs
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De Amerikaanfche vrijilaten deden in het jaar 1790 ook
voor het eerst hunne vlag op den grooten oceaan waalien,
en derzelver vlootvoogd I N G R A HAM ontdekte ten noorden van de Marquëfas een vijfral eilanden, door hem, ter
eere van den edelen verdediger van zijn vaderland, de Washington - eilanden genaamd (*). Eindelijk gewaag ik nog
van de zeven flucklands- eilanden, ten zuidwesten van
Nieuw Zeeland gelegen, en door den Engelfchen kapitein
a R i S T O W in de Iaatlle maanden des verleden jaars ontdekt (t). En hiermede eindig ik mijne beknopte gefchiedenis onzer kennis van de oppervlakte dezer aarde.
Mogen wij dan niet met warme bewondering en met die.
pen eerbied de vorderingen van des menfchen geest aan
daar wij onze uitzigten van een flaauw flikke--fchouwen,
rend flipje in Azië tot over den geheelen aardbot zagen ver
Onze eeuw alleen vertoont ons zoo vele nieuwe-wijden?
ontdekkingen, dat wij eene geheel nieuwe aarde meenen te
aanfchouwen. Hare grootte, omvang en gedaante, is na
vele moeite en berekening bepaald. Het grooifte gedeelte
harer binnenlanden is bereisd en befchreven. Azië door
Benen MARCO PAOLO, NIEBUHR, CHARDIN en
PALLAS; AfriAa door eenen MUNGO PARK, NORDEN, SHAW, HOEST en SPARMANN; .Qrnrrika door
Benen C O ND AMINE en den onfterfelijken HUMBOLDT;
ons Europa door honderd onzer voorouderen of tijdgenooten. De geheele aardbol is meer dan twintig maal omvaren.
Het verband en de aaneenfchakeling der bergen over deszelfs oppervlakte is gevonden; derzelver hart en ingewanden zijn voor het onderzoek der fchei- en delfíiofkunde opgedolven, en van een groot getal derzelven heeft men de
hoogte gemeten. De groote oceaan, die de woonplaats van
den mensch omfpoelt , is naar de veelvuldigfte rigtingen en
streken doorkliefd. Zijne firooming, werking en wendingen
zijn
(*) Zie KRUSENS TER Ns Reife urn die Welt.
(t) Zie Anna/es de voyage par MALT L BIkUN, Toni. XVII.
Cah. 49.
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zijn opgemerkt en onderzocht; ja zelfs zijne diepte is op
pnderfcheidene plaatfen gepeild. Van den 82ften graad floorder tot den 72Iten graad zuider breedte zijn vele moedige
.zeehelden doorgedrongen. De ons omgevende dampkring is
gewogen en ontleed. De fprookjes en droomen van eert groot
zuidland, van een fabelachtig es/o, van eerie ver jongende
fontein, van een El Dorado en vele anderen, zijn verdwenen;
daarentegen zijn tot elk van de drie rijken der natuur duizend nieuwe foorten en geflachten aangebragt. Het onvern oeid wetenfchappelijk onderzoeken en ontleden der aarde
heeft den plantkundigen eenen maatílaf, tot bepaling der
wcrkenskracht in de natuur, aangeboden, waarmede hij op
zijne globe den groei der íteenvlechten, mosten, planten,
boomen en palmen afineet en aardrijkskundig begrenst. Ook
in de bezielde fchepping heeft men eene overeenkomst van
aard en zamenflel niet onze wiskundige aardgordels opgemerkt. Van liet ítofdiertje tot den Molukfchen kreeft,
van de doorzigtige molusque tot den ontzaggelijken wal
-visch,andemugolbritísvge,anht
fpits muisje tot den elefànt, heeft men, door het ontdekken en verzamelen van duizend nieuwe tusfchenfoorten,
orde, overgang en trapswijze opklimming gevonden en
vastgeffeld. IIoe woekeren niet de wijsgeer, de arts en de
natuurvorfcher met de fchatten en bijdragen, welken de
gevorderde aardrijkskunde hun aanbiedt! Van den laagoen
trap der befchaving, waarop wij ons den mensch mogen
denken, en waartoe ons de Pefcheraï een voorbeeld
oplevert, tot op Benen i OME RUS, RAP HAëL en
K A N T, vinden

zij op onzen aardbol, in de menigvuldige
vroeger of later ontdekte menfchen - geflachten, even zoo
vele lchakels en tusfchenkringen, tot vorming van de
fchoonfle keten, welke de waarnemer met genoegen en
voldoening vastklemt, doch die, uit zijne handen gerukt,
door verbeelding en ideaal aan beide uiteinden met herfenfchin^men verlengd wordt. Met welk een genoegen, roet
welke bewondering, maar ook met welke aandoening en
net welk een eerbiedig zwijgen, naogen wij de deu wijt ,
ze.

DER AARDRIJKSKUNDE.

269

zeden en gewoonten onzer broederen, in de verfchillende
woonplaatfen onzer aarde , vergelijken ! Hier vertoeven wij,
met welbehagen, bij het huisfelijk geluk van den Pel.:;r-eilaruder, en bij de matigheid en trouw van den Tartaar; daar
wenden wij het oog afkeerig van het menfchen- offer in
1lbomey, van het fcalpeeren der Mohawks, van de ii;felijke menfchen - vertinding der dnfieken. Nu eens zien wij
de onvermoeide karavaan door ongemetene zandzeeën, dan
weder den aard - omzeiler door fchrikverwekkende koraal.
rotfen henen dringen. En, op hoe vele hulpmiddelen mag
zich niet de beoefenaar der aardrijkskunde in onze dagen
beroemen! Een CASSINI, D'ANVILI,E CU ARROWS

s m i T H verplaatfen ons, bij het aanfchouwen hunner kaar.
ten, als 't «are, in alle gewesten der aarde. Een B uSCHING, GASPARI, ZIAIMERaIANN en MALTE

boeijen onzen geest door hunne juiste en fierlijke
befchrijvingen. Ja! reeds is onze kennis zoo ver gevorderd; reeds is onze geest door deze zelfverheffing zoo hoog
geftenid, dat onze verbeelding in het nog ongekende doordringt, en onze blikken reeds vertoeven bii 't geen ons nog
tot onderzoek en kennis overfchiet. Wijden wij hieraan
nog een oogenblik!
Onze aardbol, 't is waar, is in masfa bekend. Het is
bijkans wiskundig berekend en afgemeten , dater geene groote landen meer te ontdekken zijn. Mogen er al nog Benige
eilanden gevonden worden , hier in den grooten oceaan,
ten noordwesten van den Sandwich archipel; of vlak onder
den evenaar, van Nieuw Guindä af tot aan de Gallrat.a os
of verder zuidwaarts tusfchen Nieuw Zeeland en-eilandr;
Vuurland; daar, in den zuidelijken Atlantifchen oceaan,
in de nabijheid van de T/mia australis of Nieuw Georg iën,
ten zuiden of noorden van líerguelerrs- land; of eenige on"
bewoonbare Hukken lands nabij de zuidpool. Moge al boven de Liakhof- eilanden , ten noordoosten van Slber-ië , een
land gezien zijn, dat zich mi^fchien tot ouder de noordpool uitftrekt, en met net een of ander gedeelte van Noordspmurika in vethan , itaat, weinig zal dc ontdekking daar T
vaag
BR. U N
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van tot tiet geheel onzer aardrijkskundige wetenfchap bijdragen. De gelijke geographifche ligging dezer landen , bij
zij ontdekt wierden, met die, welke reeds bekend-aldien
zijn, verbiedt ons te verwachten, dat er vele nieuwe geílachten en foorten uit het dieren- of plantenrijk zouden gevonden worden; dat men eene nieuwe menfchenfoort of
eene nieuwe taal zonde leeren kennen. De ontdekking van
een noorder poolland, wel is waar, zoude grootelijks aan
onze nieuwsgierigheid voldoen, om te weten, of 4merika
ten noorden geheel door ijs begrensd, of tot de pool toe
uitgebreid is; en de Gdöloog moge van deze ontdekking
gewigtige 'ophelderingen voor zijne ftudie verwachten; ik
voor mij, echter, haak naar uitbreiding onzer kennis van
eenen geheel anderen aard. Onder de landen, die wij noemen, en naar hunnen omvang kennen, zijn er vele, wier
geaardheid en binnenlanden nog voor onze oogen verborgen
zijn. Wie wenscht niet met mij, dat de verdienlielijke,
onvermoeide H U M B 0 L D T zijne reis naar Midden - 44ië
aanvaarde en gelukkig voltooije? Wie verlangt niet reikhalzend met mij, dat hij ons het belangrijke en mystieke Thibet
eindelijk regt leere kennen? — dat hij ons deszelfs ontzaggelijke en eerwaardige alpen befchrijve en afbeelde, gelijk
hij de Cordelieres heeft gemeten, befchreven en afgebeeld?
-- dat hij die fchatkamer van oude oorkonden voor ons opdelve en onderzoeke, en ons daaruit zoodanige berigteu
mededeele, als voor de gefchkdenis van ons gefacht aller
ja onontbeerlijk zijn? Wie hoopt niet, dat er-belangrijkst,
nog eenmaal een mededinger van dezen f1 UM B 0 L D T optrede, voor wiens onverfaagdheid de evenaar geene hitte
heeft; -- die voor ons de geheime valleijen befpiedt, door
v.elke de Niger zijnen Rillen loop begint en eindigt; —die,
voor geene woedende zandzee , voor geenen blikfemenden
zonnef raal, voor geenen verdoovenden harm.^tan ver
rij der bergen beklimt, die ,dfrika's binnenlanden-vard,e
beuluit, en ons derzelver geaardheid, hoogte, hellingen en
firekkingen doet kennen; — die aan den verbaasden, bijgeloovigen Cophac kan verhalen: „ dáár en aldus ontfpringt
uwe
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uwe Nijl!" — die, door eersen LA N G L É S onderwezen,
het fpoor wedervindt, waarop de eerfl:e Nrabieren, niet
hunne handelfcharen, van de eene Oafis tot de andere, van
het oosten naar liet westen, van het zuiden naar het doorden, dit gevreesde werelddeel doortrokken? En eindelijk,
*ie verlangt niet met mij, het ons allen zoo dierbare 1Vicuw
Holland nader te leeren kennen? Naauwelijks weinige mij.
len van de kusten, landwaarts in, zijn ons deszelfs binnen
bekend. Wie weet, welke ontzaggelijke en rijke ber--lande
gen dit werelddeel fchragen; welke fchoone en belangrijke
froomen hetzelve doorfingeren; welke heerlijke landouwen
en vruchtbare gronden flechts eenen meester verbeiden, om
hein met de keurigt'te voortbrengfelen , uit de drie rijken
der natuur, te verwelkomen en te begiftigen! Wie weet,
voor hoe velen onzer het zijne armen opent, en, met het
aanbod van zijnen helderen hemel, van zijne vreedzame gewesten en zijne gelukkige affcheiding, ons noopt, om het,
uit den grond van ons hart, Nieuw Holland te noemen
Welke vooruitzigten !
fuijer meer den aardbol met zijn duister.
14 aest dekt geen
voor den dag. Ras fehiet ge uw licht,

uwluister,
De nacht vlugt
ó Wetenfchappen uit, tot aan des aardrijks end,
Zoo very' de zonnegod zijn gouden rosfen ment. -G Ja! 't is mij vergund de toekomst in te dringen,
Aan d'ongeboren tijd zijn diep geheim te ontwringen.
Europa was te lang der kunften bakermat.
Dáár, waar 't Atlantisch zout Virginia befpat,
Verheft zich fiad bij ftad : de F R A N K L I N s doen zich hoorei s,
Waar d'ever omgnorde en de boschmensch werd geboren.
De kriden, zeden, de befchaving van Euroop'
Verfpreiden zich alom in onbedwongen loop.
Haast ruischt in bosch en veld, bij forfche Patagone;:,
De zilv'ren citerkiank vain p IT E n u s echte zonen,
Door de echoos nagegaimd in DAF N as Iauwerdal.
1)áár zal de herder eens, aan held'ren waterval,
^^ I{
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TIBULLUS in zijn hand, naast DELIA gezeten,
Bij Philouneles zang, zichzelf en de aard' vergeten. -Ras denken P L ATOOS aan den Niger! Ja, geen gloed
Van 't kreeftgeílarnt' fchroeit dáár de veerkracht van 't gemoed.
Stroomde eens van Memphis grondde kunst naar Hel/aas flranden,
Welligt hereischt de Nijl des aardrijks offeranden;
Dan kweekt het maangebergt', wiens kruin door d'ether dringt,
Een HUMBOLDT, die hem meet, een HALLR,die hem zingt.

Gewis, de wetenfchap blijft onverdelgbaar leven!
Zij fpreidt zich over de aard'; geen lot kan haar doen beven:
Zij is de graankorn, die, den vruehtb'ren grond betrouwd,
In duizend halmen leeft, en golft in vloeibaar goud.
Schonkt gij , Europa, eens de wetenfchap aan 't westen,
Haast durft de Peruaan der kunflen flandaard vesten!
Een vijfde werelddeel verheft zich, en het licht
Der wijsheid gloeit van daar Europe in 't áangezigt:
Eene andre A S P A s I A fchaart dáár, in 't nieuw lIthenen,
De zanggodinnen en de wijsheid om zich henen;
Daar VENUS, van de trits der Gratiën verzeld,
Langs bloemwaranden zweeft op 't wellust - amend veld.
Ja! eenmaal zal zich de aard' (dit zegt me een God) verbroed'ren 9
Één eerdienst, zuiver als het zonlicht, de gemoed'ren
Vereenen; en 't geluk, vaak banneling der aard',
Schiet dan zijn gaven uit, aan d'overvloed gepaard.
Der vad'ren kennis is voor 't nakroost niet verloren.
De vonk der oudheid zien wij nu als fakkel gloren;
Etr eenmaal wordt die toorts een zon, die door 't heelal,
Van Hecla, tot aan 't fneeuw van 't Vuurland, (balen zal. —
TWél hem, wiens zielen - oog dien heilflaat mag aanfchouwen!
Zich in de toekomst fort met edel zelfbetrouwen!
Verzekerd, fchoon d'orkaan om zijnen fchedel woedt,
Dat eens het menschdom 't doel zijns aanzijns nad'ren moer.
Zoo
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Zoo vreest de zeeman niet, op de onafineetb're wat'ren,
Het (poor te misten, fchoon de donders om hein klat'ren:
Ja! duizend mijlen verr' verwijderd van het Eirand,
Ziet reeds zijn geest de reê, en kust zijn vaderland,
J. F. nELDlERS.

AAN DEN HEER E. A. B., OVER DE TOEPASSINGEN
ACHTER DE LEERREDENEN. (*)

1^1 een, Mijn Heer! ik kan het niet ontkennen, dat uw
brief over het min noodige en nuttige der zoogenaamde
toepasfingen, in plaats van mij te overtuigen, mij in mij
overtuiging van derzelver noodzakeli;kheid en nut ver.--ne
flerkt heeft. Ik meene t u te kunnen bewijzen, dat uwe
redenen niet overtuigend zijn, en dat uit dezelve veeleer
regtmatige gevolgen ten voordeele der door u gewraakte
toepasfingen voortvloeijen. Eerst een woord over uwen
aanhef.
Gij vindt de toepasfingen noodig achter zulke leerredenen, als men voor 5o en ioo jaren hield; niet achter
onze tegenwoordige. Ei! waarom minder achter deze?
Gij fchijnt te begrijpen, dat er dus in onze hedendaagfche
leerredenen een andere geest heerscht. En welke is nu
die geest, die de toepasfingen thans onnoodig maken zal?
Immers geen andere, dan de doorgaande meer praktikale
geest; de doorgaande converfatie, niet tot het vei Jiand
alleen, maar tevens tot het hart. Als ik nu met dit begin uwe eerfte en tweede reden vergeliike, dunkt mij, dat
gij hier u zelven wederfpreekt; want dáár worden de leerredenen, zoo als die nu nog gehouden worden, in den
grond, niet die oude, koude en dorre vertoogen gelijk ge•
field; terwijl gij hier reeds hebt toegeflemd, dat onze he-

dendaagfche leerredenen, over het geheel, reeds door ha(*) Zie Mengeli.'erk, hier boven, bl. 1x6.
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ren verbeterden vorm en flofl'e, meer toepasfelijk, prak
taal voor het hart zijn.
-tisch,
Wat uw beroep op de welfprekendlle Grieken en Romeinen betreft: gij fchijnt zelf te gevoelen, dat dit weinig ter
zake doet; want gij begint en eindigt, als 't ware, met
eene ontfchuldiging, dat gij u op hun gezag beroept. Maar
dan hun voorbeeld! Het komt zeker niemand in de gedach.
ten, oni dat, wat taal en vorm betreft, te willen verwerpen; althans niemand van hen, die, met eenen REINH AR D, eene verbeterde preekmethode volgen. Ter overtuiging van dezen fchrijft gij: maar waarom dan dezen in
den mond gelegd een uitroep : „ welk onderfcheid tusfchen
eene Christelijke predikatie en eene Heidenfche redevoer
ring ! " In den zin, waarin gij dien uitroep hier laat bezigen, moge hij gebruikt worden door onkundige, angstval
dweepzieke voorflanders van het oude; maar zeker-lige,
niet door hen, die eenen verbeterden preektrant volgen.
Vragen deze dat, zij bedoelen dan gewisfelijk de /lof; en
daarin vinden zij zulk een verbazend onderfcheid, dat deze,
in verband met het verfchíllend doel, hen geregtigt, out
hun voorbeeld, wat den vorm hunner Christelijke redevoeringen betreft, niet als volllrekt verpligtend te erkennen.
Zie dat aan REINHARD. Geeft hij aan DE MOSTHENE5
en C I CE R o de verfchuldigde hulde , die wij met hem aan
deze groote mannen toebrengen; uit zijne Christelijke rede
echter ten volle kenbaar, dat hij daar meer-voeringsht
kracht
der uitdrukking, dan wel den vorm
den ílijl en de
hunner redevoeringen, navolgt. Ook ik achte met u de
fchriften van ISOCRATES, DEMOSTHENES, CICEit o en anderen hoog. Ik eerbiedige hen als eerfle lichten
maar ik kan niet toeftemmen, dat, hoezeer wij uit hunne
fchriften ook voor de voordragt veel leeren, de• vorm van
hunne redevoeringen de regelmaat voor dien der onze
wezen moet.
Maar nu onze Heiland! Zijn voorbeeld is gewis voor allen
navolging waardig. Maar kunnen wij hem daarom in alles
volgen? Zijn randpunt en liet onze: in een zeker derde,
ok
,
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ook zijn doel, en het onze; en vooral zijn gehoor en
het onze, verfchillen te veel, dan dat wij uit j E z manier
in dezen gevolgen zouden kunnen afleiden, voor ons verbindend. Daar komt bij, dat het beroep op j i. z us voorbeeld niet zoo zeer uitfluitend onze toepasfingen gel lt, als
veel meer onze geheele leerredenen. Heeft I E z u s ooit
zoo gepredikt, als wij nu ('t zij dan met of zonde , toepas
doen? Waarom dan ook maar niet verfcheidenheid-finge)
van waarheden en leeringen achter elkander voorgedragen,
zoo als j E Z U s in de bergrede ? of alle verdeeling van het
onderwerp verworpen, omdat men die ook al bij JE z u s
niet vindt?
Denk niet, Mijn Heer! dat ik een Rijf voorftander ben
van dat afgepaste ten eerfte, ten tweede, ten derde, of van
het altijd opgeven van vier hoofddeelen in eene redevoering.
Hier kan geene vaste regelmaat gegeven worden; en juist
hierom moet ik mijne ftem doen hooren tegen uwen voorflag, om de toepasfingen af te fchafen , voor zoo verre die
achter de leerredenen plegen geplaatst te worden. Er zijn
onderwerpen, bij welker behandeling zij volíirekt behooten; andere, waarbij zij minder; tommige, waarbij zij in
liet geheel nitt voegen. Hier zouden wij, naar den aard
der onderwerpen, verfcheidenheid van behandeling verkiezen, die altijd behaagt; gij eenzelvigheid, die ligt verveelt.
Maar nu uwe redenen! De beide eerhen kan ik niet wel
anders dan bij elkander nemen. Het komt toch, dunkt mij,
op één uit, of ik zeg, dat verveelt, of, dat verwekt geetie belang/lelling. Nu — dat doet dan de gewone kanfelvoordragt. Welke is die? Half befpiegelend; half beoefenend. Dit ontken Ik: en gij zelf zijt er, in den beginne,
aan toe geweest, om liet te ontkennen. Deze was de gewone preekmethode, toen men van verbaasdheid over des
predikers geleerdheid in flaap viel: maar die tijd, oordeelt
gij immers zelf, is nu voorbij? In eene goede preek van
onzen tijd vindt men juist geene lijn getrokken tusfchen het
theoretisch en p rakti (ch deel; maar ligt herkent men in dezelve
Benen zachtco overgag van verflands overtuiging tot roering
-
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ring des harte : niet ligt vindt gij daar eerie conierfaiie vára
drie kwartier alleen tot het verfland; neen! het hart is

-

onder dezelve reeds warmer geworden, of kon dat althans,
bij opmerkzaam hooren, geworden zijn. Gij vindt dus daar
Beene angstvallige vermijding van het grondgebied des
harte. De prediker plaatst, in zijne inleiding, zijn onder
een belangrijk licht, 't welk aandacht en belangílel--werpin
ling wekt; doet zijne hoorders gevoelen, dat, om er dat
belang uit te trekken , zij den tekst verdaan, de gefchiedenis juist en levendig zich voorftellen, den pligt in deszelfs
uitgefl:rektheid, beginfeleu; drangredenen, hulpmiddelen
kennen moeten. Hij vaart voort, zeker niet alleen tot het
hart (dat doet hij ook in de toepasfmg niet), maar toch zoo
wel tot het hart, als tot het verfland te fpreken. Of wanneer gij de grootheid van onzen Verlosfer uit het een of ander fluk van zijne zoo belangrijke gefchiedenis wel hoort
voorftellen, zal dan uw hart daaronder koud blijven ?'
Arm hart, dat dit kan! Bij den goeden prediker en hoor
hier zamenflemming van overtuiging en gevoel, err-deris
krijgen beide reeds hun aandeel en hun werk. En waarom
zou de fpreker nu niet nog nader zijne hoorders, gelijk zij?
zijn, mogen opwekken, bij hunnen regten naam aanfpreken, tegen hunne gebreken mogen waarfchuwen, om hen,
gelijk men plagt te fpreken, tot hun zelven te doen in.

kee;en ?
Ja! maar: de gemeente befchouwr aI dat voorwerk vóbr
de toepasfing als haar niet betreffende, en daarom is de
aandacht der menigte gewoonlijk levendiger in de toepasPing, dan onder de behandeling van .het onderwerp zelve:
Ik geloof, dat dit waar is, in geval verklaring en ontwikkel
ling zoo kond en dor zijn, als gij u die hier fchijnt voorgefield te hebben : maar dat behoeven die immers niet te zijn ?
En als zij dar i iet zijn, waarom zou dan de toehoorder niet
onder de behandeling van den tekst even zoo aandachtig
zijn, als bij de toe^-asfing? Om het voorbeeld van een paar
beroemde predikers van onzen tijd bij te brengen! Zie eens
bij v DER PALM of nR.oas in de kerk rond: zult
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gij daar niet alles aandacht vinden, zoo wel bij de ontwikkeling; als bij de toepasfing? En als gij het tegendeel ergens waarneemt, zou dat dan eni;el komen, omdat het
praktikale voor de toepasfing te veel wordt bewaard? Of
zou de onkunde, onverfchiliigheid, ongevoeligheid en lus
dr gemeente er ook wat íchuld aan hebben?-teloshid
Waarli;k , Mijn Heer! ik vreeze, dat wie bij Benen V A N
v ER r AL N, B r. 0 E s en dergelijken , onder Bene preek
met eene toepasfing, min aandachtig zijn, ook onder nave
leerredenen, zond,;° toepassingen, weinig aandacht betoo.
nen zullen. De grond des harte deugt niet: wat zal het
zaaijeu baten? Ik vreeze weinig; liet zelfde hoe men ook
zaaije !
Indien & &ne uwer redenen mank gaat, het is vooral dederde. „ Een middelmatig oplettend hoorder kan den
hoofdinhoud der toepasfing gisten." Ei! hoe vele zulke
middelmatig oplettende hoorders zouden dat wel kunnen?
Zoo even hebt gij gezegd, dat de meeste naar de ontwikkeling van het onderwerp niet hebben gehoord: hoe zullen deze dan den inhoud der toepasfing gisten ? „ Wordt
eene deugd voorgefteld , enen kan voorzien , dat de toepasfing eene aanprijzing dcrzelvc wezen zal ?" Maar als ik
nu, zonder toepasfing achteraan, predike, zal dan de
toehoorder niet voorzien, dat ik hem de deugd, over
welke ik predike, aanprijzen zal ? -- Het, door u aan
voorbeeld van N A T ii 4 N bij D A V ID, door-gevord,
hetwelk gij, hetgeen mij finart, de zaak belachelijk zoekt
te maken, is, als ik liet zeggen mag, niet oordeelkundig
uitgekozen. Het is eene partikuliere ontmoeting en ge.
fprek : geene redevoering over eenige deugd ; geene uitleg
wat onze predikatiën al meer zijn , en-ginderH.S,
zijn moeten. NA r ii n N zou zich zeker befpottelijk ge.
maakt hebben, niet de verdeeling, die gij hein in den mond
legt; want in Bene partikuliere ontmoeting komt die niet te
pas. Maar, keer nu ook het geval eens om. Volg gij N A'THAN'S voorbeeld eens op den predikiloel : en zie eens,
wat uitwerking gij daarvan befpeuren zult. En, in alle ge 1'1ENG. 1813. .NO. 6.
V
val:
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val: N A T H A N Converfeert eerst filet D AVID S Verland
de toepasfing zet hij —• achteraan!
Bij uwe vierde reden verfla ik uwe redenering niet rent
duidelijk: maar, zoo verre ik u verfla, betoogt gij het nut
der gewone toepassingen. Waardoor toch zal de fpreker
den hoorder meer voordeel aanbrengen, door die kleinigheden telkens te verfpreiden, of die op te zamelen, en ze
hem in één geheel te geven? Waarom toch zou hij dat niet
kunnen? Waarom die in de toepasfing niet goed, en voor
zijne toehoorders verrasfend, kunnen plaatfen? Zoodanige
toepasfing zal ook geen toehoorder vooraf Iigt kunnen gisfen: daarom maakt de leeraar er zijne gemeente opmerk.
zaam op; en deze vertrouwt, dat hij dat best zal kunnen,
omdat hij er toe optreedt.
En nu — uw eindelijk! Hier fchijnt gij het fluk wel ge=
heel gewonnen te geven. I. Onder de gewone manier van
predikei? (vóór dat men aan de toepasfing komt) zijn er
oogenblikken, waarin de harten getemd zijn, om het zaad
van C uit I s T u s Evangelic, als in eerie goede aarde, te
ontvangen. (Zoo is dan datgene, wat gij ílraks befpiegelend noemde , toch nog al van eenig nut voor het hart!)
En als dan daar nog een enkel woord reb ílreeks tot het
hart bijkomt, dan is de bejiendige triumf der deugd
verzekerd! Ik vreeze, dat gij er u te veel van belooft.
Waarlijk, als dat goede gevoel al weer verdoofd is eer de
toepassing begint, kan ik niet denken, dat het beftendig
worden zal, als gij er de toepasfing ogenblikkelijk bij geeft.
2. [hij hooi en vóór de toepasfing namelijk) het fchoone
der de-'gd, het affc/wwelijke van het misdrijf, in sent
krachtige en mannelijke taal, betoogen; (groote en welverdiende loffpraak op het, zoo gezegd, befpiegelend deel;
op dc converfatie got het verfiand !) dan (laat op veler gelaat dikwijls efchreven, dat zij niet verre zijn van het
koningri k der hemelen. Zoo verre heeft het dan toch het
bespiegelend gedeelte gebragt. Ik wenfche het. Maar dan
wordt dic femming des gemoeds weder verwaarloosd. Hoor!
als dat het ware is, dan zal het ook ten minfle wel zoo
l?e-
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behendig zijn, dat wij over 5, zo of 15 minuten (zoo ooIc
al die tusfchentijd geheel beleed wierd tot liet voordragen
van zaken, aan dat gevoel geheel vreemd) ook nog wel
een geopend hart vinden. Is liet ons gelukt, in de ontwikkeling, den toehoorder zoo warcm te prediken; wij zul
len niet ligt gevaar loopen, om, in de toepasfing hem
door flaauwheid weder koud te laten worden.
Het Plot van uwen brief is in het geval van te veel, en
dus niets te bewijzen. Of verwacht gij, in de kerk kog
mende, iets anders, dan gedicht te worden? Daartoe
komt gij er immers? En al wilde ook de leeraar dit zijn
doel opzettelijk voor u verbergen, zoo zou hij dit echter
niet kunnen; daar zijn eerfle woord u al doet hooren, dat
hij u dichten en vermanen wil. Geheel aan liet einde fchijnt
gij gevoeld te hebben, dat uw voorllel toch niet in alle ge
vallen te pas kwam; want daar (preekt gij weder van varié•
ren, en van leeringen, die de voorlichting des predikers
noodig hebben. Dit geeft mij aanleiding tot deze peroratie
„ Alle voorflagen, om deze of gene preêkmanier te vol
zijn voor den hedendaagfchen tamelijk goeden predi--„den,
„ ker onbruikbaar, ja fchadelijk; want ied re bijzondere
„ foort van onderwerpen vereischt Bene bijzondere behandeling. Men hinde zich dus niet, om altijd met eene
„ opzettelijke, veel min onderfcheidene, toepasfing te ein„ digen; maar nog minder, om die nooit te maken. Meth
„ vergete nooit, dat men op den predikíloel deze dub.
„ bele roeping heeft, i. de H. Schrift te verklaren, en
„ 2. daardoor vooral zijne hoorders op te bouwen in het
„ allerheiligst geloof, de reinfle godzaligheid, de blijdfle
„ hope."
,
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FRAGMENTEN, RUSLAND BETREFFENDE.

Uit liet Transch.)
DL AFSTANDEN.

a, ik herhaal liet, voor een liefhebber van kunst, zijn zij
er moeite vaardig eeo:e reis naar Rusland te doen, die zes
vijftig kolommen der nieuwe kerk van Láfan! Vijf-en -der--en
tig voet hoog , drie en een halve voet dik, uit één Pluk graniet gehouwen, en gepolijst als kristal , zijn deze kolommen
de eenigen in hare foort, die zich in de wereld bevinden; en,
zoo Petersburg ten tijde der Romeinen bef can had, en zij
eenen togs naar de Oostzee gedaan hadden, zij hadden deze
kolommen naar de hoofdflad der wereld overgebragt. Op liet
gezigt van deze evenredigheden en dezen glans des graniets, kan
ik niet nalaten uit te roepen: Is dit dan het werk dier baard.
mannen, dier halfnaakte menfchen, met pij gedekt en met
fchors gefchoeid! IIoe! liet zijn hunne lompe handen, die deze wonderen hebben voortgebragt! .... ja, het zijn deze zelfde menfchen, die ze daartlellen ; al zingende nieten zij; terwijl ze hun zwart brood in kwasfa doopen, behandelen zij den
beitel, en denken er niet aan, dat zij iets doen, hetgeen ver
moet wekken. Deze geheele hoofdflad met hare won--bazing
deren is het werk dezer lompe wezers ! Welken verbazenden
affland hebben zij doorloopen! Ter naauwer nood den Raat der
nature uitgegaan, hebben zij reeds de volmaaktheid dez kunst
bereikt!
De groote man, die , in liet begin der achttiende eeuw, het
ontwerp vormde om zijne natie in den rang der Europifche
volken te plaatfen, wilde de uitvoering zijner foute oogmerken zeker fellen. Er moest niets onbeflist of twijfelachtig
blijven in zijn werk. Hetzelve aan de langzame en trage ontwikkeling eener voortgaande befchaving overlaten, was hetzelfde als de natie in het wilde en op de genade der gebeurtenis fen te laten drijven, die zoo dikwijls de bedoelingen der beste Opperheeren dwarsboornen. De groote man wilde zijn volk
op een vast, bepaald, en boven mogelijke veranderingen ver
Dat punt was gegeven; het was de be--lievn,putaf.
fchaving van het overige Europa. Zich van dat punt meester
maken, was hetzelfde als zich te verzekeren, dat zijne na -.
»
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tie niet achter zou blijven. Te beginnen waar andere volken
eindigen, was de groote en verhevene gedachte van den man
van genie. Ilij mogt dezelve vormen: zijn volk kennende,
wist hij, dat het van de natuur de eigenfchappen ontvangen
had, gefchikt om alle tusfchenruimrein over te fpringen. PETER, onafhankelijk heerfciter, Relde in liet groot de proef te
werk, welke dc Heeren, zijne Valallen, dagelijks In liet klein
deden;. hij zeide: „ Dat mijne natie Duropeaansch , dat zij befchaafd zij ! " en zij was het. Bij de middelen om het te zijn,
voegde het Rusfsch volk den wil om het te worden, en deed
hierbij niets anders dan eerie nationale deugd uitoefenen: het
gehoorzaamde. En zoo nimmer de volftrekte oppermagt tot
een edeler gebruik is aangewend geworden, nooit ook heeft de
volflagene onderwerping hare hulde beter geplaatst. — Onder
geene andere natie was cone zooda imc reuzenfchrede mogelijk
geweest; onder geene had zulk een wil met zoodanige gezeggelijkheid kunnen volvoerd worden. De groote man wilde der
nakomelingfchap de zorge overlaten om de gapingen aan te vullen, welke hij had gelaten. Die gapingen zijn overal tastbaar;
waar gij uwe ooggin wendt, vindt gij derzelver 1poren, in de
leefwijze, de zeden, de gebruiken der Rus/en; in hunne werken, hunne voortbrengfelen, hun karakter; in de openbare en
bijzondere inrigtingen: waar gij treedt, ontmoet gij tevens hetgeen ingeboren en Hetgeen vreemd, hetgeen oud en hetgeen
nieuw is.
Ga deze clad niet uit; befchouw ze van naderbij. Gij ziet
er de kwasfa fchuimen in den dennenhouten nap, en de chainpagne - wijn in het Engelsch kristal; gij ziet er het middag.
maal, waarvan een nije al de kosten uitmaakt, naast de tafel
met zeldzame voortbrengfels bevracht en door ananas bewierookt. Gij kunt de chichi (*) van ingelegde kool, en de
fchildpadde.f'oep te proeven krijgen; men eet er pasteijen met
lijnolie, en pasteijen van Perigord. hier ligt de heer des huizes uitgeftrekt op zijne bakfteenen kagchel; daar is een ander
ten zachtfle gelegerd op de Aziatifche divan. Gij ontvangt in
hetzelfde ogenblik licht van eerie luster uit bergkristal, en
van een fluk dennenhout tot een kandelaar gevormd. In de.
zelfde firaat rolt met geraas het elegantfle Engelfche rijtuig,
en íleept het gefpan uit twee hokken gevormd, dat, de voort.
{*) WT aarfchijnlijk cane foort van moes. Vert:
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brengfels van het veld aanvoert, zich zediglijk voort. Hier
vormen fpiegelglazen, grooter dan die van Venetië, geheele
ramen van glas; daar ontvangcc de huizen geen daglicht, dan
door middel van een Pluk plank, dat een vallicht vormt. Hier
ziet gij, in het midden van menfchen, die al wat zij willen
met hunne handen (,loon, anderen, die geen hemd kunnen aan
noch fehoenen gespen, zonder hulp. In 't kort, er-trekn,
zijn heeren en lijfeigenen; 'maar de middelflard heeft nog niet
voleindigd zich te vormen. Er zijn kabaks (kroegen) voor
den arme, en hotels voor den rijke; maar er ontbreken herbergen voor de middelmatige fortuin. Men kan zich hier tenen
Arabifchen alkoran, een niccsterftuk van drukkunst, bezorgen;
maar de boeken, voor liet volk bevattelijk, zijn nog niet genoegzaam verfpreid. De Rusfifche drukperfen hebben vele werken van finaak geleverd; maar de onderwijs - boeken zijn nog
niet talrijk genoeg. Er zijn Univerfiteiten en Gymnaficn; maar
tje lagere fcholen zijn nog niet algemeen opgerigt.
Zoo de held, die de befchaving van zijn volk dacht, over
verfcheidene eeuwen had kunnen befchikken, hij had misfchien
eene voortgaande befchaving, met al derzelver takken, in werking gebrast. Maar, verpligt zich met zijne natie aan de rijen
aan te fluiten, en zich in flaat gevoelende de eeuwen, welke
zij in nietsbeduidendheid had doorgebragt, over te flappen,
Ziet hij zijner nakomelingschap de moeijelijke taak achter, de
overgefchoten leemten aan te vullen, en grondflagen te leggen
voor het dak, dat hij, zonder anderen fleun dan zijn genie,
had opgetrokken. Zult gij hem verwijten, aan zijne natie eene
vreemde befchaving gegeven te hebben, omdat gij Rus/ei;
Ziet, die Fravfehen, Engel/chen, Italii'men, Duitfch rs' zijn;
omdat de huizen van Petersburg in den trant van die van Italië
of van Frankrijk zijn; omdat bare gedenkstukken aan die van
Ronne en Griekenland herinneren, en dat de zeden, de gebruiken, de denkbeelden uitlandsch zijn? Wie kan heden ten dage
in de fchoonfte firaat van Petersburg die eerde laan herken nen, welke PETER DE G Ito oTE hakken liet, van zijne Admiraliteit, dwars door de bosfchen en ongenaakbare moerasten,
tot aan zijn nieuw klooster van Ne,vsky? Gebouwen zijn de
boomer komen vervangen; fraaije huizen, hotels, paleizen hebben zich aan beide zijden van den doortogt gefchaard; de tus=
fchenruilnten zijn aangevuld geworden, en het is thans de heerlij-

ttUSLAND BETREFFENDE,

$ff3

iijke wandelplaats op de Neipsky uitziende, de fchoontte der
straten van Europa. Zoo er nog eenige ledige ruimten blijven,
zij zullen met den tijd verdwijnen; zoo eenige huizen, lager
dan de anderen, hunnen vroegflen oorfprong doen zien, zij zul,
len franijer, zij zullen hoogCr worden; deze gehee!e verbazen
lijn zal tot gelijkmatigheid komen, zich vereenigen en on--de
afgebroken voortgaan. Wie merkt thans nog, dat de pote's der
grooten, op hoog bevel gebouwd, en op aanmerkelijke afpanden van elkander geplaatst, tot punten van verzameling en ge
voor de huizen gediend hebben, die zich in-regldfchikn
de tusfchenruimten hebben komen plaatfen? Wie zou gelooven,
dat het nog geen honderd jaar is, dat de gulzige wolven van
hun gehuil deden weergalmen dezelfde plaatfen, waar wij ons
thans met wandelen vermaken; dat voor liet paleis van ME. N'rS C 81K OFF , thans het Kadetien - korps, eene vrouw door die
woeste dieren werd verfcheurd; dat, in andere gedeelten de
fchildwachten werden aangevállen? Wie eindelijk zou gelooven,
dat op de plaats der twee fchoone hotels tegen over de wallen
(boulevards), voor nog geen dertig jaar, koeijen in Bene
weide graasden ?... Er is, buiten twijfel, een groot verfchil,
van het houten huisje, dat PETER op den oever der Neva
plaatí}e, tot deze paleizen, tot deze tempels van graniet en
marmer, tot deze vergulden koepels, die in de verte fchitteren. Maar deze trotfche, verbazende stad, zou zij beílaan,
zou men haar majefiueuze hoofd zich in de wolken zien verheffen, ZOO PETER de afflanden niet had weten over te fpringen, zoo hij de te volgen punten niet had aangeduid, om
dezelven te vervullen? Misfchien zon deze flad niet het zesde
gedeelte zijn van hetgeen zij thans is, zoo haar flichter aan
den tijd de zorg had overgelaten om te doen, hetgeen hij door
eenen fterken en onwankelbaren wil wist uit te voeren.
Het genie van PETER DEN G R O O T E N flierf met hem niet.
Hij bezielde de volgende regeringen; en de magt zijns adems
heeft het foute dakwerk opgehouden, dat hij in de wolken
had uitgefchoten. Al de regeringen hebben er belang in gefield,
zijn werk te bevestigen, hetzelve vaste grondilagen te geven,
door de verbinding der verflrooide deelen van een gebouw,
welks ontzaggelijke fchets hij haar had nagelaten. Alle de op*
volgende inrigtingen hebben bedoeld de tusfchenruimten aan te
vullen; en meer dan eene regering heeft zich onferfelijk. ge.
V4
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maakt , door zich op de gedachte des grooten mans te oefenen.
De Rusffche natie, eenslags op den top der befchaving gevoerd, heeft de dingen, aan hare werkzaamheid voorgeileld,
hechts oppervlakkig gevat. Dir was een onvermijdelijk gebrek.
In dewetenfchappen, in dc kunden, in de inrigtingen , getuigen
daarvan alle de verbindingen, alle de voortbrengfels, alle de
fehikkingen. Zij vertoont den opmerken, men moet het bekennen,
den fchijn der losheid, der beuzelachtigheid, en van iets oppervlakkigs in hare neigingen. Opdat dit voorkomen niet haar
wezenlijk karakter zou worden, heeft men in de oogmerken
van P E TER DEN G R OOT EN Moeten komen. Sedert zijne regedng, kwam het niet op vorderen aan; men moest zijne gedachten rugwaarts rigten. De ruggel ingfche fchreden hebben
hare verdient{e, zoo wel als de voorhit aarden, in de verba
loopbaan; het is daar, dat lauweren te-zendafgtk
plukken waren, en nog zijn. Wij hebben elkander zien opvolgen organieke befchikkingen op de orde der burgerij , op de
klasfe der boeren, op die der kooplieden, op de takken der
wetgeving en van het publiek onderwijs; wij hebben nieuwe
zien verfchijnen belangrijke bepalingen op de hoedanig--ings
beden, van ambtenaars van den figat te vorderen, en honderd
andere foortgelijke maatregelen. Het zou belagchelijk zijn, dezelven te beoordeeleu naar de flelfels, in de fcholen aangenomen; men noemt ze omgekeerde en ruggelingfche maatregelen;
zij moeten dit zijn, om in den geest te werken des grooten
herfcheppers van zijn volk. De Rus/eo leveren een verfchijnfel, Benig in de gefchicdenis der natiën, die tot befchaving komen: Bene befchaving vara ackteren op, een gevel zonder gebouw. De Rnsffche wetgeving moet verfchillend zijn van
die in de boeken geleerd wordt. Zij berust op een historisch
feit, dezen Rennen op afgetrokkenheden; de leerftelfels verguntien geene Uuiverfiteiten vóór de fcholen, maar in Rusland
hebben ze vroeger heflaan, en vroeger moeten beftaan. De
wetgeving in Ruslazusd is averegtsch, gelijk de befchaving. Getrenge en veel vorderende berispers, die de leeranten wraakt,
Welke zijn overgebleven, en de leemten, die men verhelpt;
toont mij in de gefchiedenis eerie natie, die, in ééne eeuw,
zoo vele wonderen heeft voortgebragt als de Rusfifche natie,
die, in ééne eeuw, geworden is, wat zij is
111
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Ik weet niet, wat dit gebied zijn zal, wanneer het ganfche
gebouw in al deszelfs deden verbonden, in zijne bijzonderheden wel bevestigd en geheel voltrokken zal zijn. Ik weet
niet, wanneer dat tijdpip komen zal; maar ik weet, dat Rus land den rang onder de Europifche volken niet zou hebben
ingenomen, dien het tot hiertoe gehad heeft, dat de Rusfen
niet zouden zijn hetgeen ze thans zijn en hetgeen ze worden
kunnen, zoo PETER D E I. zich niet had weten vooruit te
werpen in de toekomst, en de afilanden over te fpringen. De
gewone menscb weet den afpand met naauwkeurigheid te berekenen; maar de man van genie maakt zich meester van den
tijd, en heerscht over de eeuwen.
DE NACHT EN DE DAG.

„ Welnu, mijnheer, gij zult, hope ik, bevredigd worden
met onze zestig graden breedte," zeide mij gisteren een inwoner van Petersburg, daar hij mij op de wandeling ontmoette.
„ Het is van daag," voegde hij er op eenen zegepralenden
toon bij , „ de een - en - twintigfee Mei; het is tien minuten over
één ure in den morgen," mij zijn horlogie toonende, dat hij
deed slaan. „ Onze April en Mei vergoeden u rijkelijk, wat
de maanden November en December u van het genot des dags
en des hemels mogen- onttrokken hebben. Gij hebt u van den
winter beklaagd, om drie ure na den middag licht noodig te
hebben; gij hebt hetzelve niet meer noodig, noch ten elf ure
des avonds, noch te middernacht, noch te drie ure in den
morgen. En welke hemel, welke helderheid! Ziedaar de Ham.
burger courant, gij leest ze als op vollen dag; Frankrijk noch
Italië hebben nachten, bij de onzen te vergelijken."
Hij fprak de waarheid. Ik kon nier beter antwoorden dan
door mij bij hem te voegen om de wandeling te vervolgen:
en tegen drie ure, terwijl de equipages en wandelaars zich onderling vermengden, fcheidden wij. Ik had eenen verkwikke.
lijken nacht genoten; ik had deszelfs frischheid ingeademd; ik
had ze door alle mijne poriën ingezogen. De rozenkleur van
den dageraad verving die van den fchemeravond; de eene raakte den anderen; z waren door geen den minflen tusfchentijd
gefcheiden.
Het is eene der zeldzaamIie verrasfingen, welke een vreemde-
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deling ondergaat, wanneer hij, voor liet eerst van een gezel.
(chap komende, waar hij bi het licht der waskaarfen het avondmaal genoten heeft, op fl aat door den vollen dag begroet
wordt. Ik zelf meende mij te bedriegen, trok mijn horlogie
uit, wreef de oogen, vroeg, en had verfclheiden minuten noodig, om mij te herinneren, op welken graad der breedte ik mij
bevond. De dwaling herfteld zijnde, is men verrukt over den
fchoonen hemel, over de zachte en zuivere lucht, over de beweging op ítraten en wandelwegen; men vergeet dat men te
midden van den nacht is, en, in de dronkenfchap der vreugde, gelooft men Benen nieuwen dag te beginnen; men begeeft
zich laat naar huis, legt z7ch met tegenzin te bed, en flaapt
met moeite in. Eene tweede, derde en vierde keer, wanneer
de misleiding der nieuwheid door liet nadenken verbannen is
geworden, zou men wenfchen den nacht op den arbeid des
dags te zien volgen. Men roept den nacht aan, en huist ze,
tegen wil eii dank, bij zich; want, zoo men zich aan de ver
overgaf, de geheele verdeeling des volgenden dags, al--zoeking
le bezigheden zouden er bij lijden.
Van den anderen kant fchijnen de avond -bijeenkomflen, in
dit faizoen, hier altijd te vroeg te beginnen; men heeft moeite
om er zich naar toe te begeven; want het duister komt niet.
Het fchijnt intusfchen, dat bijzondere gezelfchappen duisternis
vorderen, en het enkele licht der kaarfen. Men zou zeggen, dat
dit ze meer 'vertrouwelijk, meer vriendfchappelijk maakt; bet
brengt de menfchen elkander nader en opent de harten. De
fchaduwen fchijnen voor te zitten bij de uitflortingen des ge.
moeds. Ook flelt men den dag met kunst te leur: de toegetrokken gordijnen, de gefloten luiken voeren het duister aan,
dat op zijne beurt voor den glans des kaars- of lamplichts wijkt.
De vertrouwelijkheid is de eeríie behoefte der gezelligheid.
Wilt gij, dat een feest fchitterend zij? Geeft gij een bal,
Bene maskerade? Dat de lusters en kroonen glinflerende ílralen
fpreiden, die alles veranderen en verfraaijen. De flolren, de
paarlen, de diamanten, de onderfcheiden kleederdragten, de gehalte zelve vorderen het. Het brons-, het kristal-, het fpiegelwerk vergroot daarenboven het wonderbare; het is eene volha.
gen betoovering, welke de helderheid des dags, met haar gelijkmatig, zedig en waarachtig licht, niet kan daarftelleu. Ook
ont-.
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ontileken in alle landen de lieden naar de wereld bij vollen
dar toortfen, wanneer zij fchitterende feesten willen geven.
Doch, zoo de Napers zich over liet weinigje tijd beklagen,
welk haar de helderheid der nachten vergunt, wat zullen de•
genen zeggen, die niet kunnen (apen? — Het is onbetwistbaar, dat het oog in het duister beter uitrust, en zich eer aan
de fluimering overgeeft, dan op vollen dag: het daglicht dringt
door onze doorfch zonde oogleden. Wat mij betreft, ik flaap
diep, of de nacht helder of duister zij. Maar degenen, die,

om zoo te fpreken, noodij; hebben den flaap te noodigen en
te fireelen, om hein te doen komen, wat zullen zij doen? Floe
doet de arnie kraamvrouw, die, federt veertien nachten, de
oogen niet geloken heeft? de arme zieke, die naar een oogenblik rust fuakt? de brave man, ten fpeelbal aan het ongeluk?
de eerlijke huisvader, door zorgen gemarteld, en bij zijne fa-

pende echtgenoote en kinderen wakende?
IILT PALEIS ROYAL.

De koude lnchtilreken hebben Bene bijzondere behoefte aan
overdekte wandelwegen. In den winter vooral, wanneer zich
de nacht ten drie ure meldt, en ten vier ure aankomt; hoe
dikwijls heb ik dan menfchen van eene zittende leefwijze zich
niet hooren beklagen over gebrek aan gelegenheid om het lid
chaam eene gezonde beweging te bezorgen! De fpeeltafel ontfpant dengenen niet, die, den gebeden dag, over zijn lesfenaar
heeft gebukt geflaan, of aan de tafel der beraadllagingen is geboeid geweest. Alle tsitfpanningen tusfchen vier muren, boe
fchitterend en aangenaam zij mogen zijn, worden eentoorig. De
lucht inademen, zijne longen uitzetten en zich beweging verfchann, ziedaar de behoefte der dringeudíte noodzakelijkheid.
Er bettaan in Ruslnod openbare inrigtingen, die fchijnen uit
te noodigen om deze behoefte te voldoen: gelijk de bazars
der Oosterlingen, bellaan zij in Bene verzameling van winkels,
in uitgeflrekte gebouwen, van verwulffels omringd. De Costi;inoi-Dwor te Petersburg biedt gelegenheid ter bedekte wandelinge, wanneer het weder niet toelaat buiten 's daks daarvan
gebruik te maken. Een gebouw van omtrent een werst in
omtrek vertoont, onder zijne verwulffels, Bene menigte van
Baanden en komenden, die, door de verfcheidenheid der Ideeder-
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derdragten, der kleuren en formen, reeds Bene belangrijke ga.
lerij is. Overal hoort gij over koop en verkoop handelen,
aanbieden, vragen; ziet gij meten, wegen, uerekenen. Het is
eerie groote markt, waar elk door zijne nijverheid, of door
zijne behoeften, geroepen wordt. Men kan op deze aanhou
kermis vinden — van het voorwerp der geringfte waar -den
koopwaren. Kramerij , lijnwaden, krui -de,toksbarfl
alles vindt zich hier bijeen. Maar, zoo men er-denirswa,
vele troopers en verkoopels vindt, men treft er weinig wandelaars uit fmaak of uit beginfel aan.
Naauwelijks is de dag gevallen, of Gostinnoi-Du or fluit zich;
en die zoo druk bezochte, gedurende den dag zoo woelige,
galerijen zijn eensflags veranderd in fombere en akelige gangen, waar verfchrikkelijke bulhonden aanhoudende patrouilles
vormen.
Nooit ben ik bij avond deze verwulffcls voorbijgegaan, zones
der, al zuchtende, te zeggen: waarom kan ik er niet een-,
wandeling doen!
,

DE IIANDELGEEST.

„ Ik heb geene joden noodig, ik heb daarvan genoeg in mijl;
rijk; ik ken mijne Rus/en." Aldus toekende PETER DE G r. o o'rE, met éénen trek, het karakter zijner natie. De Rus/en
hebben van de natuur den koopmaas-geest ontvangen. Dc boor,
die van zijnen heer verlof verkrijgt oni zijn kost in de hoofd
te gaan winnen, begint met zich Bene kleine draagbare-flad
kraam aan te fchafl en. Hij wordt koopman in fbiten of gerftewater , kruidkoekjes , limonade , ijs , pasteitjes ; hij ver
noten, vruchten, kleiuiglieden van weelde, en dui--kopt
zend andere zaken. Eene platte mand, aan een zeel hangen
om op het hoofd geplaatst te worden, ziedaar de-de,ofgchikt
gehcele kraam des nierwen koopnians! Des winters zet hij haar
op erne (lede, doet ze van den oenen tot den anderen oord
voortglijden, en ílalt uit op eiken hoek der that, waar zich
een kooper vertoont. Op de voorwerpen der geringf}e waar
deze verpligt te dingen; en snoet hij wel op zijne hoede-deis
zijn, om niet bedrogen te worden. Het allernoodzakelijkfle
om te leven, en waarvan in alle landen de prijs bepaald is,
is aan den koopplans -geest der Rusten onderworpen; ik bedoel liet witte -brood of faïka: men fnijdt en flit het voor
f
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eenen geboden en aangenomen prijs, en kwanfelt er mede als
met een voorwerp van luxe. Even zoo flaat het met gebakken
van een bepaalden vorm en grootte; derzelver prijs verandert
naar de begeerlijkheid des verkoopers en de behoefte des koopers.
Het is een voorwerp van verdrag, waarbij beide belanghebbenden
op deftiger toon handelen over eene kopek meer of minder.
De Rus fchijnt de goede trouw te vergeten in de commercie, welke hij als een geoorloofd middel befchouwt om den
kooper te vergaauwen en het meest mogelijke voordeel van
hem te trekken. Alle middelen, om hiertoe te geraken, fchijnen hein eerlijk. I Iet is, zegt hij , de zaak van hem , die den
aankoop doet, zich ten beste te wapenen en op zijne hoede
te zijn. Het is Gene foort van oorlog, welken hij de beurs
der voorbijgangers aandoet, en in welken alle krijgslisten moeten
geoorloofd zijn. Zij gebruiken eene verbazende behendigheid,
om u, voor uwe ooggin, te bedriegen, zoo wel met de el als
;net liet gewigt. Liet zijn ware goochelaars! Dat er op twintig pond of cl drie à vier te kort komen , is Hechts Bene gewone tour. Te vergeefs zal ,de koopman u voorgemeten hebben ; onderzoek de waren t' huis, en gij zult uwe maat niet
hebben. Vergeet nooit, dat de Rus natuurlijk handig en Ioos
is, en dat hij dit ambacht liet eerst tegen zijn eigen heer heeft
leeren drijven!
Zoo de kleine kooplieden u bedriegen in de hoeveelheid,
zij zijn niet angstvalliger op de hoedanigheid. Uitnemende ge
laatkenners, zien zij aan uw voorkomen, of gij kenner zijt:
zijt niet op uwe hoede, en men zal u, in uw bijzijn, de nieuwe koopwaar ontfutfelen, welke gij u zoo even aanfchafte, om
daarvoor in de plaats te liepen, olie gefcheurd of verfchoten
is. Geene natie misfchien heeft, ten opzigte van den handelgeest, zoo vele overeenkomst met de `Joden, als de Rus/en.
Even als de bannelingen van fudaea, zijn ze onuitputbaar in
kunstjes, wanneer ze iets verkoopen willen; zij ontzien geen
middel, gcene moeite, en flellen zich liever met eene kleine
winst te vrede, dan de waar te behouden. Gaat er iemand voor bij hunne winkels, zij werpen zich in zijn pad ; dreunen hem,
met den hoed onder den arm, de geheele litanij hunner koopwaren voor, derzelver deugd roemende; vervolgen, bidden,
bezweren hein, hen te begundigen; houden hein tegen , llreelen
hein, de hand over zijne mouw Ihijkende; en f hljnt hij te
wij_
-
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wijken, zoo omfingelt en fluit men hem. Wendt hij zich tot
een van hen, de anderen maken dien uit voor een bedrieger,
en zijne waren voor (echt. Kiest hij eon anderen, die andere wordt met even min verfchooning door zijne confraters behandeld. Zoodra men in een winkel gefleept is , laat de be.
weegbaarheid der tonge van den koopman u geenen tijd er
een woord tusfchen te krijgen. IIij meldt u den prijs, en ver
naam aller heiligen van het paradijs, dat het het al•-zekrt,in
lernaaste, en er geen kopek van af te dingen is. Intusfchen
heeft hij vier- of vijfmaal boven dc waarde gevrae.gd. Biedt
neen hem het derde of vierde, hij is er noch door beleedigd,
noch door ontmoedigd; hij houdt zijne eeden vol, en, terwijl
hij den hemel tot getuige roept, geeft hij de waar voor den
aangeboden prijs! Zoo lang de kooper in den winkel is, ver
ander, dat hij met fchade verkoopt; naauwelijkshebt-zekrtd
gij den rug gewend, zoo ziet gij den koopman, te gelijk met
zijne buren, u uitlagchen; gij kunt u voor bedrogen houden,
voordat ge nog den koop te huis hebt onderzocht.
Ziehier een trek, die bewijst, hoe zeer men op zijne hoede moet zijn. Er zijn zekere winkels, waar men enkel huis raden verkoopt, te Oc,'zta gewerkt. Derzelver fierlijkheid had
in den beginne vele koopers getrokken; maar men bemerkte
welhaast, dat zij gene de minne hechtheid hadden. Daarop,
ten einde zeker te gaan, vroeg iedereen meubels, die reeds in
gebruik waren geweest. In korten tijd waren alle deze nieuwe Hukken in reeds gebruikte veranderd. De boze winkeliers
waren niet verlegen om ze daarvan den fchijn te geven: eenige krasfen op de oppervlakte gekrabd, eenige olievlekken, en
hier en daar wat kalk om het hout bruin te maken, eenige
grepen fof en natte aarde, waarmede men de handvatfels wreef,
bragten de zaak in orde. Elkeen werd er door bedrogen. Men
kocht; maar geene meerdere hechtheid dan te voren! Men werd
te ligter bedrogen, doordien de verkoopera, onder deze nagemaakte gebruikte meubelen, zorg gedragen hadden eenige wezenlijk gebruikte te plaatfen. -- Wacht u, zoo gij Petersburg
verlaten, of uw huisraad vernieuwen snoet, u bij deze winkels
te vervoegen, ten einde uwe oude meubelen af te staan ! Om
te verkoopes, zoo wel als te koopera, moet men de bijzondere taktiek kennen, in dit land gebruikelijk. Alle die winkeliers
verfiaan zich onderling; er hecrscht bij hen een espr-i: de corps
(zij
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(zij hangen aan elkander),die hun niet toelaat iets op het eeríte
bod te leggen, dat u gedaan is. Gij hebt fchoon de kooplieden
uit de geheele rij der winkels bijeen te roepen; alien zullen u
minder bieden dan de eerfle, en gij zijt verpligt tot hem terug
te komen. De koop gefloten zijnde, houden zij onderling eene
openbare veiling, bij welke de voorwerpen den meestbiedenden
worden toegewezen. Van dit oogenblik af aan wijkt het esprit
de corps; hunne oogenblikkelijke zamenfpanning maakt plaats
voor het egoïsme, en ieder denkt Hechts aan zich.
Der Rus/en fmaak in koophandel drijft hen tot het doen vale
ondernemingen, die aanleiding tot verkoop in het klein geven.
Dus ziet men Rusten de Duitfciie en andere gewesten van een
gelukkiger klimaat in het rijk zelf doorloopen , en boomgaarden huren, om derzelver voorrbrengfels in de hoofdfad en
elders te verkoopen. De juistheid van hun overzigt, ten einde de waarfchijnlijke pluk van een boomgaard te bepalen, en
hunne oplettendheid om het ooft te bewaren en bij het fluk te
verkoopen, zijn verwonderlijk. Men iaat foms verbaasd over
den hoogera prijs, dien zij aan deze foort van pacht befteden;
doch zelden hebben zij zich over hunne fpeculatiën te beklagen. Een appel heeft van Ruga naar A, c'mn el, of van dstrak^vz naar Riga gereisd; en zoo hij door tien handen gegaan
is, zijne waarde bevindt zich vertiendubbe?d. liet ziin Rusten,
die, in Estlzland en Lifland, de visfciherij op rivieren en meren ondernemen, ten einde de markten van visch te voorzien.
In den handel in het groot bevinden er zich huizen, wier
goed gerucht van eerlijkheid zeer vast is. Maar deze handel
is niet de hecrfchende fmaak der natie. Uit de behoeftige klasfe der boeren voortgekomen, voeren zij hunne wenfchen en
uitzigten doorgaans niet zoo ver. Tot een belangrijker flag
van commercie geraakt, misfee zij de noodi:;e kundigheden,
om dezelve in het groot te beilieren. Niet alleen de onmisbare kundigheden der overige landen, en de vreemde talen,
zijn hun onbekend; maar dikwijls zelfs kunnen zij hunne eigen
taal niet fchrijven. Daarom wordt de buitenlandfche handel
bijna geheel aan vreemdelingen overgelaten. En er moet nog
eene groote verandering in de nationale denkwijze voorvallen,
eer deze geest van kleinhandel in finaak voor eigenlijke commercie kan overgaan.
DIENST-
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Een mijner vrienden kwam terug van eenen uitflap naar Tfacrskoë-Selo. De voerman van zijn rijtuig was, dien dag, een
Rusfifche jongen van omtrent zestien jaar oud. Tegen de helft
van den weg naar Petersburg bevindt zich een rijtuig met vier
paarden in ongelegenheid; een der riemen is gebroken; de
Franfchen, met dit rijtuig gekomen, zijn er uitgeflapt; zij
zijn verlegen; zij kunnen zich van hunnen Rusfifchen koetuier
niet doen verflaan, en, tot overmaat van ongeluk, is deze in
eenen flaat van volflagen dronkcnfchap: dwars over den bok
ligt hij diep te ronken. De koetfier van zestien jaar houdt op.
Mijn vriend laat hem begaan. Zonder een woord te fpreken,
klimt de jongeling af, haalt van onder den bok een touw, en
gaat het gebroken rijtuig opbeuren. Thaps heeft mijn vriend
zich bij hem gevoegd, en de Franfchen leggen insgelijks hand
aan liet werk; maar de bak is te zwaar , om hens te kunnen
ophouden, gedurende dat de gedienflige jongman zijn touw
door de ringen fieekt, die den riem droegen. —„ Wacht, mijnheer!" Met een fprong is hij over de gracht, en brengt uit
het naburig bosch een Herken tak terug, die tot deun gedurende de herflelling dient. — „ Duizcdiaaal dank, mijnheer,
voor uwe goedheid, en voor de voorkomende zorgen van
uwen . uitftekenden jongman!" — „ Gij zijt mij geenen dank
fchuldig, mijne heeren; de jongman is uit eigen beweging afgeklommen; ik heb niets gedaan, ik heb flechts niet belet; en
hein betreffende, hij begrijpt niets van uw bedanken; hij denkt
er niet aan, zich eenigzins verdienflelijk gemaakt, maar gelooft
slechts gedaan te hebben, wat zeer natuurlijk was." -- „Maar,
om 's hemels wil, mijnheer, geef ons thans raad! hoe komen
wij voort zonder koetfier?" — ,; G! Mijnheer, gij zijt onder
Rusfen; ik fbi u in voor een koetfier, bij den eerflen den
besten trein wagens, die voorbij zal komen." -- „ Maar,
mijnheer, op wat wijze? " — Ontrust u niet, mijne heeren;
,vachten we die hooiwagens daar ginder af, welke naar ons
toe komen.... Daar zijn ze; een dezer voerlieden zal u uit
de verlegenheid helpen." — „ Maar, mijnheer, zij zullen zeker
niet willen.".... „ Hola, vrienden, zie hier reizigers, en
-een koetfier, buiten (laat om te mennen; een van u zal wél
doen, zijnen wagen aan zijne kameraden toe te vertrouwen, en
dr,-
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„Gaeïr•ríe , mijne heeren!"

Op deze woorden fpringt een van hen op den grond, trekt
zijn gordel aan, om zich meer kracht te geven, en beleefdelijk
opent hij het portier, de reizigers, met den hoed in de hand,
noodigende om plaats te nemen in de koets, en hen bemoedigende in eene taal, die hij met uitlandfche woorden en fpreekwijzen vermengt, om zich hun meer bevattelijk te maken. Dé
Franfchen gezeten zijnde, trekt de boer, handig en gedienflig,
zijnen voorganger van den bok, en hecht hem, door middel
van zijnen gordel, dien hij afdoet, achter aan het rijtuig, tusfchen de wielen. Vervolgens beklimt hij den bok, en klieft
de lucht, al fluitende en met de zweep klappende. Het geheel
was het werk van een kwartier; en er was in het geheel over
geene belooning gefproken.
DE EOUDELIJKEN.

Men zou in Frankrijk, of in Italië, lagehen, zag men iemand op eene wandeling in een pels gewikkeld; te Petersburg
ergert men zich, in December of Januarij iemand in een rok
en niet zijden koufen te zien wandelen. Meer dan eenmaal
ben ik getuige geweest van den indruk, dien eene kieeding,
zoo weinig overeenkomílig met het faizoen, op het publiek
maakt. Welopgevoede lieden zien hem na, en lijden hij het
gezigt van den vreemdeling, die zich alzoo aan de onguurheid
des luchtgettels bloot geeft; het gemeen lacht luide daarover,
en fpreekt op fpotteden toon het woord Frantzoufe, Franschman, uit.
Inderdaad, het zijn doorgaans jonge F»anfchen, die zich aldus door de zonderlingheid hunner dragt doen kennen. Ik heb
er bij eene koude van zestien en twintig graden (RE n u MU R)
aangetroffen, die op het uitzigt van de Newsky, in het midden
van menfchen van het hoofd tot de voeten in bontwerk, ver
te fcheppen oni de fneeuw onder de dunne zooI--makfchen
tjes hunner dansfchoenen te doen kraken, den hoed op het eene
oor dragende, en Hechts een knoop te meer vin hunnen rok
vastmakende. Deze heeren flemden wel toe, dat de koude hevig was, maar vonden ze niet ondragelijk, en, weer t' huis gekomen, fpotteden zij met de koudelijken van het Noorden.
De reden van dit, op zichzelve vreemd, verfehijnf.i is zeer
>IENG I813. NO. 6.
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eenvoudig. In Rusland zijn de kamers voorzien van kngchels,
die eene gelijkmatige warmte verfpreiden, van dertien graders
en daarboven. Deze verwarming heerscht in eene lange reeks
van vertrekken; de gangen, de voorhuizen, de trappen, alles
is beílookt, wél digt en wél gefloten, In Frankrijk, daarentegen, de warmte der kamers, gedurende den winter, van dien
aard zijnde dat zij doet huiveren, zoo wordt deze de gewone
temperatuur voor den Franschman, die zich daaraan ten laatf}e
gewent. Gewoon t' huis geene warmte te hebben, is hij buiten niet gevoelig voor eenige graden meer. En, in het Noor
aangeland, met zijnen moed om alles te boven te komen,-den
vindt hij veerkracht genoeg in zich, om het nog al eenige
$raden te doen klimmen.
DE ONAFHANICELIJKE MAN.

Wanneer ik een' van die gebaarde Rusten zie, die Bene bijl
achter op den rug, in hunnen gordel, dragen, een dier lieden,
welken men Plotniki noemt, dan zeg ik: ziedaar een onafhankelijk mensch! Een Rus, met zijne bijl gewapend, is tot allen
gefchikt. Met haar kan hij alle werktuigen misfen: zij dient
voor hamer, voor zaag, voor koevoet, voor fchaaf, en, des
noods, voor beitel, in het kort voor alles. Gebruik hem waartoe gij wilt, het is een man die zijn kost wint met de bijl.
Voor dengenen, die uit een land komt, waar de kunílen en
ambachten al de vervolmaakte toerusting der ontwikkelde behoeften in haar gevolg hebben, is het een geheel cenig fchouwfpel, de verwonderlijke eenvoudigheid der hulpmiddelen en de
snelheid der fchikkingen van den Rusfifchen werkman te zien,
Plank of balk, hij zaagt ze niet; zijne bijl heeft ze in een
oogenblik aan twee. Heeft hij ergens fpijkers in te (laan, de
omgedraaide bijl dient hem voor hamer. Met haar hakt hij de
pinnen, en drijft ze in de opening, voor welke ze beítemd
zijn. Met haar hecht hij de planken aaneen, en vormt de
noodige groeven; weet fieraden te fnijden en lijsten te maken.
Deze bijl is zoo fcherp als een feheerrnes; zijne hand bedient
zich van dezelve met eene wiskundige juistheid:
Niets duidt het ambacht van den boer aan, die zich als handtverksman gaat opwerpen. Metfelaar, beeldhouwer, timmerman,
ileenhouwer, handwerksman of kunfienaar, altijd heeft hij het-
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zelfde kostuum; of hij een vervallen paardentrial herflelle, of
de beerenklaauwen van een Corinthisch kapiteel fnijde. Het is
enkel het Plof van kolen, van bakfleenen of marmer, dat den
(land des werkmaas aanduidt. Een grof hemd en een wijde
linnen broek, ziedaar de geheele kleeding des nijveren mans.
Niets eenvoudigers en brozers dan de steiger eens metfelaars, die de verf en de pleistering van een huis vernieuwt. Een
balk wordt fchulns tegen den muur gezet; (lukken lat, op zekere afflanden vastgefpijkerd, of groeven met de bijl gemaakt,
maken de (porten uit dezer beweegbare ladder. Het onderfte
van den balk eindigt in een dwarshout, dat op de if raat rust,
en tot grondflag dient. De werkman klimt dezen boom tot de
vereischte hoogte op, en, dien met den eenen arm omflingerd
houdende, fchildert hij met de andere hand ; aldus bereikt hij
de tweede, de derde verdieping. Is er eene vierde, waarheen
de boom niet reiken kan, zoo laat men eery touw door een
dakvenfler, hecht het aan een haak of (line hout, die uit Bene
opening uitfteekt, en, op een (lok tusfchen de beenen geknepen,
of op een (luk plank voor zitbank dienende, begeeft zich de han
werkman overal, waar hein de behoefte roept. --- Wel -gend
toerustingen zou, in een ander land, een meester metfelaar-ke
gemaakt hebben, om het zelfde einde te bereiken!
Eens zag ik akkoord met fchilders treffen over het verfieren
van vertrekken. De dag komt, en geen teftel; de fchilder met
zijne helpers vertoont zich, zonder andere bagaadje dan zijne
verwen, zijne patronen en penfeelen. FIoe zal hij bij het lijstwerk, bij de zoldering komen? Ontrust u niet, daar het de
kunflenear niet doet. IJij komt, werpt een blik in het achter
eert oog -opflag heeft hij gezien, heeft hij ge -huis,enmt
hij noodig heeft. Brokken van eene ladder, ou--vonde,alwt
de vaten, Hukken bank, einden plank en flank, zonder orde in
de fchuur, het wagenhuis of afdak daarheen geworpen, leveren hem al fpoedig de (lukken tot zijnen Reiger. Eenige einden
touw hechten het geheel te zamen, en geven het vastheid, In
een oogwenk is het werk aan den gang.
Ik laat, op zekeren dag, ecu' glazenmaker roepen, om eenige
gebroken ruiten. De jongman heeft met zijn werktuig de infnijdingen gemaakt; de zaak was, het glas te breken; ik zie
leem de floten mijner deuren onderzoeken, en, bij gebrek van
her vereischte tuig, een fleutel zoeken, die openingen heb be,
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be, geëvenredigd aan de dikte van het glas, ten einde liet af
te brokkelen. Van vijf, van zes Ileutels, past niet een. Mijn
handwerksman Raat niet verlegen: hij brengt de ruit aan zijn
mond, en met zijne tanden vermorzelt hij het glas, langs de
geheele infnijding. Het geraas des verbrijzelens van het glas
tusfehen de tanden doet mij huiveren; ik flop de ooren digt.
„ Onzinnige, die gij zijt! uwe lippen, uw tandvleesch, uwe
tong zullen in bloed ílaan! " — Nebos, antwoordt bedaardelijk de
jongman; hij fpuwt de ftuk gebetene brokken uit, en toont
mij zijne ivoren tanden onbefchadigd, terwijl hij om mijne
onrust lacht.
Ik befluit uit deze bijzonderheden, dat de man, die in zich zelven alle deze bronnen befluit, en alle vreemde hulp dus
misfen kan, de waarachtig onafhankelijke man is.

F 0 R T U N A A T.
ROMANCE,

(Naar het Hoogduitsch van A.

W. S C H

LEGE L.)

N eevlig in des maanlichts mantel
Ligt de Rille zomernacht,
Als, te paard s een Ridder zingend
Zich den weg te korten tracht.
Lustig, flap wat aan, mijn beestje!"
Zegt hij; ftreelt den hals hem zacht:
„ Weet gij niet, dat fchoone Lila
„ Aan het open venfi;er wacht?
„ Zijt ge geen Tournooi- of flrijd -ros,
„ Als zijn ruiter ilijf en grof,
„ Steeds tot blinder vaart geprikkeld,
„ Steeds bedekt met zweet en stof:
,, Daari

FORTUNAAT.

Daarvoor draagt gij, op zijn togten,
„ Ook den loozen Fortunaat;
„ Sluipt met hem door 't nachtlijk duister,
„ Daar de Liefde vóór hem gaat.
„ Nu naar deze, dan naar gene
„ Ging des nachts het heimlijk pad;
„'s Avonds heen met driftig haken,
„ 's Morgens vroeg met fmart naar ftad.
„ Als ik, vaak, naar 't hooge venffier
„ Mij van uwen rug verhief,
„ Stondt gij ftil, tot dat ik veilig
„ Rustte in de armen van mijn lief.
„ Ja, wen hart en deur zich floten
„ Van een wreede fehoone, 'k weet,
„ Gij, gij zoudt, met ligten hoefflag,
„ Kloppen, tot zij opendeed."
dees woorden hem ontglippen,
Opent zich een heimlijk dal.
Zou ik," zegt hij, „ misgereden
„ En verdwaalt zijn bij geval?
„ Wonder vreemd, door ítruik en booroen,
„ Dringt het bleeke licht der maan,
„ En een bloeijend rozenboschje
„ Lacht mij tooverachtig aan.
„ Boschje, ik groet in u mijn beeldtnis'
„ Roosjes kweekt gij zonder tal;
„ En mij bloeit, in teedre hartjes,
„ Liefde, liefde overal;
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„ Deze in bloei, en gene in 't knopje,
„ Alle bloeijen korten tijd,
„ En het lap, in 't roosje zwellend,
„ Wordt nu 't knopje toegewijd.
„ Want den bloemkelk, ééns ontbladerd,
„ Sluit noch kunst noch wijs beleid...,
„ Lila! deze knoppen dreigen
„ U mijne onbeftendigheid.
Maar, opdat ge 't -niet moogt gisfen,
„ Kom ik met den krans in 't haar,
„ En vlecht voor uw' blanken boezem
„ 't Blozend ruikertje in eikaêr.

„ Rozen! rozen! laat u plukken
„ Zóó te fierven, is geen finart.
„ ó, Hoe teêr zal ik u presfen,
„ Prangen tusfchen hart en hart!"..,
Fluks wendt hij het ros daar henen;
Maar, het fchrikt bij 't nader treên,
En hij kan van geen der zijden
Langs het rozenboschje heen.

,, Zoo gewoon bij nacht te zwerven,
b , Grillig beest!" dus roept hij uit.
, Vreest gij nu der takken fchaduw,
„ Zwevende op 't bedauwde kruidt"
Dan, vergeefs zijn zweep en fporen;
't Stampt en fnuift en fchudt den kop.,
£n het graaft den losten bodem
Met zijn voorfte hoeven op;
Woelt
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Woelt en werkt en wroet al dieper;
Klouwt en krabt uit al zijn magt:
12 , Schatten, denk ik, wilt gij graven:
„'t Is ook juist om middernacht! "...

Onder zijnen hoefdag dreunt het;...
Dat zijn planken,... 't is een kist, ...
En nu treft een flag geweldig,
Die het zwarte dekfel fplist.
Springen wil hij uit den zadel;
Maar, hij voelt zich vastgeklemd;
En, zoodra de kist zich opent,
Schijnt het Steigrend ros getemd.
Langzaam rijst, als uit een duimring,
De gedaante van een Vrouw,
Beeld van diepen rouw en kommer,
Beeld van teedre liefde en trouw.
„ Komt ge in 't eind mij hier bezoeken,
„ Uwe Clara, Fortunaat? -„ Deze beuken, deze Iinden
„ Waren tuigen onzer daad!.
Hoe me uw lippen trouwe zwoeren!
„ Hoe me uw mond zoo vleijend bad,
» Tot ik 't roosje had verloren,
„ Schaamte en eer met voeten trad!
„ Maar die zonde werd mij bange!
„ Maar dat offer flond mij duur!
„ Steeds door naberouw gefolterd,
„ Klom mijn angst van uur tot uur.
X4
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„ Voor 't verterend vuur der wroeging
„ Wist ik niets, dat laafnis bood,
„ Dan het kranke lijf te bergen
z, In des aardrijks koelen fchoot.
„ U nog eenmaal hier te ontvangen
^, En te drukken aan mijn hart,
„ Dit bevredigt al mijn tiyenfchen,
„ Dit, dit loont mij alle fmart;
„ Schuchtre fehaamte kent geen blozen

„ In dit diep en donker dal,
„ En, voor één ontbladerd roosje,
„ KWeekt hier liefde een duizendtal.
„ Zie dees enge legerflede,

„ Ruim genoeg voor 't minnend hart!
„ Vlijen we ons te zaam hier neder,
„ Vol van teedre liefdefmarg.
Door des voorhangs groenen fluijer

„ Dringt geen onbefcheiden oog,
t, En ons wekt uit liefde's zwijmel
„ 't Zonlicht nooit aan 's hemels boog,
In mijns bruigoms arm te zinken,
„ En zijn ziel, aan deze borst,
,, Met mijn kusfen op te vangen,
„ Smacht ik naar vol minnedorst.".
Zachtlijk trekt zij hem ter neder:
„ Sehoone jongling! kus uw bruid; "..
1-iuivrend zijgt hij in den grafkuil,
Daar 't gebroken oog zich fluit.
„
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„ Lila! Lila!" wil hij lisplen;
maar de doodsangst grijpt hem aan,
En hij doet, bij 't grafwaarts zinken,
Slechts een dervend „ ach!" verftaan,
Eensklaps fort nu 't zwarte dekrel
Op de kist, al tuimlend, neêr;
En een fiormwind, losgebroken,
Vult den kuil met aarde weér,
Buldrend jaagt hij door de rozen;
Dwarlend fuiven zij als kaf,
En, voor 't feestlijk bruidsbed, firooijen
Ze al heur blaadjes op het graf.
Eensilags is nu 't ros verdwenen:
't Vlugt langs onbetreden paén;
Komt in 't eind, bij 't morgenkrieken,
Voor de but van Lila aan;
Blijft daar Paan, getoomd, gezadeld,
't Hoofd gebogen naar den grond,
Tot het angilig- wakend meisje
Zijne boodfchap wél verflond!
Ijlings rende 't boschwaarts henen,
En verkoos den vrijen ilaat,
En wou nooit een' Ridder dienen,
Na den flanken Fortunaat.

j. W. Ij.
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Yanuarij tot 4pril, x8I3.
.lomen toevallige zamenloop van perfonele vermeerderde bezi g .
lieden is oorzaak geweest, dat de Schrijvers dezer Tooneelkritiek, gedurende twee maanden, hunne aanmerkingen dein
Schouwburg-minnaren niet hebben, kunnen aanbieden. Intusfchen heeft deze vertraging de nuttige zijde gehad, dat de
Schrijvers met den geest van menig eenen kunftenaar zijn bekend geraakt: want, naauwelijks ontwaarden eenige regte hom
kunst, dat men geene Tooneel - kritiek in dit Tijd -melsind
geplaatst, of alom ging de blijde mare op: „ dat-fchritad
er geene Tooneel- kritiek meer verfchijnen ;nogt; dat uien
dezelve verboden had; dat Mijnheer vaan der die en Me„ vrouw van der zoo zich beklaagd hadden over eene gisping,
„ die hunner kunst - reputatie zoo noodlottig was; dat men
de Schrijvers, de Heeren N. N. en camp., deerlijk op
de vingers had getikt; dat .... " Arme fukkels ! gij wist
dan niet, dat, onder een kunst - befchermend Gouvernement,
ieder zijne kunst - aanmerkingen vrij en ongehinderd mag
openbaren; dat alles, wat door het Publiek gefchraagd wordt,
ook aan de beoordeeling van dat Publiek onderworpen blijfr;
dat, van de zijde des Beftuurs, dusdanige beoordeeling nimmer eenige belemmering te duchten heeft; dat.... Dan, Iaat
ons, kortheidshalve, deze inleiding met bet navolgend berigt
befluiten: Schrijvers der Tooneel- kritiek verwittigen het ge-

eerd Publiek, dat zij de op hunne fchouders liggende taak on
vermoeid en onbevooroordeeld zullen voortzetten; dat zij,
waar zulks pas geeft, sneer dan ooit gefireng in hunne krstiek zullen zijn; en dat zij de fnerpende roede, door Rederctetr; en van de Parï ifche dagbladen: LE JOURNAL DE L'E MpIStE, LA GAZETTE DE FRANCE Cn LE JOURNAL POLI
Z iQuE zoo tuchtigend gezwaaid, ziele voorbehouden, alleen
om te doen zien, dat zij voor geene fclireeuwende kunstduivels, alnvdre derzelver getal ook, legio, vervaard zijn. — En
'

-

nu ter zake; hoewel liet ons leed doet, dat wij, door ophooping der 4olfe en beperktheid van bepek, ditmaal onderí'chei
dene huppen met í{ilzwijgen voorbijgaan, of niet, enkele aanflipping zullen moeten vermelden. De
,
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De tweede vertooning van Rhadamistus en Zenobia is oneindig beter uitgevoerd dan de eerife, met uitzondering nogtans
van eenige, onzes inziens , door den Heer J ELGEP II UIS ver
begrepene pasfages, waarvan wij te voren reeds een paar-kerd
I

haaltjes hebben gegeven.

Herodes en Marianne heeft het publiek, volgens onze oog
opneming, fatfoenlijk verveeld. Wij voegen hier-fchijnlke
gaarne in overeenflemming bij: ook ons; offchoon wATT1ExZ I E S E N I S Mariamne was. Het ítuk is, over 't geheel, redelijk wel vertoond. Het tooneel, echter, waarin Mariamne
Salomé de huid vol fcheldt, is, door toedoen van Mejufvr.
G R E V ELI N K, niet genoeg uitgekomen, Wanneer iemand dL
waarheid, en wel op zulk eenen harden toon, gezegd wordt,
ziet men, vooral bij vrouwen, den toorn fpoed;g ontbranden.
Dit is hier het geval geenszins geweest; Mejufvr. G h EVE i.1 N K
heeft koel en onverfchillig daarhenen gezien, zonder eens hare
medefpeeliler met dien blik van woede en haat te befchonwen,
waarin als 't ware de geheele ziel van Saso;tmé moet fpreken.
Er is niets hinderlijker voor het publiek, dan deze kleine,
doch veel afdoende onachtzaamheden bij eene Vrouw te ontwaren, die federt twee jaren zulke regt loffelijke vorderingen
gemaakt heeft. De Heer J E L c E R u u i s heeft zich van de zware rol van Herodes op eene regt Herodesachtige wijze gekweten; en dit is veel gezegd! De mindere rollen zijn allen tamelijk wel uitgevoerd. Dan, wil men den man kennen, wiep
de eer van deze reprefentatie toekomt, dan noemen wij met
regt den naam van KAMPHUIZEN, die, tegen zijn tooneelemploi aan, de rol van den Hebreeuwfchen, Ik maak bekend
dat overleden is, vervuld, en waarachtig op zulk cane wijze
vervuld heeft, dat wij, met het publiek, dien avond over hein
hoogst te vrede zijn geweest.
Othello is op eerie wijze gefpeeld, die ons nimmer uit liet
geheugen zal gaan. Nooit heeft de Heer s Non K zich op eene
dusdanige wijze aan deze verfchrikkelijke rol gewaagd; maar
nooit ook heeft hij er zulk eene eer mede behaald. Waarlijk,
zijn fpel is boven alien lof geweest ! — Mejufvr. K A M r i-t U Iz E N is eerie zeer bevallige Edelnone. Alleen zijn wij het
in den herhaalden uitroep:
9,

Helaas! mijn dierbaar kind, gij zult rampzalig íterven!"

met
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met haar niet eens. Zonde deze uitroep, meer nadenkend en
met minder galm uitgefproken, niet hartroerender zijn? Wij
meenen ja, en mogen ons hier op onze groote Kunllenaresfe,
die voormaals deze rol vervuld heeft, beroepen. Dan, deze
enkele aanmerking kan haar verder voortreffelijk fpel geenszins
opwegen, en moet der bekwame Vrouwe doen zien, hoezeer wij
ons met haar talent bezig houden. De Heer J ELGERIJIJIS
heeft zijne rol op eene hem waardige wijze vervuld; en wij
maken dus Hechts ter vlagt mentie, dat hij, bij zijn aftreden
in het eeríte bedrijf, zich weder voor eenige oogenblikk. n
door zijn zwak heeft laten wegliepen. De Heer EVERS heeft
zijn best gedaan, maar zijne verklaring aan Edelnone een wei
elkander gehaspeld. Hij tempore, door bedaarde oe -nigdor
een jeugdig vuur, dat zoo gevaarlijk is! Onzen damt-fenig,
aan den Heer WESTERMAN, dat hij cie kleine, maar veel afdoende rol van den Dage op zich genomen hebbe, en (alle
Heer alle eer!) aan de Directie, die onze vroegere aanmerking
fchijnt onthouden te hebben. Hij, die zijne misflagen herfielt,
heeft aanlpraak op elks hoogachting. De overige rollen, ex
vooral Pizarro, hebben niets te wenfchen gelaten.
Ii enia in Tauris is deze keer met zoo veel en/enable ver
dat wij befcheidenlijk onze zeer geringe aanmerkingen-tond,
ter zijde leggen, en, zonder onderfcheid, de Tooneelisten, die
dit Treurfpel hebben uitgevoerd, ieder in zijn vak, toejuichen
willen.
Omajis is een dier lukken, welke zoo goed ineen zitten,
dat men, met het naauwkeurigst oog, bijna geen fpeelvlekje vinden kan. Deze reis is hetzelve weder meesterlijk ver
sNOEK als Osnafis, WESTERMAN als Jakob, maar-tond;
JELGF.RHUIS vooral, JELGERHUIS als Slaneon, hebben onverbeterlijk gewerkt, en, met de overige rollen, een geheel
opgeleverd, dat ons verrukt heeft. De vrouwelijke Benjamin
had deze keer een meer mannelijk en toch niet minder bevallig
kopje.
4chilles heeft ons wel voldaan; ofïchoon het gebrekkige van
het nuk zelve veel toebrengt aan den weinigen bijval des publieks. Intusfchen is Ichilles verdienlieliík door den Heer
sNoLK gefpeeld; de lierzang is door hem tre,`feli_jk gereciteerd;
alleen heeft hij ons te veel het indolente van eenen vertoornden Achilles vertoond; dan, hoe fchoon heelt hij dezen klei.
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hen inisflag door meesterlijke oogcnblikken verbeterd, cf liever uitgevaagd! — E v E it s heeft zich als Patroclus wel geiiand^
haafd. De lierzang, hoewel een weinig flaauw s is goed door
hem uitgefproken, Wij herhalen den jongen kuntlenaar onze
vroegere, waarlijk vriendfchappelijke raadgevingen; hij zal er
zich wél bij bevinden. De Ileeren JE. LGERHuiS, wESTzItMAN enz. hebben, niet Mejufvr. GREVEL INK, hunne reputatie ftaande gehouden; offchoon de vraag van A ainemnos:
„ Wat wil Achilles dan ?"
gelukkiger had kunnen zijn: zijn dan was het regte dan niet,
Beter bezigde Achilles het vermaarde:
„ Ik zal ten firijd gaan," enz.
Men voelde met hem, hoe hij zijn' toorn onderdrukte, en hoe
pijnigend hem dit befluit was.
De derde reprefentatie van Rhadamistus en Zenobia hebben
wij niet kunnen zien; ergo filentiumn!
Tan credo is, volgens gewoonte, goed vertoond; alleen hebben wij ons niet eenige p:isfages van Orbaasfnn niet kunnen
vereenigen: de Heer JE I. GERHuis, deze rol wel begrijpende,
neemt echter den Orbasfan te fier op, dat intusfehen ;;eerie
misdaad is; beter iets te veel, dan te weinig. Tancrcdo is met
veel jeugdig vuur door. den Heer SNOEK vervuld. A;nenaïde
was bekoorlijk beklagenswaardig, en w E S TERR MAN zeer cvel
1s Vader geplaatst, hoewel fomtijds een weinig gerekt. RoMBACH, als Tincredo's oude krijgsmakker, verdient eene allezins loffelijke vermelding.

Redding voor Redding is zeer aardig gefpeeld. Mejufvrouwen
XAMPHUIZEN en SNOEK hebben de karakters van Augusta
en Petronella verdienflelijk uitgevoerd. De IIeer M A JO F s It i,
als Doctor Mertens, was onverbeterlijk. Welk een warm en
wel doordacht fpel! De Heeren KAMPHuizEN, WESTERMAN, ROMBACH, enz. hebben met hunne gewone bekwaamheid de overige rollen vervuld. De reprefentatiën van dit fluit
Zijn niet onbehagelijk geweest.
Eenige andexe Rukken gaan wij, als reeds be iordeeld, ftiizwij-
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zwijgend voorbij; te meer, daar zij bij de vertooning geene
nadere aanmerkingen veroorzaakt hebben.
halvaife en fld^laïde. Dit Tooneelfpel, dat, naar onze
meening, een vroeger fink van denzelfden aard geenszins kan
tipwegen, is ons voorgekomen als wel gefpeeld, waarvoor men
onzen Tooneclkanflenaren dank veríchuldigd is; want waarachrig, zij , die de dialogue van dit fluk hebben kunnen memoriferen, hebben een wonder gedaan! Nimmer hebben wij eene
zoo ongemakkelijk te bezigen taal op het Tooneel ontmoet. KAIRTPHUIZFN en MAJOFSKI hebben zeer-Blejufvrown
verdienfielijk zich van de haar opgelegde rollen gekweten.
ROME ,t c it , als Gustaaf, was wel, maar ook niet meer dan
wel. Het is zeer te bejammeren, dat deze zoo verdienftelijke
kunflenaar in alle vakken fpeelt, in plaats van zich tot één
vak te bepalen, waarin hij zulke verbazende vorderingen maakt.
De Heer r n MPH UI z n N heeft Ilal^'aife zeer warm, maar te
te huilend, te deklamerend uitgevoerd. De Heergin JEL--vens
c E R ii U J S en WESTERMA N verdienen eerre loffelijke vermelding in hunne ministerieele rollen. De Heer VAN H U L sv
heeft ons als een Zweed/ehe riza,urbreler, of liever fau. -crane,
veel vermaak gedaan; zijne fchuld is liet niet, dat hij zulk
eene gemankeerde rol moest voordragen. De Heeren s A RD E Tr
en s N 0E c ic hebben de hun opgelegde taak ook moedig
getorscht, en alles te zamen genomen heeft een goed enfemnble
opgeleverd. — NB. De costumes der mannen deugden geen zier.,
Gustacf had veel van een' Noordwijker vischboer; de mand
niet fcl.ol ontbrak er nog-maar aan!
Kas-el en Karolina hebben wij niet veel genoegen gezien:
alle de rollen zijn wel juist niet uitgevoerd zoo als wij gewenscht hadden; dan, men moet, waar ijver en warmte de
fpelers vervult, ook niet al te kenrag zijn. Bazilius, Cecilia en
P,-eval zijn flout uitgevoerd. Karel kon er ook door; te
meer, daar tvij met groot vermaak ontwaard hebben, dat de
Heer x n M P tr U i z E N den klagenden en huilenden toon achtervege gelaten heeft. De beide Verneuils deden ons aan eRUys
en Roos herdenken!
De Schipbreuk zou een ruim veld tot kritiek opleveren: de
fpelers hebben alzoo verpligting aan het kort beftek, dat alléén
ons liet zwijgen oplegt. -- Het Cameleou! Zoo dikwerf men
zulke vodden vertoont, zullen wij het Tooneel• beítuur toeroe-
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pen: Eh! Mesfieurs i que penfez - vous done de nous? .Dots
prenez -nous pour... Zeggen wij liet woordsnaar niet!
Het loste Schot. Idem, idem. — De Snijder en zijn Zoon,
een lief, zedelijk ílukje, is lief en zedelijk gefpeeld. Ons kom
aan den Heer M A l o F S R i; wij hadden hem nimmer-pliment
als den Ritmeester gezien, en, zoo wij ons eene aanmerking
over zijn fpel veroorloofden, zoude het deze zijn, dat hij ons.
als Ritmeester te goedig toegefehenen is. Natuur verraadt zich
zoo ligt!
Het Militair Arrest is goed gefpeeld. De drie getrouwde
Mannen; nu ja, pnsfàbel!
Argwaan en A-glistiglseid is hoogst bevallig door den Heer
It A M P III V I z E N en zijne Gade uitgevoerd. tammer, dat eerst gemelde zijne 4tem niet meer wist te maskéren; hij had dan nog
meer roems ingeoogst.

De Ipothecar en Doctor is, even als de vorige keer, zeer
zwak uitgevoerd. VaIsch is er gezongen, zoo als men zegt,
uit den treure! — De Sai'oijards, De Melomanie, De Schulden, Armand en Conffance, De Kuiper, enz. hebben niets
nieuws verfchaft, of liet moest zijn, dat men De Schutden den
gnadefag heeft willen geven. Jammer van dit aardig Zangfpel!
Anacreon. Dit meesterlijk en verheven Zangfpel heeft het
Amfterdamsch publiek, over het algemeen, nie, behaagd; of%hoor alle zorg gedragen fcheen, om het roet luister en eufe;rabie te vertoonen. Decoratiën, costumes en dans, eerre mees
executie in het orkest, gepaard met de welbeftudeerde-terlijk
rol van Anacreon, dit alles heeft het Pluk den opgang niet
kunnen bezorgen, dien het waardig was. M A J o v S K t heeft
zich als Zanger in Anacreon gehandhaafd; maar Polycrates en
Auaïs waren zwak; Mejufvrouw ADAass kwijt zich beter vaa
de Antigoné. RoMBAcH fcheen' Of onpasfelijk, Of vreemd
met zijne rol. De Heer on ERG heeft eene goede gedachte
aan zich doen opvatten; hij heeft Olphide geen nadeel toegebragt.
Azenaia is op eene wijze vertoond, die veel, zeer veel gapingen gelaten heeft. Onder andere is liet ons toegefelienen,
dat eenige rollen in verkeerde handen waren. H_t is waar, men
kent geen emplot aan den HoIlandfchen Schouwburg; maar, met
het Zangfpel kan men niet tranftgeren. -- De Heer B E Y ry t rz tK
wil zich dan altijd door zedelooze aardigheden bij het publiek
aan-
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aanbevelen? Fabricio heeft zich weder in zijne coupletten iets
gepermitteerd, dat wij dachten dat Swalbe voor de laatfte maal
geuit had. Dat is twee maal
Het Bureau van Uithuwelijking heeft ons hartelijk doen lags
Chen; en wanneer men lacht, nu, dan is men ontwapend. Gelukkig hij, die de lagehers aan zijne zijde heeft; hij is verre weg
aart den besten koop! Het (lukje is zeer aardig gelpeeld. R om$Acn en VAN WELL, met Mejufvrouwen ADAMS en MAJOFSn i, zijn onverbeterlijk geweest. De Heer MA JO F S Ei vervulde,
denkelijk par eomplaifance j de rol van den Huwelij hs-Agent.
De verhinderde Danspartij doet altijd vermaak,
Van Pantalon Doctor, Het .Matrozen feest, De Ontvoering
van Colombine, Zazan en Guluma hebben wij reeds gefproken,
Het Uitjiapje naar Haarleng heeft veel genoegen gegeven; he
is, in ons oog, een uitfápje in de Kunst. De Decoratiën fpelen
Bene groote rol in dit Ballet; en, daar het verhevenfie gedeelte
van liet publiek eene gemarqueerde prédiiectie voor viervoetige
lastdieren fchijnt te hebben, zoo hebben ook natuurlijk het
Ilepers- en jagers-paard de mildite toejuiching ontvangen, welke
zij zich echter hebben moeten laten welgevallen met de karbona.
de - hit te partageren. De Heer v AN WELL gaf in dit Ballet ons
weder een bewijs, hoe verre hij het in de kunst van zich te
maskéren gebragt hebbe. Hij was de man, dien hij 't er op
gezet had voor te Eiellen.
Wij wachten liet vervolg op den Centaurus Nesfus, bevorens
wij onze aanmerkingen op dit Mythologisch Ballet mededeelen.
Het is ons intusfchen zoo wat ligt en digt, zoo wat Kapelachtig
toegefchenen. Dan, wij zeggen nog niets. Ne condamnons pas
fans entendre!
-

Wij 1Jebben onze verdienftelijke Actrice s AR n E T, na eersen
meer dan dertigjarigen onafgebroken dienst, helaas! verloren ; —
innig heeft het ons gegriefd, dat de hulde, harer nagedachte
WEST ER MAN met zoo veel
-nisfedorachtgwien
warmte toegezwaaid, niet meer toeloop heeft gehad; waarlijk
weinig aanmoedigend van de zijde des publieks! -- Het gemis
dezer bekwame Vrouw, in menige moeijelijke rol, zal zich
weldra openbaren, en de wufte tooneelvlinders, die haar overlijden met ongevoeligheid vernomen hebben, van fchaamte doer.
blozen, indien zij voor eenige aandoening vatbaar zijn.

MENGELWERK.
OVER DE AANKONDIGING VAN DEN VERRADER DOOI
JEZUS, NAAR MATT. X.X.VI: 2I--2,5. MARC. XI`':

18-2I. LUC .XXII : 2I— 23. JOANN. XIII: 2I-30.

Leeraar hij de
Hervormde Gemeente te Grootebrock.

Door W. A. VAN HENGEL,

de Hukken , welke de Heer
O nder historifche
en aest hee ifche befchouwing van den
K R U Al MAC HE

in zijne
geest en form der Evangelifche gefchiedenis, fraai heeft
opgehelderd, behoort ook de gefchiedenis van het verraad
van ,^ udas. Doch, terwijl geen menfehelijk werk volmaakt is, kon aan de aankondiging van den Verrader
door jezus nog meer licht zijn bijgezet geworden. Dezelve
blijft altijd een zeer gewigtig deel der Evangeliën. Zij is
eene voortreffelijke bijdrage tot de kennis van 's Heilands
menfchenkunde, en groot, weldadig karakter. Zij leert
ons, boven menig ander verhaal, de onnoozele goedhar
zijner leerlingen, en hunne trouwe liefde voor de--tighed
zen hunnen onmisbaren Meester. Vooral is dit fluk belangrijk, wijl liet ons in Judas de ongemeene boosheid, waar.
toe de mensch, de broeder der Engelen, Gods beeld op
aarde, vervallen kan, met levendige verwen afmaalt, ett
Bene nadrukkelijke waarfchuwing tegen de eerfile toegeeflijkheid aan eenen misdadigen hartstogt predikt. Deze aan
kondiging van den Verrader is dus van dien aard, dat
wij vertrouwen, den Lezer geen' ondienst te kunnen doen,
met eenigen tijd aan derzelver opheldering toe te wijden.
Men heeft vele geleerden gehad , die vastilelden , dat
de Evangeliën ons tweederlei aankondiging van den Ver
hetgeen ,^oann. XIII: 21 —ga-radenil:zot,
verhaald wordt, op een' anderen tijd zij voorgevallen, dan
Hetgeen wij Matt. XXVI: 2I-25. Marc, XLV: t8-21.
V
Luc,
MLN. 1l I3. NO. 7.
-
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Luc. XXII: ni -2; lezen. Dezen weg voeg men bijzon
vorige dagen in, toen men door de gronditelling,-derin
dat gelijkiborti ;e berigten in de Evangeliën vaak op voor
tijden doelen, zich uit de verle--valenodrfchi
genheid, waarin men door de fchijnf}rijdighederi gebragt
was, wilde redden. Doch de zigtbare overeenkomst der
verhalen nopens de aankondiging des Verraders is bewijs
genoeg, dat alle de vier Evangelisten dezelfde gebeurtenis
geboekt hebben. En wanneer, hetgeen door Joannes ver
wordt, twee of meer dagen vóór het gebeurde bij-meld
Mattheus, Marcus en Lucas gefchied ware; zou de vrage
der leerlingen : ben ik het?, die wij bij de laatstgenoemden
vinden, onbegrijpelijk zijn; daar het hun in dien tusfchentijd moest zijn bekend geworden, wie dit misdrijf begaan
zou. Bij deze aanmerking van D o D D RID GE hebben andere uitleggers het hunne gevoegd, en men fleurt heden
vrij algemeen zamen, dat wij, zoo wel hetgeen Jo•-dags
asnes, als hetgeen de overigen berigten, tot den laatíten
avond van 's Heilands leven rekenen moeten. Hunne onderlinge afwijkingen fpruitcn uit hun onderfcheiden karakter voort. Wie zou het van den jonger, dien Jezus lief had,
die hem op de borst gevallen was , niet verwachten, dat hij
eene bijzonderheid, waarin zijne teedere betrekking tot Je
aan de wereld zou bekend gemaakt hebben?-zusdorliae,
Zeer verfchillend is intusfchen de wijze, waarop de uit
liet verhaal van Joannes met de verhalen der andere-legrs
Evangelisten overeenbrengen. De Hoogleeraar PA U L u s
wijkt, mijns bedunkens , in zijnen Commentar ober das
Neue Tesra;nent, zeer verre van de waarheid; hetwelk ook
de aandacht van KR U M MA C HE R niet ontgaan is. 1-lij
meent namelijk, dat 's Heilands woorden bij Mattheus : die
de hand met mij in de fchotel indoopt, die zal mij verraden, gelijk liaan met die bij Joannes: deze is het, dien ik
de bete, als ik ze ingedoopt hebbe, geven zal. Jezus zal
dit derhalve aan Joannes hebben ingefluisterd, en Marcus
heeft zich vergist, door te fchrijven: hij zeide tot hen.
Vervolgens zal jezus weder luid ei tvt allen gezegd heb -

toot
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ben: de zoon des menfchen gaat ,vel benen, gelijk van hert
gefchreven is; maar wee dien menfche, door welken dt
zoon des menafchen verraden wordt! Het ware hein goed,
zoo die mensch nooit geboren ware geweest. Maar de vrage, welke Mattheus eindelijk den Verrader in den •mono$
legt : ben ik het, Rabbi?, en het antwoord van Je zus : gij
hebt het gezegd, zullen bij het overreiken der bete zijn uit+
gefproken: Men moet dus het woord Etas voor zon, veel aïs
een' meer dan volmaakten tijd houden. Zulk ecuc oubefclhaamdheid kan men toch in ,Judas niet veronderflellen,
dat hij, terf'ond nadat Jezus zijn wee over den Verrader
had uitgeroepen, nog zou gevraagd hebben: ben ik het
— Zoo oordeelt PA U LU S ; maar indien men zulke geweld.
dadige middelen wil ter hand nemen, kan men gemakkelijk
Harmoni n maken. Niet alleen zegt Marcus, dat Jezus zij
ilen leerlingen antwoordde: het is een uit dc twaalve , dic
met mij in de fchotel indoopt, en men mag uit liefde voor
zijne veronderifellingen den gefcl,iedfchrijver niet verdenken; maar zelfs is het verhaal bij Mattheus zoo ingerigti
dat men de woorden van Jezus: die de hand -net snij in
de fchotel indoopt, die zal mij verraden, niet anders kan
áatimerketi, dan tot allen gefproken. Zij worden toch door
dezen Evangelist als het antwoord op de vrage: ben ik
het, Heere ? opgegeven. Men kan derhalve niet hellen,
dat dit aan Joannes zou zijn ingefluisterd (*). Of wil men
mogelijk op de overeenkomst der woorden: deze is het
dien ik de bete, als ik ze ingedoopt hebbe, geven tal,
met die bij Mattheus, dringen; dan verklare ik, dat die
overeenkomst meer fchijnbaar, dan wezenlijk is. Terwijl
Je(*) Verfcheidene geleerden hebben dit reeds getoond, èn onder dezelve j. 0. T F11 E s Z. Doch dit zal niemand verwonderen; daar er zich deze mar op toegelegd heeft, om den Conztnentcir van P A U LU s in zijn' nog veel gebrekkiger Nester kil:
life/we Kem;rentar fiber das N. T. te vernederen. jammer, dar
bnze VAN VLOTEN ook aan eene influistering, van hetgeen
JWatt. Vi: z3 voorkomt, denktl
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Jezus bij Joannes bepaaldelijk op Judas doelt , fpreekt hij bij
Mattheus algemeener. Zeer waarfchijnlijk is namelijk het
gevoelen van onzen beroemden D E OR 0 o T, hetwelk door
anderen is gevolgd geworden, dat Jezus en zijne leerlingen
uit verfcheidene fchotels bij partijen aten, en Judas een hunner was, die uit dezelfde fchotel aten , als Jezus. Men kan
daarom 's Heilands taal , ten naasten bij met C LARK z,
omfchrijven: „ Een, die zeer nabij mij zit, en met mij uit
„ dezelfde fchotel eet, is de geen, die mij verraden zal."
Zulk een eten uit verfcheidene fchotels is niet alleen zeer
natuurlijk, maar, door hetzelve te veronderflellen, kan
men de Evangeliën ook best verklaren. Vooral komt hier
in aanmerking, hetgeen Marcus heeft: het is een uit dei
tiraalve, die -niet mij in de fchotel indoopt, hetwelk men
niet anders verflaan kan, dan van een' van die partij, welke
met Jezus uit dezelfde f:hotcl at. Ik weet wel, fommigen
willen dit gezegde, even als dat bij Mattheus, algemeener
gevat hebben, als of de Zaligmaker alleen verklaard zou
hebben, dac een zijner dischgenooten hem verraden zou.
Dit zou zeker flerker geweest zijn, dan zijne eerie uitfpraak, die wij bij Mattheus vers 21 vinden, en in zoo
verre geenszins eene matte herhaling mogen genoemd worden (*). Maar zijne eerie uitfpraak bij Marcus vers I fi
luidt anders. De 1-leiland zegt daar uitdrukkelijk: voorwaar,
ik zegge u, dat een van u, die met mij eet, mij zal verraden, en dus kan men het vol(lrekt niet loochenen, dat
het zo vers bij dezen Evangelist waarlijk eene matte herha ling zijn zou, indien Jezus er niets meer in te kennen gaf,
dan dat een zijner dischgenooten aan hem de filoode daad
zou uitvoeren. Daarenboven vordert (hetwelk men niet genoeg heeft opgemerkt) de vrage der leerlingen: ben ik
het? niet, dat de grootheid van het feit, hetwelk een
der aanzitters begaan zou, met treffender kleuren vertoond
wierd; maar, dat meer bepaald geleerd wierd, wie de misda( Cf. KUINoEL Comment. in libr. N. T. histor. Vol. 1.
P. `7R'
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dadige zijn zou. Men brenge ook tegen DE GR o o T'S opvatting geenszins de gelijkliuidende plaats van Lucas vers zi
in : zie, de hand des genen, die mij verraadt, is met
mij aan de tafel. Immers, behalve dat deze plaats ook
niet ongevoegelilt van een', die met Jezus uit dezelfde fehotel at, zou kunnen uitgelegd worden, behoort men onder
het oog te houden, dat dezelve íiechts eene algemeene aan
bevat, welke met de driederlei aankondigingen-kondig
bij Mattheus, en de tweederlei aankondigingen bij Marcus,
gelijk Raat, of nog liever aan de eerfle uitfpraak bij Marcus beantwoordt ; terwijl Lucas het overige voorbijgaat.
Uit het een en ander blijkt, dat wij 's Heilands verklaring
bij Mattheus vers 23 en bij Marcus vs. 20 zoo verflaan
kunnen, dat hij een' van die partij, die met hem uit dezelfde fchotel at, als zijn' Verrader bekend maakt. Dit is nu
even luid gefproken geworden als liet volgend wee over dezen ongelukkigen, die, na dit gehoord te hebben , de vrage:
ben ik het? opperen durfde. Het is toch zeer willekeurig,
het hij zeide bij Mattheus vers z5 voor hij had gezegd te ne
daar het verhaal van dezen Evangelist zoo geordend-men;
dat
hij blijke, hier het laatftelijk voorgevallene te heb
is ,
willen berigten. Dat men in Judas zulk eene onbe--be^n
fchaamdheid niet kan veronderfelltn, om, terl'ond nadat
Jezus zijn wee over den Verrader had uitgefproken , nog te
durven vragen: ben ik het 2, moge ten deele waar zijn; maar
dat onbegrijpelijke vertrouwe ik op eene veel gemakkelijker
wijze te zullen wegnemen.
Geenszins behoeven zich die uitleggers zoo in allerlei
bogten te wringen, die vasttellen, dat het gefprek over
het verraad zoo gehouden zij, als het door Mattheus geboekt is, en er alleen het door Joannes verhaalde tusfchenvoegen. Evenwel hebben zich, mijns inziens, zeer weinigen van misvattingen kunnen bewaren T H E o P H Y LA C
vele anderen erkennen wel, dat de woor--Tusenmth
den van Jezus bij Mattheus : die de hand met mij in de
fchotel indoopt, die zal mij verraden, en die bij Marcus :
diet is een uit de twaalve, die ,net mij in de Jchotel inY3
doopt,
.
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doopt, aan Joann€s niet in het oor gefluisterd, maar aar#
allen ten antwoord gegeven zijn; doch beweren echter, dat
daardoor Judas bepakldedijk zal zijn aangeduid geworden.
Te weten, de Verrader zal te gelijk met Jezus, en juist
op dat oogenblik, in de íchotel gedoopt hebben, waarop
Jezus deze verklaring gaf; en zoo zal hij zijne jongeren onerrigt hebben, wie de ongemcene fchanddaad aan hem bedrijven zou. Doch ook deze uitlegging drukken groote en
onoplosfelijke zwarigheden. Vooreerst kan men het, gelijk
reeds door anderen is opgemerkt, met het karakter van 's
1 Ieilands leerlingen, en inzonderheid met de bekende oploopendhcid van fommigen hunner, niet vereenigen, dat zij,
ira den Verrader te hebben leeren kennen, zich zoo flil gehouden hebben, dat wij in geen der Evangeliën eenig fpoor
van opfluiving ontdekken. Daarenboven blijft.er bij dit gevoelen geene plaats over, waarin men het verhaal van Joannes zou invoegen; hetwelk verwonderlijk is, dat velen niet
gezien hebben. Men zal toch niet beweren, dat, hetgeen
Joannes van vers 93 tot vers ti6 berigt, de aangehaalde ver
Jezus bij Mattheus en Marcus zij voorafgegaan;-klaringv
wijl het vervolg bij Joannes ontegenzeggelijk leert, dat, op
,ie ontdekking van den Verrader aan dezen féhrijver, deszelfs vertrek fpoedig moet gevolgd ziin. Even min kan 's
Ueilands taal bij Mattheus en Marcus te gelijk tot antwoord
aan Joannes en aan alle de leerlingen gcflrekt hebben; wijl
Chet geheele verhaal van Joannes blijken doet, dat hij boveq
zijne medeleerlingen ecnig bijzonder. onderrigt nopens den
helager zijnes Meesters genoten hebbe. Eindelijk zou het
zeer ongerijmd zijn, dat men eerst bij Mattheus en Marcus
den Verrader door den Heiland liet ontdekken, en vervolgens Petrus nog eens wenken , en Joannes nog eens vram
gen, en jezus nog eens verklaren liet, wie hij ware.
Ook op de vereeniging der Evangelisten, welke door
.,t RUDI a4 9 C H E K is voorgefla en , kan men meer dan ééne
oannzerking maken. Het is niet naauwkeurig, dat hij eerst
de jongeren vragen laat ben ik het? en vervolgens den
Uii n.l cie woorden bij Lucas (XXII: qi) in den mond
legt i

c
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legt: zie, de hand des Verraders is met snij over de tafel,
welke van dezelfde kracht, als die bij Joannes (XIII: i8)
zijn zullen: die mijn brcod eet, floot mij wet voeten. Immers de laatstgenoemde fpreekwijze, uit Pfalm, XLI: 1G
ontleend, fchijnt de geheele aankondiging van den Verrader
te zijn voorafgegaan, of zelfs Jezus op die aankondiging
gebragt te hebben. Hierop volgde dan zijne gezegde taal
bij Lucas, welke wij zagen, dat met die bij Marcus (X.IV:
z3): voorwaar ik zegge ti, dat een van ti, die met mij
eet, mij zal verraden, (door Mattheus (XXVI: ai) bij
verkorting geboekt) gelijk (laat. En eerst daarop vroegen
de leerlingen: ben ik het • — -- Het is even min naauw.
keurig, dat K RU M MA C HER het tooncel , waarin Petrus
Joannes door Benen wenk opwekt, om Jezus te vragen, en
Jezus aan Judas de bete toereikt, vóór deszelfs uitfpraak
van het wee over den Verrader plaatst, en dan eindelijk de
vrage van Judas: ben ik het, Rabbi? invoegt. Hetgeen wij
lhaks zien zullen, dat, volgens alle zielkundige waarneming, de laatstgenoemde vrage onmiddellijk heeft moeten
voorafgaan, wordt zoo doende van dezelve afgefcheiden,
en er wordt iets tusíchen in gezet, dat het waarlijk onbegrijpelijk maakt, hoe die vrage hebbe kunnen gedaan worden. Ik wil zeker Judas in geen zachter licht vertoonen,
dan hem de Evangeliën voorpellen. ik houde die uitleggingen, volgens welke hij alleen de befpoediging der openbaring van Jezus als Mesfias zal gezocht hebben , voor niets
meer, dan mislukte pogingen, en geloove, dat gierigheid
en wraakzucht zijne geheele ziel vervuld hebben. Maar des.
niettegenftaande kan ik niet denken, dat hij, na den afloop
van het gefprek over de verraderij met de geduchte waar
de zoon des men/chen gaat wel henen, gelijk-jchuwing:
van hein gefchreven is; maar wee dien menfche, door welken de zoon des menfchen verraden wordt! Het ware hem
goed, zoo die mensch niet ware geboren geweest; (dat
hij, zeg ik, nu nog) zich zou verílout hebben, om te
durven vragen: ben ik het •, nu hij zich gemakkelijk bui
zaak kou gehguden hebben.
-tend
Y4
ik
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Ik wil mij niet verledigen, om nog meer uitleggingen
van deze gewigtige verhalen ter toetfe te brengen. Het
komt mij voor, dat zeer weinigen met volkomene juistheid
zijn te werk gegaan. De Heer K U I NO EL, een der jonge en beste fchrifiverklaardcrs, behoort, i4Izonderheid in
zijnen, het verleden jaar (18 ta) uitgegevenen, Commentarl tts in Euang. ' f oann. , benevens onzen DE G R 00 T,
onder hen, die zich hier ook het beste gekweten hebben.
Het is op hun voetfpoor, dat ik mij verbeelde, aan deze
aankondiging des Verraders door Yezus nog al eenig licht
te kunnen geven. Trapswijze ging namelijk de Zaligmaker
in de ontdekking des Verraders voort. Eerst befchuldigde
hij een' der twaalve , onbepaald, wie het zijn zou. Vervolgens liet hij zich nader over den man uit, en befchreef hem
als een' van de partij, die met hem uit dezelfde fchotel at.
Daarop onderrigtte hij Joannes in het bijzonder, wie dit feit
aan hem begaan zou. Eindelijk zeide hij den Verrader zelven, dat zijn plan hem bekend was. Zoo loopt alles vol
zielkundige waarnemingen in eene geregelde Harmonie-gens
af, gelijk wij nu nader toonen willen.

(Ilet vervolg hierna.)

OVER HET SPIJZEN VAN ZIEKEN.

D

e behandeling en oppasfing van Zieken is eene kunst,
welke waarlijk elk niet met de pap is ingegeven, in vele
omfiandigheden evenwel zeer te pas komt , en tot welker aanleering men dan ook wel wat meer moeite befteden
snogt, dan gewoonlijk gedaan wordt. Niemand toch zal
ontkennen, dat de ervarenfle en oplettendite Geneesheer
weinig ten voordeele van den Zieke doen kan, wanneer
de omftanders niet van den eenen kant opmerkzaam zijn
op hetgene er met en om den Zieke gebeurt, en het den
Arts getrouw mededeelen, van den anderen kant zijne
VQorfchriften fiptelijk nakomen. Daarenboven heeft de
Kran-
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Kranke, in duizend gevallen, eene oordeelkundige, geduldige en handige hulp noodig. Dit bedenkende, zal niemand
de bewering gewaagd achten , dat er meer Zieken door ver
verkeerde oppasfing verloren gaan , dart-warlozinge
door de hevigheid of ongeneesbaarheid der kwalen en de
onkunde en roekeloosheid der Artfen zamen. Men raadplege zijne ondervinding, en men zal fpoedig zien, hoe hier
door onzindelijkheid, daar door al te clerk broeijen, elders
door onvoorzigtige verkoeling, menige Zieke in het verderf
geflort wierd. Hoe dikwijls worden de geneesmiddelen 6f
niet behoorlijk toegereikt, of in het geheel ter zijde gezet!
hoe dikwijls allerlei huismiddeltjes en arcana's, buiten weten
van den Geneesheer, met en behalve de medicijnen aangewend! hoe dikwijls de benaauwde lucht van het ziekenvertrek door den adem van een dozijn menfchen, die er niets
te doen hebben, door allerlei kwade dampen, door eene
verflikkende hette nog meer bedorven! hoe dikwijls de
Zieke geplaagd, vervolgd, geheel overladen met allerlei
fpijs en drank! Vooral is dit laatffe eene zeer algemeens gewoonte; wij willen er daarom de fchadelijkheid, met weinige woorden, eens opzettelijk van aantoonen, ons overtuigd houdende, dat wij daardoor bij vele Lezers van dit
Tijdfchrift eenig nut zullen Richten. Ja zelfs verilouten wij
ons te denken, dat fommige Geneeskundigen, die , met
B R 0 W N, het voedfel voor een' noodzakelijken levensprikkel houden, onze bedenkingen wel in overweging mogten
nemen !
Ieder, die eenigzins nadenkt, weet, dat het voedfel
moet dienen om het gedurig verlies van ftoffe, dat ons lig
ondergaat, te gemoet te komen, de fappen te ver-cham
vaste deelen te herflellen. Het is ook dui--nieuw,d
delijk genoeg, dat het daartoe niet genoeg zij, dat wij eten
en drinken; maar dat, hetgene wij tot ons nemen, ook
verteerd , behoorlijk gezuiverd, met onze overige fappc rr
vermengd, en over alle ligchaamsdeelen gelijkelijk verdeeld
moet worden. Daartoe zijn dan ook een groot aantal werkig,er in de dieriijlk.e huishouding beftendig werkzaam;
en
Y
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en van derzelver behoorlijke werking hangt de gezondheid
grootendeels a£ Zullen wij dus nut van onze fpiis hebben,
zoo moeten althans die deelen in goeden welíland zijn, wel.
ke het hunne ter fpijsvertering toebrengen. Zijn zij dat niet,
dan wordt het genotene een ballast voor het ligchaam, zoo
niet erger.
Orn nu te bewijzen, dat in verre de meeste ziekten het
toedienen van fpijzen, zelfs ter onderíleuning der krachten,
met de uiterile omzit igheid gefchieden moet, behoeve ik
alleen aan te toonen, dat in verre de meeste ziekten de
werktuigen ter fpijsvertering zoo zeer lijden , of ook anderzins in zulke omflandigheden zijn, dat zij daardoor onge.
fc:hikt voor hun werk worden. Ik verdeele daartoe de men.
fehelijke kwalen, zoo wel heete ziekten als ílepende, in
twee klasfen; in zulke, waarin de maag en het darmkanaal
de zitplaats der kwale zijn, en in zulke, waarin die deeleis
niet bijzonder zijn aangedaan. In het eerlle geval, zal men van
het zieke deel voorzeker geen werk vergen, waartoe alleen het
gezonde in laat is; men zal het dus niet met fpijs en drank
opvullen. Want ontflaat de kwaal uit eene al te fterke
werking en eene overfpanning dier deelen, dan is het te
viezen, dat het genomen voedfel derzelver krachten ge
uitputten en hen als 't ware verlammen zal. Is, daar-hel
verf apping en krachteloosheid de grond der onge.-teng,
freldheid, hoe kunnen zij dan de vereischte werking uitoefenen? De fpijs moet dan noodzakelijk die verandering ondergaan, welke de warmte en vochtigheid der maag veroorzaken, gisten en bederven, en dus eene nieuwe bron
van engefleldheid worden. Zijn, eindelijk, maag of ingewanden met kwade floffen bezet, dan hebben zij alle hunne
kracht noodig om deze te verbeteren of uit te drijven; zoodat een nieuwe toevloed van fpijzen den hoop alleen helpt
vergrooten en het werk zwaarder maakt.
In dergelijke ziekten, echter, zal het zelden iemand invallen, zijnen Zieke fpijs op te dringen , dewijl er meestal
de ílerkffe afkeer daarvan plaats heeft. Somtijds, evenwel,
ziet men er, die wijzer willen zijn dan hunne maag, en
door
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door uitgezochte lekkernijen, of flerk aangezette kruiden,
haar overweldigen, en zich in weérwil van zichzelven tot
eten dwingen; waarvan dan ook het natuurlijk; gevolg is,
dat zij hunnen toerland verergeren. In liet algemeen vergete men nimmer, dat eten, zonder lust en met tegenzin,
altijd nadeelig is; dat men nooit door keur van fpijzen den
eetlust op moet wekken; en dat hij, die in zijne gezonde
dagen van brood houdt, niets moet eten, zoodra goed brood
hem niet fmaakt.
„ Maar, wanneer nu juist de maag niet is aangedaan,
maar veeleer andere deelen lijden, of welligt het geheele
ligchaam ? " Indien dit laatfie het geval zij, of zoo bij
eenig plaatfelijk gebrek aanmerkelijke koorts plaats hebbe,
zij men even omzigtig met het eten, als in ziekten van
het darmkanaal zelf, In elke algemeen verfpreide ziekte
lijdt de maag vooral, als een der vaatrljkfle en zenuwrijk
dus als zeer prikkelbaar en gevoelig, en-iedln,
met de meeste overige organen in een naauw verband
flaande. — Bij de verfchillende ongefteldheden van bijzondere ligchaamsdeelen lijden zeker maag en ingewanden niet
altijd mede; dit heeft echter plaats, als het gebrek een
der werktuigen aantast, welke het hunne ter fpijsvertering
bijdragen, of die de in de ingewanden gekleinsde fappen
opnemen, b. v. de lever, de milt, de alvleeschklier, de
klieren van het darmfcheil, enz. Zoo ook, wanneer de
aandoening zoo hevig is, dat zij, door de zamenftemming
der verfchillende werktuigen, zich over het geheele geftel
verfpreidt. Ook in die gevallen zal de fpijsvertering verVoord zijn, en moet men dus in eten en drinken eerre
groote behoedzaamheid in acht nemen.
Gelijk in alle gevallen, zoo wijst ook hier de Natuur ons
zelve den weg Overal, waar het gebruik van voedfel
fchadelijk, of nutteloos en overbodig is, vertoont zich een
weêrzin tegen het gebruik van fpijzen, of mangelt althans
de lust tot eten, en het is den Zie e onverfchillig, of hij
ete of niet. Indien de men;èhen dit gevoel volgden, zoo
zouden zij vele zware ziekten voorko:ner t nu integendeel,
tracht
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tracht ieder dien lust op allerlei wijzen op te wekken,
vooral door den finaak te kittelen. Het is alsof aan het
gebruik van voedfel het leven nog meer hangt, dan aan
de inademing eener zuivere lucht; over het laatfile bekommert zich bijna niemand; het eerfle gaat elkeen' al evenzeer ter harte.
„ Maar, zal men zeggen, men moet toch eten om te
leven! " Dit is waar; doch ook alleen waar, als men er
eene voorwaarde bijvoegt, dat men, namelijk, zijne fpijs
verteren moet. — „ Zijn er dan geene middelen, vraagt
men vervolgens, welke de fpijsvertering opwekken en ver
Waarom fchrijft de Geneesheer niet wat maag--flerkn?
droppeltjes voor? De Zieke zou dan wel eetlust krijgen.
En heeft hij dan geen voedfel noodig, ter onderI'euning en
herflelling zijner krachten, om met voordeel den hevigen
of langdurigen ftrijd der ziekte te kampen ? " Volgens het
oordeel van deze vragers, zou de geheele Geneeskunst in
de aanwending van eenige bittere tincturen en verhittende
fpecerijen beflaan. In vele flepende ziekten, het is waar,
is het dikwijls noodig, de fpijsvertering op te wekken, ten
einde het ligchaam het onontbeerlijk onderhoud niet te
onttrekken. Doch hoe zeldzaam gelukt dit! Hoe zelden
ziet men, bij de algemeene uitputting der levenskracht, in
de verfchillende foorten van tering en andere flepende kwalen, zelfs door de werkzaamíle middelen, in maag en ingewanden het weldadig vermogen terugkeeren, dat uit raauwe en vreemde (loffen voedende fappen bereidt! En echtex
vult men die Zieken, dikwijls naar de voorfchriften der
Artfen zelven, met allerlei fpijzen op, en vermoeit hen,
als 't ware, daarmede.
In heete ziekten, in de verfchillende foorten van koortfen
en ontflekingen, is de Natuur al te werkzaam in de zieke
uitlozingen , en wordt het geheele-lijkeafchdng
geftel, door die veranderingen, te ílerk gefchokt, dan dat
men ooit, wanneer de maag niet bijzonder lijdt, voorname
dat deel zoude werken, alleen opdat de Zieke eens-lijkop
hartig moge eten. In d:e omfiandifheden behoeft hij het
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grovere voedfel niet, dat de Natuur daarenboven in hare
weldadige werkzaamheid ftoren zou. De onderleuning der
krachten moet dan voornamelijk van binnen komen, en zoo
dezelve hulp van buiten behoeven, dan is deze meer in
verfche lucht, gematigde temperatuur, verkwikkenclen drank ,
en in de geneesmiddelen, dan wel in het voedfel gelegen.
In vele ziekten zelfs moeten de al te flerke levenswerkingen
verzwakt, de al te groote overvloed aan Pappen verminderd
worden, zoodat er aan geene onderfteuning der krachten
behoeft gedacht te worden. In verre de meeste is meer eens
ongelijke verdeeling der levenskracht, dan wel eene vol(lrekte vermindering of uitdooving van dezelve aanwezig; het
komt in dezelve meer aan om het evenwigt te hernellen,
dan om nieuw leven in te (torten; behalve dat noch de
krachtigíle foepen, noch de geestigfte wijnen, er een drop
van bevatten. Zij geven niets meer dan de doode ftof; en
wat is die, zonder liet fijn en vurig beginfel, dat haar bezielen en in hare werking den ftempcl des Ievens drukken
moet?
Er is dus bijna geene ziekte, waarin het toedienen van
voedfel , ten zij de Zieke zelf eetlust en honger gevoele,
noodzakelijk of zelfs oorbaar is. Dán eerst is er behoefte
van fpijs, wanneer de ziekte overwonnen is, de verarmde
fappen nieuwen voorraad behoeven, en de herftelde of in
evenwigt gebragte levensgeesten denzelven behoorlijk bewerken kunnen. Intusfchen ook dán kan één maaltijd alles
bederven, en de naderende beterfchap zonder hoop van terugkomst verwijderen. Nimmer late men den gragen Zieke
begaan of naar hartelust eten. Men bereide hem ligte,
voedzame fpijzen, welke een kundig Geneesheer met dezelfde zorg, als te voren de geneesmiddelen, zal voorfchrijven; men diene hem dezelve in geringe mate en telkens
voor, opdat hij den prikkel des hongers nooit te fterk ge
zich daardoor overete. Vooral zoeke men zij--voel,n
nen fmaak niet door een lekker beetje te verleiden, maar
zette hem eenvoudigen kost voor.
IIet zoude ongepast zijn, de fpijzen, welke den herftellen-

92 ;

HET SPIJZEN VAN ZIEKENNó

lenden Kranke voegen, nader te leeren kennen. DegeIve
moeten noodzakelijk, naar dat de aard der overwonnen
kwaal en de tegenwoordige toefland des Lijders verfchillen,
mede zeer onderfcheiden zijn. Men moet dit dus aan de
zorg en het oordeel des Geneesheers overlaten. Mijn voor
niet zoo zeer dezen, als wel de leeken in de-nemwas
kunst, op een algemeen misbruik opmerkzaam te maken.
Er zijn mij nog meer misbruiken in het oppasfen en behandelen van Zieken voorgekomen, waarover ik mijne Lezers, bij eene andere gelegenheid, onderhouden wil,

J. V.
WAARNEMING VAN EENS VERBAZENDE DUISTERNIS, BIJ

LEN ONWEêR, TE LUCKNOW, IN DE OOST - INDIEN.
(Uit de nieuwelings uitgekomene ïloyages van G EO R GE,

,Markgraaf ran Vatentia.)

]jen dertigften van Bloeimaand mij te Lucknow bevindende, was het weer aldaar zeer ongemeen, Doorgaans
begonnen de N. 0. winden met den aanvang dier maand
te waaijen, en hielden die maand aan, door derzelver herhaalde wederkomst, de lucht te verfrisfchen. Tien jaren
achtereen had men geene Meimaand beleefd, zonder tef
fens den adem van dien zoo welkomen wind te voelen;
Maar, na mijne aankomst aldaar, tot op den naastlaatften
dag dier maand, hadden wij geen regen in 't geheel ver
-31omen.
In den namiddag van dien dag was de hitte ver(likkendïe.
Ik zat in mijne kamer, op het terras, 't welk het dak van
liet huis uitmaakt , wanneer eene fchielijke duisternis en
van verre ratelende donder mij van daar deden gaan. De
wind, die duslange uit het Oosten gewaaid had, was
ílil geworden: liet water lag vlak. Èene wolk van eerie
feinber blaauwe kleur, die uit het Westen opkwam bedek;
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dekte welhaast een gedeelte des uitfpanfels De donder
rommelde, zonder eigenlijk gezegde nagen; de vollkomenEe flilte heerschte rondom mij. De vogels vlogen zeer
hoog , en Ploegen fcherpe toonen. Eindelijh vertoonde
zich aan het veríte van den gezigteinder in liet Westen
Bene donker zwarte lucht, met groote fnelheid aantéhietende,
De flad Lucknow , met derzelver veelvuldige Minarets,
lag tusfchen die wolk en mij. De hoogte van het terras,
waarop ik mij bevond , gaf mij gelegenheid om alles
naauwkeurig waar te nemen.
Op den affland van omtrent ééne mijl had die wolk het
voorkomen van eene rookkolom, door brand voortgebragt.
Draaikringen van wolken flapelden zich boven elkander,
en verhieven zich hoog in de lucht. Naar gelange die wolk
naderde , nam dezelve hoe langs hoe meer eene roode
kleur aan; en uit de wijze, waarop dezelve de verstafgelegene Minarets voor mijne oogen verborg, begreep ik,
dat de wolk uit zand befiond, door den wind op en heen
gevoerd. De zandwolk had eene naauwkea, ig bepaalde
gedaante : de wind ging dezelve niet voor. Zij naderde
met een vervaarlijk geraas, en bereikte ons eindwik met
zuU een geweld, dat ik mij genoodzaakt vond eene fciauilplaar s te zoeken in eene kamer ten Oosten gelegen. Maar
die zelfde zandflofe werd met zoo veel gewelds aangcdre^
ven, dat het mij voltlrekt onmogelijk was de oogen open te
houden. De duisternis werd van oogenblik tot oogenblik
zwaarder. Eindelijk werd alles in een' zwarten nacht gedompeld: men zou hebben kunnen zeggen , dat wij ons
omgeven vonden door eene tastbare donkerheid. De wind,
een weinig ten Zuiden loopende, deed het onweer met
nieuw geweld aankomen, en verfpreidde zoo veel ftofs, dat
wij er bijkans door verftikten. Zoo groot was het geweld dezes onweêrs , dat het geluid der donderflagen zich verloor
in het geraas des winds door het geboomte en de gebouwen. De volfagene duisternis duurde omtrent tien
minuten. Langzaam maakte dezelve plaats voor een als
be-
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bevend licht van Bene verfchrikkelijk roode kleur, 't welk
ik in 't eerst toefchreef aan brand in de flad.
Het ftortregende; de wind liep naar het Zuiden. Om
trant een uur na den aanvang des onwe@rs klaarde de lucht.
op; de wolk dreef naar het Oosten , en de wind begon
van daar weder op te waaijen; de lucht werd frisch, en
er viel geen flof meer neder. Schoon men zorge ge
om de venl'ers en deuren gefloten te houden,-dragenh
en fchoon de eerstgemelden met blinden van buiten voor
waren, was het zand daar door heen gedrongen; mijn-zien
bedde en mijne meubelen waren met dikke ftoflagen bedekt.
De Heer PA U L verhaalde mij, dat hij eens overvallen geweest was door een dier N. 0. winden aan de oevers van
den Ganges, en dat de duisternis, welke er op volgde ,
verfcheidene uren aanhield. Dan, deze door mij waargenomene was eene der zwaarfte en geweldigtle, welke men
te Lucknow ondervonden had. In die flad was een perfoon ,
die, door den fchrik dezes voorvals bevangen, flierf. -Het onweêr was anders op zichzelve niet gevaarlijk; maar
de vuren, welke men daar in de huizenheeft, zijnzoodanig
gefchikt, dat eene vonk , door den wind gedreven, zeer
ligt in de rieten daken kan vliegen, welke verre de meeste
huizen dekken, en die door den zonnefchijn niet alleen
droog, maar verhit zijn. Had dusdanig een ongeluk plaats
gegrepen te midden van de duisternis, door die onweêrs- en
fiof-wolk veroorzaakt, dan zou waarfchijnlijk de geheele
flad eene prooi der vlammen geworden zijn. En dier daken, door den wind weggevoerd, zou het zelfde onheil
hebben kunnen veroorzaken.
De lange droogte had den grond dermate tot hof vermalen en den groei in de zandachtige vlakten verdelgd, dat de
geweldige wind veel meer ftofs op- en wegnam, dan gewoonlijk; en het is aan die omuiandigheid, dat men de vol
donkerheid, daardoor veroorzaakt, moet toefchrij--ílagen
ven. — Het gezigt van dit ouwe @r is het verbazendlie van
't geen ik immer aanfcihouwde, zonder er zelfs van uit te
zon*
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zonderen een' door mij ondervonden ftorm op zee. De fel held van den vind moge, in liet een en ander geval, dezelfde geweest zijn; noch de golven van den Oceaan, noch het
denkbeeld van levensgevaar, maakten op mij dien indruk,
als de volflagene duisternis op het midden van den dag.

PROEVE EENER VERTALING UIT DEN ILIAS VAN HQME
RUS IN DE VERSMAAT VAN HET OORSPRONKELI J I%E,
DOOR MR. H. A. SPANDAN (*)♦

t

lias, zesde Boek. Het voordeel aan de zijde van de
Grie-

(*) Wat men ook van de IIoo0dnitfche vertaling, in liexrtsneters, vin den Iloogleeraar vos s zeggen moge, zeker is het,
dat zij getrouwer is en nader am liet oorfpronkelijke komt,
dan Benige andere berijmde overzetting van ii OME n u s. Ik heb
eens beproefd, hoe ver men in onze taal zoude kunnen flagen
met eerre dergelijke overbrenging, en ik kan niet ontveinzen,
dat dezelve mij, na het vertalen van deze weinige regels, veel
moeijelijker is voorgekomen, dan ik mij voorheen had voorgefreld. Wat de naauwkenrigheid en getrouwheid betreft, vleije
ik mij, dat mijne proeve voor de vertaling des Heeren vos s
niet zal behoeven te wijhen. Doch ik moet tevens opmer^
ken, dat er verfcheidene plaatfen in den Ilias voorkomen, die
oneindig moeijelijker zijn over te brengen, dan liet gedeelte,
dat door mij is gekozen. Over het geheel fchijnt mij onze
taal voor de versmaat der Ouden minder gefchikt te zijn, dan
de I-Ioogduitfehe, waarvoor men onderfcheidene redenen zoude

kunnen bijbrengen.
Overigens befluite men uit deze onderneming niet , dat
ik een bijzonder voorflander ben van de lrexaniétf•ifche versmaat, en dezelve in onze poëzij zoude willen invoeren. Men
koude deze proeve voor hetgene zij is — eerre bloote poging, waarin ik zelfs niet eens naar verwachting geflaagd bend
Mogt llechts liet overheerlijk oorfpronkelijke niet geheel door
mijne vertaling zijn verloren gegaan, de Lezer zonde het gebrekkige in dezelve gereedelijk verfchoonen.
MENG. 1813. N0. 7,
Z

326

PItOEVE VATI VERTALING

Grieken zijnde, begeeft Hektor zich, op den raad van zijnen broader IIelenus, naar Troja, ten einde zijne moeder
voor te ílellen, om met de edele Trojaanfche vrouwen aan
Pallas te olieren. Terwijl dit wordt uitgevoerd, gaat de
held naar het paleis van Paris, hein aanfporende, om naar
het leger terug te keeren. Helena fpreekt Hektor met vleijende woorden aan, en noodigt heil, om zich neder te zetten.
Hier begint mijne vertaling , die het fchoone en roerende tooneel tusfchen Hektor , zijne gade en zoontje voorilelt.]
ierop antwoordde haar de groote, krijgszuchtige Hektor:
H
Helena! noodig mij niet zoo vriendlijk, ik mag niet vertoeven!
't Harte toch klopt mij zoo heftig, het dringt mij om den Trojanen
Bij ftand te hiên, die verlangend naar mij, afwezenden, rondzien.
Gij, (poor dezen (*) Hechts aan — en hij zelf ook moge zich
fi)oedcn,
Om mij nog binnen de muren van Iïios weér te bereiken:
Want ik begeef mij nog eerst naar mijn woning, opdat ik aan
fchouwe
Heel mijn gezin en mijn dierbare gadeenmijnflamelendzoontjen;
Wie toch weet, of ik weder terug tot de mijnen zal keeren,
Dan of de Goden mij thans door de Banden der Grieken verdelgen!
-

Dit was zij n taal. IIij vertrok, de ten firijde geborene. Hektor.
Spoedig bereikte hij nu zijne ruime en gemaklijke woning,
IWaar hij vond de blankarmige Andromache niet in heur zalen,
Want met het knaapje en de voedfler, gedostinfierlijkekleeding,
Stond zij op P_ios toren en jammerde zuchtend en weenend.
Als nu Hektor niet vond zijn geheel onberisp'lijke gade,
Trad hij tot d'ingang ties huizes en riep tot de dienendemaagden:
Op nu ,gij maagden, en hoort! verkondigt mij fpoedig de waarheid!
Werwaarts ging de blankarmige Andromache uit hare zalen?
Of tot de zust'rendesMans, ofdeilaatlijke vrouwen der Broeders?
Of naar den tempel van Pallas Athene, waarde and're Trojaanfche
Vrouwen met fierlijke lokken de fchriklijke Godheid verzoenen?
Hierop antwoordde hein de bedrijvige huishoudíter, zeggend:
Hektor! wijl gij het vordert de waarheid aan u te verkonden,

(*) Paris.
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Niet tot de zust'ren des Mans, noch de ílaatlijke vrouwen der
Broeders ,
Noch naar den tempel van Pallas Athene, waar de and'reTrojaanfche

Vrouwen met fierlijke lokken de fcl,ri!.lijke Godheid verzoenen,
Ging zij, maar naar den toren van Ilios, wijl zij gehoord heeft,
Dat de Trojanen nog lijden en de overmagt is bij de Achajers.
Even eerst ging zij hier uit met ijlende `chreên naar de muren,
Als eene razende ging ze, en de voediler draagt haar het kind na.
Dus fprak de bezige vrouw — en Hektor ijlt uit zijn woning,
D'eigenen weg wear terug, door de firaten, die kunflig gebouwd zijn.
Als hij nu is gekomen, de magtige vesten doorwand'lend,
Tot aan de Ska'ifche poorten (hieruit lie} zijn weg naar het flagveld)
Kwam hem Andromache tegen, zijn ga, die in huwlijksgoed rijk was,
IJlings zich fpoedend, des edlen Eëtions blocijende dochter:
De edele Eëtion woonde in het bosfchenrijk Hypoplakos,
In 't IIypoplakifche Thebe, Kilikias mannen beheerfchend,
En hij fchonk zijne dochter den blinkend - gewapenden Hektor.
Deze ontmoette hein thans, alleen vergezeld van de voedfler,
Dragende .aan hare borst den knaap, nog zoo jong en zoo teeder,
Hektors eenigen zoon, gelijk aan een flonkerend farbeeld;
Hektor heette het kind Skamandrios; anderen noemden 't
Astyanax, want Hektor alleen is Ilios fchutfe.
Zie , nu aanfchouwt hij in ililte, met zachten grimlach , zijn zoon
-tjen:
?Vlaar Andromache, ítaande aan zijn zijde en tranen vergietend,
l?rukte hem teeder de hand en begon de navolgende rede:
Dappere man! uw moed zal u dooden! en gij hebt geen deernis
Doch niet uw hulpeloos kind, noch met mij, uw rampzalige gade;
Ach! dra weduw van u, want u vellen voorzeker de Achajers,
Alle met raagt aandruifchend. Helaas! voor mij zoude'tbestzijn,
Van u beroofd, in de aarde weg te zinken, want verder
Is geen troost voor mij ovrig, als gij voor uw noodlot gebukt Ziit,
Maar flechts wee: 'k heb vader noch eerbiedwaardige moeder;
Ach! mijn vader — hij viel voor den GodlijkenftrijderAchilleus^
Deze verwoestte de flad, bewoond door Kilikifche mannen,
Ilet hoogpoortige Thebe; — Eëtion zelven verioeg hij,
I)oc'h hij ontkleedde hem niet, want hiervan gruwde zijn ziele,
I, een, hij verbrandde den held met de kunflig vervaardigde wapens;
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Boven hem wierp hij een' grafheuvel op, die met olmen omplant
werd
Door de Nimfen der bergen, de dochters van Zeus d'1Bgiszwaaijer.
Zeven broeders bezat ik toen nog in de woning mijns vaders;
Deze verhuisden ook alle ten eigenen dage tot Ais,
Alle ter neder geveld dnnr den endlijken renner Achilleus
Bij witwollige fchapen en log heenwagg'Iende rund'reu.
En mijne moeder, die heerschee in het bosfchenrijkHypoplakos,
Voerde hij toen ook wel mede met de ov'rige kostbare fchatten,
Doch hij bevrijdde haar weder en nam oneindigen losprijs:
Naderhand viel ze in 't paleis hares vaders door Artemis pijlen.
Hektor! gij zijt mij vader en eerbiedwaardige moeder,
Ook mijn broeder alleen, o gij, mijn bloeijende gade!
Ach! ontferni u mijner en blijf nu hier op den toren!
.Maak toch uw kind niet tot wees en uw gade tot weduw!
Hoor mij! plaats bij den vijgeboom ginds het leger, want ligte3
Is er de ftad te bereiken en dáár is de muur te beklimmen.
Driemaal zagen we 't reeds de dapperife ftrijders beproeven,
De Ajaxën beide; de hoogvermaarde Idomeneus mede;
Ook de Atreiden, en Tideus magtige zoon, Diomedes;
Ligtelijk derwaarts gevoerd door den wenk van een' kundigen ziener,
Of misfchien door hun hart uit eigene neiging gedreven.
Hierop antwoordde haar de groote, krijgszuchtige Hektor:
Dierbare gade! mij ook treft dat alles ! te zeer echter vreeze ik
Troja's mannen, en vrouwen met lange nafepende kleed'ren,
Om in de verte, gelijk aan een bloodaard ,liet treffen te ontwijken.
En ook verbiedt mij 't mijn hart: want ik leerde moedigen dapper
Altijd te zijn en te kampen in d'eeríten kamp der Trojanen,
Om te befchermen mijns vaders verhevenen roem en den mijnei,.
Dit echter weet ik als zeker, uit volle overtuiging des geestes:
Eens zal hij komen, de dag, dat de heilige Ilios wegzinkt,
Priamos zelf en het volk des fperenkundigen Konings.
Mij echter grieft niet zoo zeer het nadrende wee der Trojanen,
Noch van Hekuba zelv', noch van Priamos, des Beheerfchers,
Noch van mijn lijflijkebroed'ren, die dan, zoo vele en zoo dapper,
Allen zinken in 't flof, geveld door vijandlijke handen,
Als uw lot , -- wen een man der blinkend-geharnaste Achajer8
Dan u, weenende, wegvoert, den vrijen dag u ontrukkend.
Als gij eens voor uw meestresfe in Argos weeft, of met moeite
Water draagt uit de bron Hypereia ofte Mesfëis,
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Ganfehelijk tegen uw' wil (want hard zal de dwang ti belasten)
Dan zegt, ligtlij k, nog iemand, u ,tranen vergietende, aanfchouwend,
„ Dit is de gade van Hektor, d'uitmuntendflen held in het trijden
Der rostemmende Trojers, wanneer zij om Ilios kampten."
Dus fpreekt men eens , en ge voelt eene nieuwe finart in uw' boezem
Over 't verlies van een' man, die het llaaffche juk van u keerde.
Maar mij, dooden, zal eer de opgeworpen heuvel bedekken,
Eer ik iets van uw gejammer of van uwe ontvoering verneme.
Nu Itrekt dc luist'rijke Hektor zijne armen uit naar zijn zoontjen:
Maar aan den boezem'der voediler, gefiboerd metbevalligen gordel,
Wijkt het fchreijend terug, verfchrikt van Glenminnendenvader,
Vreezend het flaal en des harigen vederbos fleeklige pluimen,
Die't van den top des blinkenden hellems fchrikbarend zag wapp'ren.
Zie nu -- de minnende vader en de eerbiedwaardige moeder
Grimlachen teêr... en de luist'rijke Hektorgrijptvanzijn'fchedel
Spoedig den hellera.... nu legt hij den glinst'renden neder op de aarde,
Neemt zijn' geliefden, hem kusfende en wiegende zacht in zijne
armen,
En hij bidt overluid tot Zeus en tot de andere Goden:
„ Zeus ! en gij andere Goden! o laat dit mijn zoontjen eens worden,
„ Even als ik thans ben, heeds de eerfle onder't volk der Trojanen!
„ Mogt hij zoo flerk zijn in krachten enlliosmagtigbeheerfchen!
„ o! Dat men eens vn hem zegge: hij blinkt wijd boven zijn' vader!
„ Als hij keert uit den flrijd, met bloedigen krijgsbuit beladen
„ Van een' verflagenen held..,dan verheuge zich hart'lijk de moeder!"
Alzoo fprak hij, en reikte in de armen der dierbare. gade
Zijnen zoon, en zij prangde hem aan haar' welriekendenboezem;
Lagchend met tranen in 't oog; — haar man, vol innigen weemoed,
Streelde haar zacht met de hand en fprak de navolgende woorden:
Lieve ongelukkige! wil niet zoo zeer mij bedroeven in 't harte!
Niemand zal, tegen het noodlot, mij immer zenden tot Ais:
Maar te ontvlieden den wil van de Goden, vermag ook geen
íterv'ling
't Zij lafhartig of dapper, ra dat hij eenmaal gezoogd werd.
Gij nu — ga naar uw zalen, om d lár uw werk te bezorgen,
Spinrok en weefgetouw, en gebied uwe dienende maagden
Vlijtig te zijn in het werk. De krijg behoort aan de mannen,
En aan mij wel het meest van allen uit Troja's geboornen.
Dit
Z9
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Dit was zijn taal.En nu neemt weêr de luist'rii ke Hektor zijn helmet,
Met rosharen omwonden. Toen ging ook de dierbare gade,
Menigmaal rugwaarts zich keerende en hart'lij ke tranen vergietend.
Spoedig bereikte zij nu des mannenverdelgenden Hekvers
Ruime en gemak'lijke woning en vond daar binnen de maagden,
Vele in getal: aan alle verwekte zij kommer en droefheid.
Hektor werd in zijn paleis reeds betreurd, terwilhij nog leefde,
Want zij geloofden als zeker: hij keerde van 't bloedige fla gveld
Nimmer terug, der Achajers geweldige handen ontvliedend.

HET KLOOSTER VAN SINT JOZEF.
(!ragmenten, getrokken uit eon onuitgegeven Werk van GORT RE,
getiteld : De Reizen van WI . H E LIZ ME I STER.)
EERSTE FRAGMENT.

De vlugt naar Egypte.
^i' IL1IELM deed zijne avondwandeling in het gebergte met
zijnen zoon FELIX, oud tien jaren: terwijl het kind ginds en
herwaarts liep, zat de vader aan den voet van eene zeer groote
rots, uitmakende een' der hoeken van het (malle flingerpad,
langs hetwelk de top des bergs met moeite beklommen werd.
Zeer opmerkelijk was deze plek, nagenoeg te halver wege gelegen: boven hem op elkander geítapelde klippen, vertoonende
geene andere groente dan die van de fchrale ftruiken, in de
fpleten groeijende; aan zijne voeten een afgrond, in welks diep:
te het oog niet konde doordringen, en waaruit, op ongelijke
hoogten, groote dennenboomen zich verhieven, hunne elkander
kruifende takken wijd en zijd uitfpreidende; de zonneftralen
drongen door derzelver toppen, in de lucht zwevende, en ver
licht en donker, die eene zonder-orzaktenmg^liv
uitwerking deden. Lang bewonderde WILHELM deze-linge
fchoone wanorde der natuur en deze kontrasten; vervolgens,
zijn zakboek uithalende, fchreef hij eenige regels, toen hij zijnen kleinen FELIX hoorde komen; het kind hield in zijne hand
eert' dier fteenen, welke men dikwijls in het gebergte vindt,
en die, als 't ware, verguld fchijnen.
„ Hoi heeten die mooije fteenen, vader ?" geide hij, hem

enZelven vertoonende.
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,, Ik weet het niet, zoon ," antwoordde w IL II ELM.

Is het goud, dat zoo blinkt ?"
Neen, het is geen goud... u! Ik herinner mij, dat de
„ landlieden liet kattend udd noemen."
„ Katte i2genii ," zeide liet kind iae'ci; ende ; ,, en waarom`?
Waarfch jnlijk omdat het velseb goud is, en de katten van
„ valschheid be,chuldigd worden."
„ Dat moet ik aanteekenen," zek,le rrLIX, den fleen in
zijn' zak ffekende, nevens de andere, welke hij had opgeraapt.
Naauwelijks had hij dit gedaan, of zij werden verrast door
een zonderling verfchijnCel, op eerre plaats, alwaar men nooit
iemand ontmoette. Op den hoek, tegenover daar zij zich be"

vonden, zagen zij twee jongskeiis, een Welarm grouter dan Fn.

LIá, fchooner dan de dag, en op eerre vreemde wijze gekleed;
zij droegen eerie foort van veelkleurige tabbordjes-, welke men
voor opgeslagene hemden zou hebben aangezien; zij gingen
blootshoofds; blond haar, op het hoofd des o.uillen, in fierlijke
krullen , over het voorhoofd en den hals nederhangende, wekte
al aanl}onds de opmerking, die vervolgens zich bepaalde hij de
bekoorlijke blaauwe oogen, en een waarlijk engelachtig gelaat.
De andere, niet minder fchoon, doch die er niet uitzag alsof
hij de broeder des eerflen was, had fraai bruin haar, hetwelk
golvende langs zijne fchouders ling, zich op zijn voorhoofd
vaneenf^heidde, en in twee grootti oogen, van dezelfde kleur,
fcheen te wederfchijnen; Bene levendig bruine tint , en een
glimlach op zijne roode lippen. Beiden, vlug en vaardig,
naauweliiks de rots fehijnende te raken, over welke zij liepen,
vertoonden volkomen het beeld der Engelen, welke onze eerfte
ouders , in den hof Eden, kwamen bezoeken; onder hunnen
arm droegen zij bondels riet, die nog bloeiden; het waren als
zoo vele vleugels, en de begoocheling werd er nog meer door
verwerkt; dode eene mand, half gevuld met levensmiddelen,
welke zij droegen, deed tot meer aardfolie denkbeelden afdalen.
Op het zien van w I L II ELM en diens zoon bleven zij ulaan ,
in eene even verbaasde houding als deze. Naauwelijks hadden
zij tijds genoeg g ehad, op eenige fchreden aff'ands, elkander
aan te kijken, of er werd eene mannelijke en heldere item geboord, die van boven van het voetpad kwam, en riep: „ Waar„ om blijft gij flilf}aan, kinderen? Verfpers ons den weg niet."
WIL II r L M Aoeg het hoofd omhoog, en hetgene hij zag, trok
Z4
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zijne aandacht af van de jonge lieden, die hunnen weg vgr
vorderden, van FELIX gevolgd. Een man vertoonde zich op den
hoek van het voetpad, in de kracht zijner jaren. Op zijn
moest kon hij viif en- dertig jaren otvd zijn: hij was niet zeer
groot, maar fterk en welge.naakt: hij was van de zon verbrand, hod zwart haar en oogera, iets vrijinoedigs en opens in
zijn voorkomen, hetwelk vertrouwen inboezemde. Zorgvuldig
geleidde hij een' ezel, die eerst zijn groot hoofd en lange
ooren vertoonde, en vervolgens zijnen bekoorlijken last, eene
vrouw van roote fchoonheid; zij zat in een Engel/cif zadel,
wel vastgemaakt, en omhangen met een grooten blaauwen
mantel, waarin zij een kind hield, op zijn meest veertien dagen oud, hetwelk zij tegen haren boezem drukte, hetzelve
met een zoo zacht en teeder oog aanziende, als men alleen
bij eene moeder vindt; haar fchoon aanezigt, een volmaakt
eirond, was omringd van een gedreepten doek, onder de kin
vastgeknoopt; haar lach had let beminnelijks en gevoeligs. De
geleider van deze kleine karavane fcheen zich insgelijks te verwonderen, dat bij iemand op dezen ongemakkelijken en eenzamen weg ontmoette: de ezel bleef slaan, rekte zijnen hals
uit, en begon tc balken; rasaar de afhelling was op deze plaats
zoo fuel en de hoek zoo fcberp, dat het hem bijkans onmogelijk
was zich te wederhonden. De man, onledig met het zorgvuldig leiden van liet beest, en de vrouw met het behoeden van
haar kind, gingen WIL x ELM fill voorbij, die zich pal tegen
de rots zette, om hun niet in den weg te zijn, en verloor
hen weldra uit liet oog. Maar zijne nieuwsgierigheid was íterlt
gaande gemaakt door deze zonderlinge reizigers; hij kon niet
begrijpen, van waar zij kwanten, of waarhenen zij gingen langs
dezen fchier onbruikbaren weg; zij hadden eenen indruk op.
hein genaakt, die hem bijkans deed gelooven, dat het eene verfehijning was geweest. Hij naderde, zoo nabij als hij koude„
cjen rand des afgronds, om te vernemen, of hij hen niet ergens wederzag; de bogten van de rots verborgen ze voor hem;
eindelijk vernam hij den ezel, die in de lucht fcheen te hangen, op dit zoo fmalle voetpad, dat er naauwelijks plaats ge.
noeg was voor zijne vier pooten en voor de fchreden van den
sonan. In het oogenblik als hij hen vernam, zag hij insgelijks
ELI X, op een' draf, het voetpad opkomen. ,,Vader," riep hij
oag ik wel met deze kinderen naar hun huis gaan? Zij zeggen„
,, dat
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„ dat het niet verre van hier, en zoo mooi om te zien is.
„ Gij moest er ook met mij henen gaan; de man heeft het mij
„ gezegd. Ik bid u, lieve papa, laten wij er naar toe gaan!
deze kinderen zijn zoo goed."
„ Ik wil ten minfte met hen fpreken," zeide W I L H E L M.
Hij kwam bij hen op eene plaats, alwaar het een weinig minder lieil was, en zij een oogenblik vertoefden; beter dan voorLeen konde hij nu dit ongemeen gezin gadeflaan. De man was
gekleed in een' langen blaauwen rok, in den finaal: der Ouden,
oni den middel met een breeder lakenfchen gordel vastgemaakt;
lij droeg een lederen fchootsvel, en eene bijl, op den eenen
fchouder aan een grooten ijzeren haak hangende. Dit alles
fcheen een' timmerman aan te duiden. Een ligt rooskleurig
kleed, onder den blanuwen mantel, op de borst over elkander
gellagen, was het gewaad zijner vrouwe. Het kind, in doeken
gewonden, liet zich aanzien, even íchoon als zijne broeders te
zullen worden, en geleek naar een flapend engeltje. WIL
deze groep, die hein niet onbekend fcheen-ELmbefchouwd
te zijn, en hem iets herinnerde, hetwelk hein voorheen getroffen
had. Eensklaps herdacht hij aan eene fchilderij van de Heilige
Familie, vlugtende naar Egypte, welke hij dikmaals in teekening
en prent gezien had, en die hij thans zich verbeeldde inderdaad te zien. De man was iets jonger dan ST. JOZEF wordt
uitgebeeld, doch zijne houding was in het zelfde karakter; hij
was ook een timmerman; en de afbeeldingen zijner vrouwe
en van het kind, welk zij in hare armen hield, gaven het denk
(Lieve-vrouw), zoo als de fchilders-beldvanMo
haar vertoonen: deze overeenkomst vervulde hem dermate, dat
hij fprakeloos voor hen bleef ftaan, van eene foort van on.
vrijwilligen eerbied bevangen. De man vatte het woord, en
zeide tot hein op de minzaamile wijze: „ Onze jonge lieden
„ hebben reeds vriendfchap gemaakt; op dien ouderdom ver
bindt men zich gemakkelijk: kom bij ons, mijnheer; laten-„
wij zien, of wij het op onze jaren ook niet met elkander
„ kunnen vinden." Zonder zich lang te bedenken, gaf WIL á4 ELM hem tot antwoord, dat hij deze overeenflemming reeds
gevoelde: „Uw kleine familietrein," zeide hij, „heeft mij fterk
„ getroffen, en, ik beken het, mij zeer nieuwsgierig gemaakt
„ om u te kennen, en te weten," voegde hij er lagchende
hij, „ of gij tot deze aarde behoort, dan of gij, geene boven-
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„ aardfche. wezens (Geniën) zijt, die zich vermaken niet liet
„ doortrekken en bezielen der woestijnen, door het herinneren
van waarlijk hemelfche denkbeelden."
Kom in onze woning," zeide nogmaals de timmerman,
,, en gij zult ons leeres kennen."
„ Kom, ó kom!" riepen de kinderen, die reeds rELIx tusfchen hen vasthielden ; en hunne drie fraaije kopjes, dus als
aan elkander verbonden, maakten een bekoorlijk tafereel uit.
„ Kom hij ons," zeide ook de moeder, met haar fchoon
oog, haren beininnelijken lach en haar zedig en helder gelaat,
voor een oogenhlik hare aandacht aftrekkende van haren zuigeling ten- behoeve des vreemdelings.
„ Niets vuriger dan dit zonde ik verlangen," hernam vtL,IELM; „ doch heden avond is het mij niet mogelijk, en dit
„ doet mij leed; ik moet volftrekt dezen nacht in mijne herberg
„ vertoeven; mijn mantelzak, mijne papieren, en al wat ik bij mij
„ heb , liggen hier en daar verflrooici ; dit alles moet ik opbergen:
„ maar, ten bewijze van mijne goedwilligheid , en van het vertrou„ wen, welk gij mij inboezemt , laat ik mijnen FELfx dezen
, nacht bij u, indien gij hem wilt houden, en morgen ochtend zal
ik hem terughalen. FIoe verre ligt uwe woning van hier ?"
„ Wij zullen er vóór zonne- ondergang zijn," antwoordde
de vader; „ zij ligt ongeveer anderhalve mijl van uwe herberg:
uw jongetje zal welkom bij ons zijn, en de onzen zeer blijde,
„ dat ze hem bij zich hebben; morgen zult gij wederom bij hem
komen." Dit gezegd hebbende, ramen de man en de ezel
hunne pakkáadje wederom op, en begaven zich op weg. WILHELM kon zich niet bedwingen van lagchen , op liet zien
van de vreugde, met welke de drie jonge lieden, op een draf en
al fpringende, de rotfen afdaalden; de twee vreemden pasten op
FELIX, en droegen zorg, dat hem geen leed wedervoer; WIL HELM verbeeldde zich, dat zijn zoon door twee Engelen geleid en bewaard werd, en dit denkbeeld bekoorde zijn vaderlijk
hart. F ELIX , bovendien, fcheen zoo gelukkig; de helft van
het riet des Benen zijner makkers en van de mand des anderen
droeg hij, en was er trotsch op, dat hij hen eenigzins verligtte.
In deze zoete befpiegeling verzonken ,herinnerde zich WIL HE L II
eindelijk, dat hij vergeten had, den man zijnen naam en dien zijner woning te vragen; hij ging naar den kant van het voetpad,
en zag hen op een' tamelijk grooten affland beneden zich; uic
ai

VAN SINT JOZEF.

335

a1 zijne magt riep hij: „ Bij welken naam nioet ik naar u vra.
„ gen, om morgen u te vinden ?"
„ Vraag slechts naar ST. JOZEF,"kreeg hij tot antwoord;
en het beest en zijn geleider, en de vrouw en de kinderen
verdwenen al gaande weg, even alsof zij van wolken omgeven
wierden.
„ S T. j 0 ZE F!" herhaalde WIL H ELM niet verwondering,
Nu begon hij inderdaad te twijfelen, of hij niet eene verfchij•
hing van de Heilige Familie had gehad, en befchouwde de ge
om zijnen zoon met onbekende lieden te laten gaan,-redhi,
als eerre foort van onvrijwillige ingeving ; hij was daarover in
het miníle niet ongerust. Vervuld met zonderlinge denkbeelden, beklom hij den berg; de ondergaande zon ging, meer dan
eens, voor hein wederom op; na haar verloren te hebben,
vond hij, hooger klimmende, dezelve weder, en het was nog
zeer licht boven op den berg, toen hij er kwam. Nog dien
zelfden avond zocht hij Benen gids, om hein 's anderendaagsbij
ST. JOZEF te brengen; toen verslond hij, dat het een oud, half
verwoest klooster was, hetwelk dien naam droeg , en aan den
voet van den berg lag; dit bragt zijne verbeelding eenigzins
tot rust. Hij begaf zich naar zijne kamer, vatte de pen op,
en fchreef aan zijne waarde N A T A L I A het voorgevallene op
dezen dag.
TWEEDE FRAGMENT.

Sint .7ozef.
Bij tijds vertrok w I L n E L M 's anderendaags, en daalde den
berg af , flap voor flap zijnen leidsman volgende ; het finalle
pad, hetwelk door de rotfen flingerde, achter den rug hebben.
de, kwamen zij bij de Iagere bergen , op welke de minder
fteile weg nu eens door dilte dennenbosfchen liep , dan door
groene weiden, alwaar kudden koeijen wijd en zijd liepen grazen ; weldra lag Bene fchoone vallei voor hen, aan den ingang
van welke een. ontzaggelijk, half in puinhoop liggend, gebouw
hond, hetwelk eertijds een groot klooster fcheen geweest te
zijn, met alle deszelfs onderhoorigheden, en eene zeer fchilderachtige uitwerking deed.
„ Zie daar Sint .7o--ef," zeide de gids; „ hoe jammer! welk
cene mooije kerk! Zie eens, mijnheer, die fraaije marmeren
,, ko-
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kolommen, die pilasters, welke in de zon blinken, finds
meer dan honderd jaren tusfchen boomer en ftruiken op den
grond liggende !" En inderdaad, de hoogte der hooroen rondom de bouwvallen droeg getuigenis van derzelver oudheid.
„ Het woonhuis," zeide WILHELM, „ ziet er beter uit:'
Dat doet het," antwoordde de gids ; „aldaar woont de Rent„ meester, die er opzigt over heeft, en gaarder is van de ren„ ten der landerijen, die zeer uitgeflrekt zijn, en welke hij
verre van hier zendt aan een' Prins, die er eigenaar van is."
Aldus pratende , kwamen zij aan een groot open portaal,
i-,etweik hen aan een ruim plein brad , van aloude gebouwen
,omringd, en opgevuld met gereedfchappen voor den landbouw:
in een hoek bevond zich het lieve drietal; FELIX fpelende
niet de twee engcitjes; zij liepen hem op een draf te gemoet,
FELIX om zijnen vader te omhelzen, zijne twee nieuwe vrien•
den om hem te verwelkomen.
„ Vader zal fpoedig hier zijn," zeiden de jongskens; „ kom
,, intusfehen in de zaal wat rusten. "
„ Ja, vader, ja in de zaal," zeide FELIX;,, gij zult zien,
„ hoe aardig het daar zij ! "
WILHELM volgde hen naar hetgene zij de zaal noemden;
zij gingen door Gene hooge gewelfde deur, en, tot zijne groo.
te verwondering, bevond hij zich in eerre Gotizifche, zeer hooge kapel, met hooge, enge en boogswijze venllers, beneden en
boven met gekleurde glazen gevuld; doch in plaats van tot haar
aloud gebruik beftemd te zijn, was zij tot het dagelijksch verblijf van een huisgezin toegereedt. Aan de eene zijde stond
Bene groote tafel, met stoelen en banken rondom dezelve; aan
de andere zijde een keukenrek met potten, fchotels en bekers,
allen zeer zindelijk. Tusfchen alle de venflers, die de kapel
in drie deden verdeelden, en rondom den muur, op eene tamelijke hoogte, liep een befchot, met fchilderijen behangen,
welke terflond WIL ti E L tic's aandacht trokken: weldra zag hij,
dat het de geheele gefchiedenis van jo ZE was; niet van dien
j o z E F, die door zijne broeders verkocht werd, maar van den
echtge noot der Moeder van den Zaligmaker. In het eerfie paneel
zag men hem bezig met zijntimmerwerk; inhettweede verloofde
hij zich aan H ARIA; tusfchen hen beiden groeide eene lelie,
en Engelen , kroonen vasthoudende , zweefden boven hunne
hoofden; verder zag men hem peinzende en fomber zitten,
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niet wetende of hij zijne echtgenoote moest verlaten; vervolgens werd hij vertoond, (lapende, en naast hem de Engel, die
hem in den droom verfeheen, om hein gerust te ítellen. In
een ander paneel zag men hein in godsdi-_nftige overdenking
bij den jonggeborenen in de kribbe te Bethlehem. Doch het
fraaifte van alle de fchilderllukken , hetwelk men niet zonder
aandoening kon befchouwen , vertoonde s T, JO ZE F werkende,
van zijne vrouw, het heilig kind en zijne timmergercedfchap_
pen omringd; toevallig lagen er twee op den grond, kruiswijze
over elkander, en het kind op dezelve in flnap gevallen; zijne
moeder, naast hein zittende, befchouwde hem met onuitfpreke.
lijke liefde , en ST. JOZEF hield op met werken, om liet goddelijke kind niet in de rust te íloren. Nu volgde de vlugt
naar Egypte en w 1 L II EL M kon zich van glimlagchen niet weerhouden, ziende de naauwkeurige afbeelding van zijne ontmoeting van den voorgaanden avond. Hij was nog bezig met het
bezigtigen, toen zijn huiswaard binnenkwam ; fpoedig herken.
de hij den leidsman der karavane. Vriendelijk groetten zij elkander , en fpraken over onverfchillige zaken ; doch WILHELM's
oog was geftadig op de fchilderijen gevestigd; zijn huiswaard
merkte het , en zeide glimlagchende : „ Ik wed dat gij u ver„ wondert over de overeenkomst van dit gebouw met de genen,
„ die het bewonen, en uwe ontmoeting van gisteren met eene
„ dezer fchilderijen. Misfchien is die overeenkomst nog grooter
„ dan gij denkt; doch dit laat zich natuurlijk verklaren: 't is
liet gebouw, welk den bewoner heeft voortgebragt."
„ Ik verfla u," antwoordde W I L H E L M; „ het is geen won„ der, dat het fcheppende vernuft, hetwelk, in de verledene
„ eeuwen, midden in deze wildernisfen en in deze bergen,
een zoo ontzaggelijk gebouw ftichtte, de bezittingen, die
liet omringen, bebouwde, kundigheden en befchaving wijd
en zijd verfpreidde, nog heden, in deszelfs bouwvallen
„ grooten invloed op de menfchen heeft, die het bewonen."
Naauwelijks had zijn huiswaard den mond geopend om hein
te antwoorden, toen eene ongemeen zachte vrouwe;tem zich
op het plein liet hooren , „ J o ZE P" roepende ; de man zweeg
fill , opende de deur , en verwijderde zich een oogenblik.
„ Hij heet dan JOZEF!" zeide W I L H E L M bij zichzelven; —
nieuwe overeenkomst; nieuwe verbazing! Hij wendde zijn oog
naar de deur, en zag de fchoone vrouw van 's daags te varen,
van
,
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van haren blaauwen mantel ontdaan , en houdende haar kind in
de armen; zij kwam niet in de zaal, en vervolgde haren weg
over het plein. „ MARIA! no- een woord," riep JOZEF, en
zij keerde terug.
„ Zij heet MARIA! " dacht WIL13ELM , en het was alsof hij
achttien eeuwen vroeger in de wereld was: het geheimzinnige
dal, de bouwvallen, de flilte, de oudheid der kapel, alles deed
in hem de zonderlingfte denkbeelden onttlaan; liet was tijd dat
zijn huiswaard en de kinderen hein tot zichzelven deden komen. De laathen deden hem den voorflag om eene wandeling te
doen, terwijl vader nog eenige bezigheden had. Zij lieten
hem de puinhoopen bezien, die getuigenis droegen van den alouden luister des gellichts; eene menigte kolommen, pilasters,
friefen, kapiteelen, overblijffels eener prachtige bouworde, la.
gen hier en daar verfpreid tusfchen de hemelhooge booroen,
wier wortels , wijd en zijd , tusfchen de puinhoopen kropen;
klimop verhief zich rondom derzelver flaw , en daalde neder
op de vervallene muren , insgelijks groene gewelven vormende , welke de marmeren vervingen ; een dik mos overdekte eenigen dier gedenkflukken , en diende tot zachte zitplaatfen. Een kronkelend voetpad , door de weide flissgerende ,
volgde den loop eener heldere beek, en eindigde op eenen
heuvel, van waar W I L H E L M een onbelemmerd Bezigt had op
het aloude geílicht, hetwelk hein eerre levendige deelneming in.
boezemde, door deszelfs eenflemmigheid met zijne bewoners,
en met al wat het omringde; zijne nieuwsgierigheid werd tel.
kens meer en meer gewekt.
Zij gingen in huis, en vonden de tafel gedekt in de kapel;
een armftoel van zeer ouderwetsch fatfoen frond aan het boven.
einde; MARIA ging er in zitten; naast haar frond eene hooge
teenen mand, waarin de kleine lag te flapen ; J OZ EF zat aan
bare linker, WI L HELM aan hare regter zijde; de drie j ongskens
vulden het benedeneinde van de tafel. Eene oude dienstmaagd
droeg de eenvoudige, maar fmakelijke fpijzen op; de fchotels
en drinkbekers, alles was in den fmaak der oude tijden. De
kinderen hadden de praat alleen; W I L H E L M was in de flilte;
hij kon zijn oog niet afwenden van al wat hij zag , en vooral
niet van zijne gastvrouwe, wier hemelsch, ingetogen en helder
gelaat met haren naam in een zoo treffend verband frond.
Na het middagmaal ging zij henen, om haar .kind en hare
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huishouding te verzorgen; de jonge lieden liepen naar het plein
om te fpclen, en JOZEF geleidde zijnen gast naar eene be_
koorlijke plek in her midden der bouwvallen, van waar het
oog de geheele uit^euuektheid der vallei overzag, nevens de
lagere bergen, met geboomte belommerd. Zij zetteden zich
neder op eerre zware pilaster, met mos begroeid. „ Het ir,
„ billijk ," zeide de huiswaard tot w IL HELM, „ dat ik uwe
nieuwsgierigheid voldoe; waartoe ik te gereeder ben, omdat
„ gij mij door uw karakter de gefclliktlieid (chijnt te bezitten,
om te bevatten al wat ene ernaige en godsdieníiige fitch
„ king heeft.
„ Van zeer hoogen ouderdom is liet geestelijke getticht,
waarvan gij hier de overbli;f cls ziet; oorfpronkelijk was het
aan de Heilige Familie gewijd, en beroemd door bedevaar„ ten en vele wonderwerken. De kerk was bijzonderlijk ge
„ wijd aan de Moeder en aan den Zoon; federt verfcheidene
„ eeuwen beflaat zij niet meer. De kapel, welke gij gezien
„ hebt , was gewijd aan den Pleegvader , SINT JOZEF ; zij
is ftaan gebleven , zoo wel als het bewoonbare gedeelte van
„ het klooster: de landerijen, die aan hetzelve behoorden, zijn
tegenwoordig de eigendom van een wereldlijk Vorst, die aldaar
een Rentmeester houdt, om de inkomflente garen; en die Rcnt>
„ meester ben ik: ik ben mijnen vader, mijnen grootvader en
overgrootvader opgevolgd, die allen dezen voordeeligen post
„

bekleed hebben.

„ Onze familie is , derhalve, hare welvaart aan ST. J o z Et
,, verfchuldigd; en hoewel de eerdienst, die, in deze kapel,
hem bewezen werd, al finds lang heeft opgehouden, wordt
„ hij daarom niet te minder voor onzen befchermer en patroon
gehouden: hierom werd ik met den naam van jo ZE F ge„ doopt; en zekerlijk heeft die naaai grooten invloed op mijn
„ leven gehad. Ik groeide op, te midden der herinneringen aan
mijnen heiligen doopheler., zoo noemde hein altijd mijne
,,moeder, eene zeer godvruchtige vrouw, welke ST. JOZEF
„ tot haren Heilig had, wanneer zij met mij van hem fprak: tel„ kens gebruikte zij mij, om wijd en zijd de liefdegaven en on„ derítanden te brengen, welke zij aan de bergbewoners uitdeel
„ de: bij allen was zij als hunne weldoenfler bekend en be, mind: door hare zorgvuldigheid was het, dat niemand gebrek
„

,
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, deren, dekens en levensmiddelen, aan alien, die dezelve
;, noodig hadden: hare werkzame weldadigheid drong door tot
„ in de afgelegenuie, de ongenaakbaarfie woningen; en Ik i
kleine jongen, die, wanneer ik bij deze goede lieden kwam,
met die giften beladen, ontvangen werd als een zendeling
„ van God, en zoo als de Aartsvaders de Engelen ontvingen,
„ ik was met die bevelen bijzonder in mijn fchik, en kweet
„ mij van dezelve met ongemeenen ijver. In het algemeen heb
ik opgemerkt, dat de berglieden menfchelijker en nit den
aard goedwilliger zijn dan de dallieden; de eigendommen,
„ verder van elkander gelegen zijnde, zijn geene onderwerpen van gefchillen; elk betoont aan zijnen naasten den
„ onderítand, op welken hij, in geval van nood, voor zich„ zelven hoopt; de gewoonheid aan moeijelijke wegen verminy , dert de zwarigheden van eenen togt ter dienstbetooning, en
„ verhoogt evenwel derzelver verdienfle. Ook is er meer ge„ lijkheid, en, gevolgelijk, meer vriendfchap; elk is genood„ zaakt, zijne handen en voeten te gebruiken. Elk is op zijn
tijd werkman, boodfchaplooper, drager; aldus kan elk, op
„ de eene of andere wijze, zijnen naasten ten dienst ítaan,
„ zonder zichzelven te kort te doen: misfchien heeft ook een
, zuiverder en hooger lucht eenigen invloed op de helderheid
„ der ziel. Wat hiervan zij, mijne moeder rekende zich ge, lukkig, dat zij eenig nut konde doen, en ik, dat ik haar
„ werktuig was; wij zegenden te gader S T. JO ZE F, die, doot
s , zijnen hemelfchen invloed en de voordeelen, aan het huis
„ verbonden, welk zijnen naam voerde, ons daartoe de mid„ delen verleende. Ik was nog zeer jong; mijne fchouders wa„ ren niet frerk genoeg om alles naar den berg te dragen, hetwelk
„ mijne goede moeder wel op dezelve zou hebben willen la„ den; ik fokte een' jongen ezel aan, welken ik twee manden
in de zijden vastmaakte, en de moeijelijkfle paden leerde
„ beklauteren. Op de bergen is de ezel geenszins een zoo
verachtelijk dier, als in de vlakte. De karreknecht met twee
paarden befchouwt zich als een verhevener wezen dan den
ploeger, die met osfen werkt; en deze ziet niet mededoo,, gen op den eigenaar van een' ezel neder. ]Vat mij aangaat,
„ een' zekeren eerbied had ik voor deze dieren opgevat,
,, finds ik op de fchilderijen der kapel gezien had, dat een
ezel de eer had genoten, bereden te worden van de heilige
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„ Moeder des Zaligmakers, eel van den Zaligmaker zelven, op
zijn vlagt naar Egypte; aan deze fchilderijen heb ik het te
„ danken, dat ik niet dit gedeelte onzer gewijde boeken zeer
gemeenzaam was geworden: Hoewel de kapel niet zoodanig
„ was als gij dezelve tegenwoordig ziet, was zij , door ver
tijd, eene Poort van fchuur geworden, waarin alles,-„lopvan
„ hetwelk niet van dagelijksch gebruik was, geborgen werd„ brandhout, planken, vaten, allerlei gereedfchappen lagen er
„ overhoops onder elkander; bij geluk hingen de fchilderijen
, te hoog om ligt bedorven te worden; nogtans hebben fom„ tuigen er iets door geleden; doch van mijne kindschheid
„ zocht ik ze te bewaren, door alles weg te nemen wat fclhade
„ doen kondc. Een mijner grootte vermaken was, te klatite„ ren op alles wat er rondom lad, om ze meer van nabij te
bezigtigen; ik verdiepte mij in deze hefchouwing, en kreeg
aldus een' befisfenden fmaak voor al wat ouderwetsch was
„ in kleederen, huisraad, gercedfchappen, in één woord voor
„ al wat ik in deze fchildcrijen zag. Ook kreeg Ik zin hh her
handwerk, welk mijn gevader had geoefend: mij dacht dat
ST. jozEr méér dan mijn gevader was; ik'befe'houwde herra
als Benen vader, als een model hetwelk ik befloot i
volgen zoo veel mij doenlijk zijn zou. Eene der voorwaar, den van het Rentmeestersnmbt was ; dat men een handwerk
verf}ond; mijn vader, die ernflig wenschte dat ik hem in de„ zen voordeeligen post opvolgde, wilde mij het zijne leefen;
hij was kuiper; ik hielp hem zoo veel ik kon; ii: verza„ melde voor hein het noodige hout en maakte hoepels; maar,
„ roodra ik in dezen eene fleur konde hebben , verklaarde ik.
„ hein, niets meer te verlàngen dan timmerman te wordend
„ Mijn vader bewilligde er in, te gereeder omdat er geen
, nuttiger beroep is om oude gebouwen in goeden Rast te on„ derhouden, in een houtrijk land als het onze; men wordt
eigenaardig opgewekt om dat hout te bewerken; de tim„ merman wordt ligt fchrijnwerker, en zelfs beeldhouwer. Niet
„ verre van ons woonde er een, die zeer bekwaam was zon
ouderlijke huis te verlaten werd ik aldaar in de.-;,derht
„ leer befleld; onverduldig was daarnaar mijn verlangen; ik
„ fcheidde niet uit met werken, dan om, in mijne vrije uren,
, mijn moeders weldadige boodfchappen te doen en daartoe
, gebruikte ik inzonderheid de feestdagen;
Aa
;, Ag
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„ Aldus verliep mijne eerlle jeugd, en gij ziet dat ik niet te
„ onregt zeide, dat het gebouw den man gemaakt heeft."
(Het vervolg hierna.)

DE JONGELING EN DE MAAGD.

G

elijk wanneer, na vorst en grijze winterbuijen,
Een lisplend windje waait uit zwoeler west of zuijen;
Natuur uit haren flaap, omkranst met bloemen, rijst,
En 't juichend vooglenkoor de milde voedfler prijst;
De lente fehooner is dan andre jaarfaizoenen;
De digte zomerfchaanw niet haalt bij haar festoenen;
De gloed, die op de fchil der geurge herfstvrucht ligt,
Voor 't maagdelijke rood van 't zwellend knopje zwicht:
Zoo is de frisfche jeugd, eenvoudig en verheven,
De kroon des ffervelings, het fieraad van dit leven.
Wie maalt u, jongeling! als gij den kindfehen (laar,
Bij trappen 't kaartenhuis, het hobbelpaard verlaat;
Allengs de levenskracht zich in uw borst ontwikkelt,
liet fineulend vonkje ontgloeit en u begeerte prikkelt;
Uw ligchaam als een telgje, in vetten grond gevoed,
Met sterke fcheuten klimt en naar de wolken fpoedt;
Dc prikkel van 't gevoel den bloeditroom voort doet fnellen;
De forfche fpier zich fpant, uwe aadren zigtbaar zwellen;
De wang zich hooger kleurt, het vuur uit de oogen fchiet,
Uw blik den hemel meet en 's afgronds fchoot befpiedt;
Uw rustelooze geest ontvliedt aan 't vlugtend heden,
Dc duistre toekomst zoekt en leeft bij het verleden;
Al wat een zenuw roert , of 't vatbaar zintuig treft,
De vaste fpringveêr drukt, de werkzaamheid verheft;
De hoop haar zeilen fpant; ontelbre lusten ítreelen;
Gij onophoudlijk bouwt aan uwe luchtkasteelen;
't Genot der wereld wenkt; de drift uw' boezem fchokt,
En rede u trouw vermaant als een Sirene lokt?
Wie fchetst u, zoete maagd! uw leden, zoo bevallig,
Uw' lonk, zoo hemelsch zacht, uw woorden, zoo lieftallig
Die
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Die koon van leliewit, waarop een roosje ligt;
liet boordfel van uw' mond, waarvoor 't koraal zelfs zwicht;
Dien boezem, hoog gewelfd, maar in uw' lentemorgen
Der veldviool gelijk, door zedigheid verborgen;
Den blos, dien fchaamte wekt, die hoog uw wangen kleurt,
\V.anneer een dartle knaap der kieschheids Iluijer fcheurt;
Dat maagdelijk gevoel, in eiken trek geteekend,
Voor vreugde regt geflemnd, voor tranen juist berekend;
Dien teedren ligchaamsbouw; dien geest, zoo ligt ontroerd,
Door hoop en fail genot ten heinel opgevoerd;
Dat hart, tot hulp en troost, tot helden - offers vaardig,
De liefde van den man en zijn hewondring waardig;
Dat op eene eedle daad, op weldoen zich vergast,
En, als het krimpt van wee, door tranen zich ontlast.
De fiere jongeling wordt in 't onfluimig leven
Gepord door heete drift, door rustloosheid gedreven.
Elk voorwerp trekt hem aan: hij houdt met al zijn kracht,
Met lheel zijn hart zich vast aan 't geen hein tegenlacht.
Een uur: de w^lging volgt. Hij rukt zijn' afgod neder,
En onberaden knielt hij voor een' andren weder.
Verbeelding, bont getooid, maalt met haar' tooverflaf
Hein 't fill genot op 't veld, der Eieden woeling af:
Nu zoekt hij met een borst, verhit door haar tafreelen,
Het kabblen van den vliet, de rijke landtooneelen,
Dweept bij het zacht geruisch een ras vervlogen uur
En koelt zijn gonzend bloed bij 't kalme der natuur.
Dan prikkelt de eerzucht wear en geeft hem aadlaars vleugels;
Hij is den vloed gelijk, ontworfleld aan zijn teugels;
Hij blikfemt met zijn oog, de kracht dreunt in zijn' toon
En hooger gloed ligt op de mannelijke koon.
Het goud, de wetenfchap, het aanzien, het vermogen
Verrukken beurtelings door hunnen glans zijne oogen,
Tot eindlijk in zijn hart een luider llemme (preekt,
En hij gevoelt, dat hein geluk en rust ontbreekt.
Zoo moge 't beekjen ook de rijke beemden fieren,
Met flingerenden loop langs 't lagchend bloembed zwieren:
Het fchuurt het oeverzand, 't rust in zijn bedding niet,
Tot, hvwend aan den Eiroom, 't zijn waatren overgiet.
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De frisfche maagd betreedt een ander pad des levens,
Door driften min gefchokt , min wisfelvallig tevens.
Een huisfelijke kring, waar kalme eenvormigheid
Haar aan de moederhand tot haar beltemming leidt,
Een weinigje ijdelheid het vrolijk meisje prikkelt,
Maar ook de teedre bloem allengskens zich ontwikkelt.
Een kleed, een mutsje of hoed, in vormen eindeloos;
Een veder op haar hoofd of voor de borst een roos.
Een feest, een fchittrend bal, waar zij bewondring bedelt,
En foms door bonten tooi haar fchoon gelaat ontedelt.
Het oogje een weinig fier, bidt haar de wereld aan:
Betoovrend door een lachje en godlijk door een' traan.
Een hart, waar minder woest de heete driften ílormen;
Een bloem, die langzaam dort door kommers wreede wormen.
Geen gloed, die haar verteert, gelijk het vuur den held:
Maar meer dan mannenmoed, waar 't vriend of magen geldt.
Zoo prijkt de fchoone bloem in lentes lustprielen;
Zij is de honigkelk, waarom de bijen fpelen:
Maar zedig blikk' dit oog, de kieschheid fluit' den mond,
In flute zegt haar hart, dat zij 't geluk niet vond.
Waar fchuilt het, lieve jeugd! Is 't niet aan de aard gegeven?
't Woont bij het polen-ijs, in riike zuider dreven;
't Vliedt voor den winter niet, noch waar het kreeftvuur brandt:
Natuur firooit het alom met moederlijke hand.
't Zweeft over 't lagchend veld en 's nferonds diepe kolken;
Rijst met den leeuwerik, die opítijgt naar de wolken;
Bezielt den teedren zang, dien Filomele kweelt.,
Als 't ingefchapen vuur door 't zwellend borstje fpeelt,
En vormt zelfs voor den worm, fchoon hij in 't voetzand wemel',
Voor 't naimwlijks zigtbaar mijtje een paradijs, een' hemel.
't Is liefde: 't is de fpil, waarom de fchepping draait;
?1e vaderlijke zorg, die voor de toekomst zaait ;
De bloemkrans voor de jeugd, de leunflaf voor den grijzen;
De beker van 't genot, de wellust van den wijzen;
De zon, die alles Rooft door haar weldadig vuur;
Der wezens fchoonfle band, de grondkracht der natuur.
Soms, jongling! door 't gewoel der wereld afgeftreden,

Zoekt gij de zoete rust en vliedt de drukke steden.

Een
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Een meisje, vriendelijk als de eerfle lentezon,
Frisch als de verfche fneeuw en zuiver als de bron,
Een meisje trekt u aan: haar fieren zij' noch kanten,
Geen fijne parelfnoer, geen gloed van diamanten:
De maagdelijke roos bloeit op haar volle koon,
Maar kiefche zedigheid, maar eenvoud is haar kroon.
Daar op een luistrijk bal ziet gij een fchoone zweven,
Als had de Zefir haar zijn vlinderwiek gegeven:
De gloed, dien op haar wang vermoeidheid ri, zen deed;
Haar net gevormde leest, verraên door 't luchtig kleed;
I-Iet purper van haar' mond; het zachte van die oogen;
Dat open maagdlijk hart, nog door geen' eed bedrogen;
Haar arm, die u omvat, dien ge onder 't danfen drukt;
Het goêlijk lachje, dat geheel uw ziel verrukt;
't Bezielend maatgeluid; het zaligend vertrouwen,
Der liefdes dienares, de tooverflaf der vrouwen:
Wat boezem blijft hier koud? Wie weert dien indruk af?
Wie kust den fehepter niet, dien haar de Algoedheid gaf?
Ginds hoort ge een' vreugdetoon uit fchaamle hutten rijzen,
1-laar als een hemelbob der hooge Godheid prijzen:
Zij brengt verkwikking aan, waar 't zengend koortsvuur woedt;
Zij rigt den lijder op; zij geeft den zwakken moed;
Zij wordt der weeftwen fleun, vervangt der wezen vader;
Is, waar behoefte krimpt, eene overvlocijende ader:
Gij ziet hare aardfche kroon, haar rozenwang niet meer,
Vergeet het bloeijend fchoon en knielt voor d'engel neer.
Hoe, zonde u, eedle maagd! de jongling niet bekoren,
Schijnt hij een goden-teelt, een Herkules geboren?
Dat helder flonkrend oog, dat flout den hemel meet
En zich tot in uw borst een' weg te banen weet;
Die hand, wier fpierenkracht het fchuimend ros beteugelt;
Die geest, op 't zonnefpoor door godlijk vuur bevleugeld;
Die mannelijke moed, die voor geen rampen bukt
En 't merk der grootheid op zijn fieren fchedel drukt;
Dat hart, dat nimmer zich door vleijerij ontcdelt,
En nooit verdienden lof, maar Hechts uw liefde bedelt:
De jongling, die op 't pad, zoo glibbrig voor de jeugd,
Niet voor de wellust boog, getrouw bleef aan de deugd?
Aa3
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Kunt gij , 6 kiefche maagd ! dien vuurftroom weêruIand bieden,
Aan de almagt der natuur, aan eigen hart ontvlieden,
Als u de jongeling door manlijk fchoon behaagt
En hij in 't fprekend oog het beeld der ziele draagt?
Zoudt gij zijn' vlammenblik, dien ge opvangt in uwe oogen,
Niet tot een' reinen gloed van liefde koestren mogen?
Zoudt ge ongevoelig zijn, wanneer dit hart u zegt:
„ Kies, teeder klim! een' eik, waarom ge uw ranken hecht!"
Ja, flinger om diets ílam: hij dekt u voor de winden;
Gij zult in éénen grond met hein uw voedfel vinden;
Gij zuigt uit hem uw kracht; hij vangt voor u den drop
Vail koelen morgendauw en frisfchen regen op;
Hij zal u liefderijk niet zijne blaadren dekken,
Zoo lang hij 't vochtig heer der dampen aan kan trekken
Hoe 't aardrijk trillen moog', gij lijdt niet door den dreun;
1Iaar kwijnt, velt hem de florin, beroofd van fchaatiiwenfteun,
ó Goddelijke trek, den boezem ingedreven !
o Pijler van 't heelal, beginfel van het leven!
G Liefde! wie erkent niet in uw' zachten band
De wijsheid van een' God, de milde vaderhand!
De zwakheid huwt aan kracht; het maagdlijk oog, zoo teeder,
Kaatst in den gloênden bol des wakkren jonglings weder;
Haar dekt zijn heldenarm, wanneer de nooditorm loeit:
Zij troost hein aan haar borst, als 't vreeslijk onweer broeit;
Hij zwoegt en zweet voor haar, ziet hij de heilzon tanen:
Zij vuurt zijn' ijver aan, zij loont met liefdetranen;
Hij voedt haar flaauwe hoop, hij fchraagt haar' wank!enmoed.
Zij tempert mannen - aard en hilt liet gistend bloed;
Zwaar mogen zorgen ook op zijne fchoudren wegen,
Zij komt hem met een' lach, niet opene armen tegen;
Hij brengt de vruchten haar, die hem zijn arbeid gaf:
Zij kust hein 't bijtend zweet van 't raauwe voorhoofd af;
Zij, mc^r dan aardsch genot! fchenkt hein de lievelingen,
I)ie als een bloemenkrans den reinen discti omringen:
Ili,) hoedt met vaderzorg den frisch ontloken knop
En leidt de lieve fpruit tot haar beílemming op á
Zoo worden beider aard, gevoel en kracht vereenigd,
Het zoet der vreugd verhoogd, het fluarten - zuur gelenigd.
Wie
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Wie , Echt, fluweelen band! wie zingt uw hooge waarde?
Zoo huwt, als 't lente wordt, de zonnegloed aan de aarde:
Hij fchiet een' ítralenkrans op 't zedig kleed der bruid;
Hij Rooft : en 't bloempje berst den fchoot der moeder uit,
H. VAN LOGHEM.

DE WEDDENSCHAP OM HET GROENE.

li

et is in verfcheidene breken van Italië, doch voornamelijk
te Rome, gebruikelijk, dat goede bekenden, en ook wel per,
fonen, die elkander weinig kennen, maar wat nader wenfcllen
bekend te worden, in het voorjaar — gewoonlijk met den eer
Mei -- een wedfpelletje met elkander affpreken, dat zij-tien
far it verde, de weddenfehap om het groene, noemen.
Iemand, tot liet fpel lust hebbende, doet op vrolijken toon
bij iemand aanvraag: Vegliamo far it verde? „ Willen wij eens
beproeven, wie van ons den ander de Mei - weddenfchap mag
afwinnen ?" -- Wordt de voorlag niet een openhartig fa (ja)
beantwoord, dan bepaalt men den prijs der weddenfchap, (een
doek, een ring, een vrouwelijk handwerk of dergelijke) en er
worden gemeenlijk eenige voorwaarden vastgefleld.
Het fpel zelf beflaat nu in het volgende: de weddenden bepalen een of ander groen kruid, gewoonlijk venkel (inochio),
en beloven dit kruid, ter ieder uur, de geheele maand door,
frisch bij zich te zullen laten vinden. Het laatste is een hoofd
cdeve tingero it muro, het moet, tegen den muur ge.-beding;
wreven, denzelven groen verwen, bij gevolg niet verwelkt zijn.
De weddenden hebben te allen tijd het refit te vragen : Dov'
è it verde? „ Waar is het groene ?" en het moet op deze vraag
'vertoond worden. Heeft de een het groene niet bij zich , is
liet verloren geraakt, is het misfchien van eenen vorigen dag,
zoo moet de weddenfchap betaald worden. Gewoonlijk vinden eenige bepalingen plaats, eer men de weddenfchap aangaat,
b. v. dat men elkander liet groene niet met geweld ontrooven,
noch door eenen ander mag laten stelen; ook worden wel de
uren, dat men zich uitgekleed te bed bevindt, uitgezonderd.
Doch meermalen, vooral bij geoefende fpelers, worden geheel
Beene bijzondere voorwaarden gemaakt; ja men daagt de wc.
derzijdfche list en arglistigheid (malizia) uit. Zulke p2ríonen
!iaAa a,
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tinpen met liet finochio, vernieuwen liet Tederen morgen, dra
-genhti
een linnen zakje altijd op de borst, enz.
Dit fpel verfchaft ontelbare jonge lieden vele boerterij en
vrtmlijk onderhoud. Gewoonlijk maken perfonen van beide ge.
(lachten met elkander de affpraak, doch dikwijls ook vrienden
roet vrienden, vriendinnen met vriendinnen.
1-let beloop van dit fpel is tot een vervrolijkend onderhoud
volkomen gefehikt. De Lente wordt met de onfchuldige plagerij op het natuurlijkfte in verband gebragt; want het is een
Mei -fpel. — Men houdt zich bezig met een niets, doch dat
echter Bene menigte vrolijke denkbeelden opwekt. De hoop
van te winnen is terflond al eene plagerij; bij liet verliezen
heeft men het vermaak, eenen ander den krans op te zetten. —
Loopt er nu daarenboven eerre aangelegenheid van her hart onder,
dan heeft de kleine vraag : day' è it ver•de ? en het refit tot deze
vlaag, onbefchrijfelijk veel zoets. Alle wijzigingen van de ftemme des harte laten zich in deze vraag leggen, en duizend kleine bijzaken fladderen als Amouretten om het altijd frisfche,
altijd groene teeleen der verkozen Mei -plant.

RAAD OMTRENT HET GEBRUIK VAN ASPERSIES.

t

eder weet, dat de Asperfies, behalve de moeijelijkheid, welke
zij fomtijds aan de fpijsvertering veroorzaken, aan de urine een
zeer herken en zeer onaangenamen reuk bijzetten. Men meent

reden te hebben om te gelooven, dat de boter, die het voor.
vaamfte ingredient is van de witte fans, waarmede zij meestal
gegeten worden, de ontwikkeling van dezen reuk vermeerdert,
immers bevordert. Wat hiervan zij, onlangs heeft men een
middel uitgevonden om denzelven te verbeteren, hetwelk, gevoegd
1>ij het voordeel van gezonder en ligter te zijn dan de witte
fans, die, om het meel, welk er in gemengd wordt, altoos
eenigzi^s zwaar om te verteren is, dezelve nog finakelijker
maakt.
Zeer eenvoudig is het bedoelde middel. Men legge de in
water behoorlijk gekookte Asperfies in eene fans, gemaakt van
olie, azijn, tout en peper, waarin doren van eijeren ontbonden worden, om aan dezelve vastigheid te geven. Dikmaals
heeft men er de proef van genomen, en telkens waargenomen,
dat
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dat de Asperfies, op deze wijze gegeten, niet alleen ligter in
de maag lagen, maar ook aan de urine niet dien flerken reuk
gaven, waarover elkeen klaagt.
Men merke hierbij aan, dat deze fans niet op het vuur
moet gezet worden: de reden daarvan is bekend; door de werking van het vuur zouden de eijeren hard worden.

DE HONIGBIJ EN DE KOEKOEK.

Eene Fabel,

D

e Honigbij voerde een' roependen Koekoek te gemoet:
„ Houd toch op met uw gefchreeuw! Sinds de fchepping der
„ vogelen heeft zeker geen voel een jammerhartiger geluid ge.
„ dagen. Koekoek! koekoek! en altoos koekoek! Kan eenig
„ ding op den aardbodem vervelender wezen ?" -- De Koe
antwoordde: „ Vriend! wij verfehillen zoo veel niet als-koe
„ gij denkt. Gij moogt van het vervelende koekoek! (preken,
en van mijne eentoonigheid; maar wat doet gij? Ik geloof,
dat gij, nadat de wiskunftenaars bewezen hebben, dat gij zeer
,; 1 hrander zijt in het vormen uwer raten, die toch deeds denzelfden vorm en dezelfde afmetingen behouden , meent regt
te hebben om elk te bedillen!" -- De Honigbij antwoordde,:
In geenen deele, mijn vriend! Mangel aan verfcheidenheid
„ is geen gebrek in dingen van wezenlijk nut; maar, als er
„ in dingen, alleen tot vermaak gefchikt, verfcheidenheid ant„ breekt, beduiden zij niets."

IIOLLANDSCHE SCHOUWBURG.
llprid —Mei, 1313.
Over het algemeen hebben wij reden gehad, over de vertooning van Denoophontes niet onvergenoegd te zijn; dit Treurfpel
is inderdaad niet onverdienttelijk uitgevoerd , alhoewel ons de
verdeeling van fommige mannen-rollen in het geheel niet bevallen heeft; als zijnde dezelven, naar ons inzien , in verkeerde handen gevallen. Deropkontes, door den Heer w E s T E RAa
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voorgeteld, was, naar het ons toefcheen, een weinig very
legen met zichzelven; ten minfie het niet krachtdadig aanvatten
van eenige tooncelen heeft ons in deze meening meer en meer
verfierkt. De eentoonige galm , welken hij dien avond bij uit
te bezigen, bragt ook niet weinig toe, om de-zonderigfh
onderfcheidene zielsaandoeningen van Demophontes niet behoorlijk te doen uitkomen; en van daar denkelijk, dat hij geen be.
lang genoeg inboezemde. — Timantes heeft vele zeer goede
oogenblikken gehad; offchoon ook hier en daar de geweldige
fpeel-drift van den Heer JE L GE RH U 1 s hein groot nadeel toe.
gebragt heeft. Had hij de geheele rol van Timantes zoo wé1
begrepen als de alleenfpraak:

VAN

„ In eeuwigheid? 8 Goan! ach ! waar (re) ik nooit gebooren ! (o)
Mijn Dirce is dan," enz.
hij had dien avond eenen lauwer geplukt, vrij van alle kritiek.
Regt jammer, dat deze verdientlelijke Acteur zijne pasfie nier
beter te bedwingen weet ! Wanneer hij dezelve concentreert, en
zich niet laat wegflepen door eene noodlottige zucht tot fchreeuVen, is hij in alle opzigten een man, die het hooge Treurfpel
fchraagt ; dan het komt ons voor , dat hij dit zwak bemint,
en zelden, naar het fchijnt, ontdoet de kunftenaar zich van zijn
Rokpaardje. -- De Heeren R OM is A c H en EVE iz s, als Mathufes en Cherintes , hebben ons zeer voldaan. R o nz B A c Is
heeft zijn karakter, het ganfche Ruk door, gehandhaafd , en
EVERS heeft zeer franije oogenblikken gehad.
Mejnfvrouw JCAMP U U I ZE N heeft ons oneindig veel ver
ais Dirce gedaan ; zij is van den aanvang van het Ruk-mak
af, tot aan het einde, onafgebroken, Dirce geweest engebleven.
Wij zwaaijen der hoogst bekwame Vrouw onzeopregtehuldetoe,
en wenfchen van harte, dat zij op een pad blijve voortlireven,
op hetwelk zij zoo veel roems te oogtien heeft. — Meiufvrouw GRE VEL I N it was Creuze. Zij heeft deze rol niet kwalijk
uitgevoerd; maar, ook niet meer dan dit. Wij hebben ons zeer
verwonderd , dat deze loffelijk ijverende Vrouw niet beter in
deze rot gelaagd is.
Alzir e is voortreffelijk gefpeeld. Wij hebben dlen avond den
Heer s N 0E K op nieuw bewonderd. Ieder keer , dat hij de
rol van Zamor fpeelt , ontdekken wij nieuwe fchoonheden in,,
-
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dezelve. Hoe treffend weet hij het woest, het fier karakter van
een' heldhaftigen en mishandelden Vorst te fchetfen! Ontzettend
was hij in het oogenblik:
„ Hij zelf, wien uw barbaarfche dwang,
Naar eer en leven fond; hij , wien gij , uren dan
Lafhartig moordde," enz.

Onze goedkeuring bij die des publieks te voegen , is eene
fchuld , die wij dankbaar voldoen.
Gusman, Alvares en Kontezo , zijn door 3EL GERHUis,
WESTERMAN en vader SRDET verdienflelijk uitgevoerd.
I EL GEE HUIS is altijd zeer fraai in den Gusrnan ; in het
vijfde bedrijf is zijn fpel refit meesterlijk.
Mejufvrouw G REVEL IN It verdient alle toejuiching in de rol
van .Ilzire; zij begrijpt dezelve volkomen, en is zeer belangverwekkend in de wreede omIlandigiieden, in welke deze ongelukkige Amerikane zich beurtelings bevindt. Ook deze keer
heeft zij veel vermaak als Ilzire gedaan. Wij hebben haar alleen deze aanmerking te maken, dat het ons is voorgekomen ,
dat haar eostnsre onnaauwkeurig was. Eene Anerikane met
een' G, iekfchen mantel en Reine omhangen, is iets dat er niet
wel door kan.
Beverley is, even als de vorige keer, meesterlijk uitgevoerd.
Wij, zouden geene dan zeer geringe aanmerkingen kunnen maken. Het vijfde bedrijf , en vooral het flerven van Beverley
is uitmuntend geweest. Hij, die zóó in de Eeuwigheid overilapt , heeft geenen vertoornden Regter te vreezen!
Wij hebben eene vroegere aanmerking omtrent de jonge Jufvrouw F RE U BEL op nieuw moeten maken. De gestes van dit
anders zoo bevallig achtjnrig meisje komen ons als al te wijs
voor. Hij, die hair dezelve inprent, heeft het volfirekt aan her
verkeerde einde, en vernietigt een ontkiemend talent, dat zoo
veel belooft! Even als de vorige keer, hebben de vele en gemaakte bewegingen van dit kind het uiteinde van Beverley meer
na- dan voordeel toegebragt. Men raad,plege Natuur in alle gevallen , en men zal bij hot zich er het best bij bevinden: , La

.1Voture feul est airothl: ?"'
BeU/in Galotti heeft tot re1:ts ^`e voor de Hollandfche Melpomene gediend. Kunnen, mogen wij iets voegen bij hetgeen
het publiek zoo ondubbeizin.nnig heeft doen gevoelen? Neen!
Hij,
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Hij, die het waarachtige fchoon, het fijne der kunst, den fchitrerenden toon der groote wereld wil zien, wil bewonderen, hij ga
WATTIER als Or /ma zien! Zijn oordeel roet het onze zijn. —
Mogen wij nog langen tijd het genoegen fmaken, U, pronk
Hollands Schouwtooneel ! de welverdiende hulde-ileradvn
te brengen ; dan zal de opregtite wensch van uwe vereerders,
van uwe bewonderaars, ten volle voldaan zijn!
S N o r K, hoezeer in een geheel verfchillend esnploi, is voor
treffelijk in den iWarinelli; en dit juist is een bewijs te meer
van zijne ongemeene talenten. MA JO F SKI is weder een weinig
te goed in den Galotti. Beider tooneelen mec WATTIER,
die met onze bevallige EMILIA- KAMPRUIZEN, zijn meester -

lijk en onverbeterlijk uitgevoerd. Gaarne vergeven wij her der
angflige verwarring, waarin laatstgenoemde, overeenkomíiig hare
rol, zich bevond, dat zij haar gebedenboek, in plaats van op
de tafel, zoo verachtelijk op den grond neêrfineet, als ware het
een IN.eladra;na à la Kotzebue! — KAMP! UIZEN heeft zich
van de rol van den Prins niet onverdienftelijk gekweten. Hij
heeft inzonderheid de voor het Tooneel onzedelijke pasfage,
waarin bij Emilia in een zij - kabinetje fleept, behendig gemaskeerd , en der goede zeden eerre hulde gebragt, waarvoor wij
hein verpligt zijn. Mejufvrouw M A J o F S K I heeft zich met
de rol van Claudia belast; en wij kunnen niet voorbij, haar
over de uitvoering ons genoegen te betuigen. Alleen heeft ons
de gedurige herhaling van „ DEN Prins," in den eerfien naamvnl, eenigzins geítooten. Trouwens, aan dergelijke onoplettend
maken zich vele, zelfs de bekwaamte onzer Tooneelisten-hedn
maar al te zeer fchuldig ! -- Men kan ligtelijk uit het een en
ander ontwaren, dar dit Tooneelfpel met veel enfenable is vertoond.
Fed,•R is allervoortreffelijkst gefpeeld. Bewonderden wij r EDRA -WAT TIER, in vroegeren tijde, in deze zoofchoone, zoo

grootfehe rol , onze bewondering rees nog hooger,, toen wij

ditmaal haar dezelve weder zagen uitvoeren. Wij achten ons
onbekwaam, der uitmuntende Vrouwe onzen dank naar behooren
te brengen; wij voegen ons bij een haar hoogfchattend publiek, en trachten door onze ongeveinsde toejuiching den
haar verfchuldigden tol te voldoen.
Hippolytus is op eene waardige wijze door den lieer s N OE K
vervu^d. Hij was de vurige, de naar roem shakende jongeling!
Hij heeft WATT IER onverbeterlijk onderl}eund; het toonel
der
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der liefdeverklaring bovenal was het nec plus ultra der kunst.
Zijn:
„ 6 Goden! hoe! vorstin, vergeet gij dan te gader,
Dat Koning Thefeus uw gemaal is en mijn vader ?"
En WATTIER in:
„ Vorst Thefeus weduw durft Hippolytus beminnen !"
hebben, door kracht van declamatie, de gedachte van R. A CJ N 9
iets goddelijks bijgezet.
JELGERuors, als Thefeus, heeft zich van die rol meesterlijk gekweten. Hij duide ons echter de aanmerking niet ten
kwade , dat hij , alhoewel Thefeus goed voorfiellende , zich
evenwel weder door zijne drift heeft laten wegvoeren. De
aanroep:
„ En gij, 6 God der zee! heb ik weleer uw liranden
Door heldenmoed gevaagd," enz.
en vooral de vier laatpo regels van denzelven:
„ Thans roept u Thefeus aan. Kom, wreek eens droeven vader!
Stort al uw gramfchap uit op 't hoofd van deez' verrader!
Verdoof zijn fnoode vlam in zijn misdadig bloed!
Mijn hart erkent uw gunst, naar mate uw gramfchap woedt.'
zijn door hem zóó klimmend fchreeuwende uitgefproken, dat
zijne fleur fchier onverstaanbaar werd. Gaarne erkennen wij, dat
deze pasfage den hoogflen graad vanwoede uitdrukt, en dus zeer
veel kracht vereischt ; doch , meer te willen dan men kan,
meer van zijne item te vergen, dan zijn bijzonder of welligt
eenig menfchelijk fpraak- orgaan vermag, is altijd even nadeclig
voor de ware kunst als voor het phyfiek gehol, en drukt, in
plaats van fchrikwekkenden hartstogt , flechts eerie magteloosheid, een onvermogen uit, dat veeleer medelijden dan ont2etting wekt. De Tooneelfpeler moge, door dergelijke geweldige efforts, eene oogenblikkelijke toejuiching afperfen; dit is
eene hulde, die den echten kenner doet blozen, en den regtfchapen kunllenaar te eenemaal onwaardig is. — Deze algemeene aanmerking geldt echter den Heere J E L o E R x U i S niet
gij uit/luitin;, maar treft ook wel eens elders doel, en worde
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dan ook algemeen ter harte genomen, opdat de edele TooneeIkunst zich in den rang der fc.kzoone kunflen handhave!
W ESTEEM A N verdient allen lof, als Theramenes ; zijn ver
uitmuntend geweest.
-halis
Aricia werd fraai door Mejufvrouw G R E VEL IN K ver
— Enone heeft ons wel bevallen. De jonge Jufvrouw-vuld.
J E L G ER S UI s heeft eene zeer zuivere dictie, en, gefchraagd
door de lesten van haren Vader , kan het niet misfen, of zij
zal regt loffelijke vorderingen maken. — Eedra, herhalen wij ,
is allervoortreffelijkst vertoond.
De Burgemeester is een dier Tooneeifpellen, die altijd vermaak doen, offchoon zij weinig recctte opbrengen. Dit fluk
heeft, als vele anderen, van tijd tot tijd eenige veranderingen
ondergaan, die hetzelve niet veel goed gedaan hebben; van
hier, dat men bij de vertooning zoo wel, als bij andere gele_
genheden, telkens vraagt: waarom en van waar toch deze nieu.
we, onnoodige verdeeling? — Mejufvrouw 5N0EK fpeelt de rol
van 117ev. Blaasdorf met eerre waarheid, die ons deze regt ver
Vrouw meer en meer doet hoogfchatten. Wij herin--dientljk
neren ons de Heeren s N o E K en CRU i s als Burgemeester, ROOS
als Gotlleb, en n ING LEr vooral, BINGLEY als Heller.
De Neef van Guadeloupe heeft ons bij de laatfle vertooning
vrij wel voldaan. Mejufvrouw KAMPHUIZEN drukt in deze
rol meer en neer het voetfpoor van hare waardige , te vroeg
der kunst ontroofde, Zuster! — Waarom men de rol van Illrslfon in andere handen gegeven hebbe, betuigen wij niet te kunnen bevroeden.
De Brieventasch en De onechte Zoon hebben wij, door onpasfelijkheid, niet kunnen bijwonen. In beide deze stukken
heeft Mejufvrouw M A J O F S K I, zoo als wij algemeen vernemen, Mejufvrouw S AR DE'F zeer loffelijk vervangen.
De jonge driftige Vrouw en .7erome Pointu. Het eerstgenoemde flukje is zeer aardig uitgevoerd, alhoewel het niet zeer
gekend fcheen; in het tweede hebben wij den Heer VAN x U L S'r
bewonderd! Nimmer hebben wij hem vuriger, geestiger, leven
meer aan zijn fpel gehecht gezien: dit heeft ons eerre-diger,
zeer hooge verwachting van hem doen opvatten; want, zeiden
wij, fpeelt de man zóó fraai eene rol, daar hij geen woord
van fchijnt te kennen, (wij volgden hem met het boekje in de

hand) wat zal hij dan niet verrigten, wanneer hij eerre rei
ver-
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vervult die hij kent! — De Heer P. SNOECK is zeer aardig
,

ais Jerome. Wij hebben ons echter den Heer A. SNOEK a.s
Leander, en den Heer MA J OF SKI als yerome herinnerd! —
Wij hebben met vermaak Donquichot gezien. Dit oud-Hol.
iandfche Blijfpel is eens gansch onverwacht uit den hoek komen kijken. Hetzelve is redelijk wel gefpeeld. -- Vetlafoup
deed ons c R u I s gedenken.
Een klein, niet onaardig (lukje, heeft den Heere S A R D E T de
gelegenheid verfchaft, ons een' Songman van zestig jaren te
laten zien. Wij zijn meer dan te vrede over dezen zoo bejaarden kuntlenaar geweest. — De hr . R O M B A C H fpeelde met
Zeer veel oordeel

de rol van den Knecht.

De Ouderliefde en De Deferteur zijn zeer fraai uitgevoerd.
Mejufv. is A n2 N H u I z E N, in den laatstgenoemden , is en blijft
eene hoogst bevallige Lauife. Dc Heer M A J O F s x I doet ons
altijd veel vermaak als illc.vis. Wij fpreken liefst van de overige rollen niet, niet uitzondering nogtans van den Heer 'to rwiEACH en Mejufvrouwen MAJOFSKI en ADAMS.

De zangzieke Kleêr;naker is de laatfle reaal zeer misfelijk
vertoond. Cavatini was een opregte anti- Cavatini , en Bex^ini was deze keer niet benini. Mejufvrouw AD A ass, door
den Heer o n E R c geheel van de wijs geholpen, heeft, even
als de Heer MAJOFSKI, dien hinder ondervonden, welke zoo
noodlottig voor de kunst is.
De Tooverfuit is zoo gebrekkig vertoond, dat wij dezelve
als beneden alle kritiek aanmerken, en alleen der Directie fineeken, de zonde niet op zich te laden, dit meesterfiuk van as o'z A R T op nieuw te laten verfcheuren.
Een nieuw Zangfpel, onder den titel van De Nachtmerrie,
is onderfcheidene reizen met zeer veel genoegen vertoond, ei!
heeft een zeer voldoenend enfeanble opgeleverd. De Heeren
MAJOFSKI, ROMISACH, STRUIK, BEYNINK, VAN WELL

hebben, ieder in zijn vak, gewedijverd tot het wellagen dezer
Opera, waarvan de Muzijk allerbevalligst is. Regt koddig is
as A JO F sits in den dooven Hofmeester ; niets is lachverwek.
kender dan ST R us is met zijne aliters, en niemand verkondigt
meer een' door angst en bijgeloof gefchokten man, dan BEY^4I N It in de rol van den zieken Hazekop. Mejufvrouwen
r o,F s.ui en A» A Ms ,hebben verdient/ eiijk medegewerkt; en,
al-
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alles bijeen genomen , is dit Zangfpel het regt gelukkig- en
hoogst zeldzaam lot te beurt gevallen, van behaagd te hebben.
Wij hebben met voordacht van den Heer NEITs en van
Mejufvrouw KARELS niet gefproken. Den Heer NEITS ver
wij naar onze vroegere aanmerkingen. Het grieft ons in-wijzen
de ziel, dat hij zoo weinig werk maakt van zijn' post. Niemand brengt hij er een gewisfer nadeel mede toe, dan zichzelven. Laat hij ons toch de gelegenheid verfchaffen tot eene
loffelijke vermelding van zijn pogen! Hij was bij den aanvang
van dit fpeeI -faizoen op den regten weg; waarom riet op
^lenzelven gebleven?
Mejufvrouw KARELS fchijnt, federt een' geruimen tijd, zoo
in feel als zang, merkelijk te dalen. Wij vreezen, dat zij
hare klein niet behoorlijk verzorgt, of te veel fatigzueert. Niets
is nadeeliger voor eene Zan,eresfel .... Met hare moyens, met
veel ftudie en een weinig finaak, kan zij nóg alles doen ver
Hiertoe bieden wij haar gulhartig dc hand, en laten alp-getn.
zoo ons oordeel over zekere twee Bravvour-aria's van MOZART
en w EN ZE L MULLER in de kolk der vergetelheid zachtkensnederzinken.

De Dood van den Centaur Nesfi-ss en De hergorling van
Hercules, twee mythologifche Balletten van den Heer G R r I V n,
in verband befchouwd , bevatten zeer veel goeds ; ofschoon het
tweede den prijs verre op het eerfle behaalt. ?luziik en dans
fchijnen goed geiirganifeerd; decoratiën en costumes zijn mede
frisch en fierlijk. — Mejufvrouw POLL V DE ti E U s is en blijft
Reeds de werkzame en beminnenswaardige kunítenaresfe. Mejufvrouw MATT R A T doet aanmerkelijke vorderingen. De I-Ieer
VAN WELL heeft zich zeer wel van den Hercules gekweten;
en het ganfche Corps de Ballet leverde een goed geheel op,

De Tooverijoorn, of de gedwarsboomde Minnar•ijen van 4rJequin en Colombine, is bij het publiek finds acht jaren bekend; waarom wij geene melding van deze Arlequinade maken.
De Heer s ors s ON, die als Zephir in het Bosch s.an Flora
gedebuteerd heeft, fchijnt een jeugdige en bekwame Danfer te
zijn. Wanneer hij eene te groote zucht tot lzichtfprongen daar
dat bij ons in den dans hetzelfde is als het fclireeuweu-lat,
in zang of fpel, en zijn vuur een weinig tempert, durven wij
der Directie gelukwenfeben met eene zoo noodige aanwinst,

MENGELWERK.
OVER DE AANKONDIGING VAN DEN VERRADER DOOR

jezus. Door W. A. VAN HENGEL.
(Vervolg van bl. 31G.)

'T

egen het einde van den Paaschmaalujd (*) nam de
droefheid van Jezus, bij de herinnering van hetgeen David
nopens Achitofel (P/aim XLI: io) gezegd had , in eens dermate toe, dat zij zich in zijne geheele houding en fletn
openbaarde. Toen kon hij niet langer verbergen, hetgeen
hij zoo gaarne verborgen had , en zeide met de innigIie weeínoedigheid: voorwaar zegge ik tu, dat een van ,u, the
met mij eet, mij zal vrr•raden (Marc. XIV: i3 verg.
Matt. XXVI: 2I. Luc. XXII: 21. ,7oani?. XIII: at). Ilij
verond daardoor, dat een zijner leerlingen trouweloos ge
zijn zou, om hem onder fchijn van vriendfchap aan-noeg
zijne vijanden, op derzelver boozer last (,Foa.tnn. Xl: 57)
eli volgens eerre fchandclijke overeenkomst, in handen te leveren. Maar zijne jongeren begrepen zijne bedoeling niet;
wijl zij, een ieder de eertje, niet de vrage gereed waren:
ben ik het , Heere ? Er is trourveiis altijd een waar en
onveranderlijk onderfcheid tusfchen het rein en bezoedeld
geweten; en zou dit in zulk eene gewigtige zaak, in de
verraderij van den besten Meester, geene plaats gehad heb ben?
'

(*) De Hoogl. PA UI. us vertaalt s h6v cav av' -rwiv als zij eters
wilden. Dit (lrijdt niet alleen tegen het fpraakgebruik, hetwelk
veeleer vordert als zij aten , of liever onder den maaltijd,
(zie Matt. XXVI: 26. Marc. XIV:2a); maar ook tegen het verhaal van Joannes, volgens hetwelk Jezus al fpoedig dc in {huu
gedoopte bete van het Paaschlam, na welker nuttiging men liet
eten eindigde, aan Judas overgaf. Zie P UI N 0E L over Joann.
XIII: a6. Wij volgen hier dan ook liever onzen D£ GROOTS
NJENG. I813. NO. 8.
13 b
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ben? -- zou de onfchuldige jonger niet geweten hebben,
dat hij tot zulk een goddeloos bedrijf onbekwaam was? —
kon men liet den Verrader niet aanzien, dat hij deze fchrikkelijke daad zou volvoeren ? IJet is dan vreemd, dat de leerhingen vragen kunnen: bega ik het? -- Maar die vreemdheid
verdwijnt reeds ten dccle, wanneer wij op Judas letten. Hij
nioet zich niet alleen tot dus verre onbefproken gedragen
hebben, ja zelfs van een' voortreffelijken aanleg geweest
zijn: anders zou de verdenking der leerlingen niet alleen nu,
maar reeds lange te voren, zoo dikwijls dc Heer van zijn'
Verrader gewaagde, wel op hem gevallen zijn, en de Zaligmaker zelf zou hein niet onder het gezelfchap zijner leerlingen hebben aangenomen. Hij was thans ook zoo verre
in huichelarij gevorderd, dat hij zijn waar karakter voor de
goedhartige jongeren bedekken kon, en welligt menigen
fchranderen menfchenkenner zou bedrogen hebben. I Ietgeen uit deze befchotnVVing van Judas reeds ten deele blijkt,
wordt door de oplettendheid op hetgeen de leerlingen bij
de vermelding van het verraad mogen gedacht hebben geheel opgehelderd. Zij maakten zich, namelijk, Bene geheel
andere verbeelding van liet verraad, dan het wezenlijk zijn
zou. Zij dachten aan geen boos overlegd plan, aan Beene
verkooping van den Meester aan zijne vijanden. Zij waanden, dat de een of ander hunner, door een onvoorzigtig
woord, of door een' overijlden flap, deszelfs nachtverblijf
zou ontdekken. Zij kenden hunne zwakheid, en durfden
daarom op zichzelven geen vertrouwen Hellen. Van deze
zijde hebben geachte geleerden (*) de jongeren loeren befchouwen, en het klaar genoeg gemaakt, hoe zij zichzelven
verdenken konden. Zoo 4aan wij een' geheel anderen weg
in, dan PAULUS, KR U 1 BIAcI3ER enz. verkiezen. Wij
willen de eigene woorden van den laatstgenoemden overfchrijven. „ Ike jongeren konden zich het verraad niet als
„ vrij
-

(*) Zie onder andere: Het lijden en flerven van den Zaligniaker der wereld, befchouwd in Leerredenen door J. G. R oszcM LLklk, bi. 36.
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,, vrij voornellen; zij dachten zich hetzetve dus als een be.
fluit, en dwang van het noodlot, en elk vreesde voor
„ zichzelven met groote droefheid (,wnovioevot ot^o^pu), dat
„ hij voor die fchrila eiijke daad moat befenmd zijn. De
„ dader kwam hun voor als een , door de magi van het
„ noodlot ontzettend aangetast, in een blind werktuig van
„ hetzelve, tot uitvoering van een verfchril.kelijk, maar in
„ den raad des hemels befoten plan, veranderd wezen.
„ Daarom veríiomt ook de moedige Petrus, zoodra hij den
„ naam van den Verrader verneemt; van daar zwijgen alle
„ jongeren, als Jezus op zijne vraag zegt: gij zijt het, en
er het fchrikl,elijl: woord bijvoegt: wat gij voorhebt, dos
„ dut gezwviiid! Van daar ook laten zij hem ongemoeid
weggaan, en bij de gevangenneming treft niet hem, maar
„ den knecht des hoogepriesters, het zwaard van Petrus."
Zoo (preekt K RU MM AC x E R. Maar waaruit zou hij , of
iemand anders, bewijzen kunnen, dat de jongeren vin Jezus, nog. in den laatPlen levensavond van hunnen Meester„
zulk een dwaas begrip wegens zeker tarro„3ot koesterden;
indien zij hetzelve ooit gekoesterd hebben ? Alles , wat dc
geleerde man tot bewijs aanvoert , is uit misveriland outflaan. Wij lezen even min, dat Petrus den naam des Ver
verneemt, als dat hij op het hooren van denzelven-rades
verítomt. Wij lezen niet, dat alle jongeren het antwoord
vare Jezus op de vrage van Judas verftaan; maar het geheele verband bij Joannes leert ons het tegendeel, gelik ftraks
nader blijken zal. Zij laten den Verrader ongemoeid weg
omdat zij hem als den zoodanigen niet kenden, en-gan,
daarenboven, al vermoedden zij, dat hij het ware, zich
niet verbeeldden, dat het verraad in dezen nacht zou ten
uitvoer gLbragt worden. En, zoo het uit hunne wanbegrippen nopens het noodlot is voortgevloeid, dat bij de
gevangenneming van Jezus het zwaard van Petrus niet den
Verrader, maar den knecht des hoogepriesters getroffen hebbe, moeten zij over dat noodlot zeer ico;afeguenz gedacht
hebben: want ik zie niet, waarom zij die gevangennen3ing
niet even goed als iets, dat het noodlot aan de bende had
3b 4
op-
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opgelegd, befchouwd, en Malchus als een blind werktuig

van

hetzelve

gefpaard

hebben.

De vrage zijner leerlingen beantwoordt Jezus (Matt.
XXVI: 23. Marc. XIV: 20) op deze wijze: die de hand
met snij in de fchotcl indoopt, die zal mij verraden, hetwelk wij boven getoond hebben, dat zoo veel zeggen wil,
als: die met mij i/it dezelfde fchotel eet, die zal mij ver raden, of: het zal een van die partij zijn, die met mij
uit dezelfde fchotel eet. De leerlingen waren dan nu nog
niet in liet zekere onderrigt, wie zoo boos zijn zou, om
rlit gruweltluk uit te voeren. Dezelfde zachtmoedige, verfchoonende Meester, dien wij in zijne ganfche handelwijze
jegens den Verrader bewonderen moeten, fpaart hem nu
nog, en wil, door de openbaarmaking van zijn fchrikkelijk
voornemen aan allen, hem nog de gelegenheid niet benemen, om terugge te treden. In plaats dan van er eene nadere verklaring op te doen volgen , of aan zijne jongeren
tijd te vergunnen, om hem meer te vragen, fpreekt hij met
diepe ontroering liet nadrukkelijk wee over den Verrader
uit (Matt. XXVI: 24. Marc. XIV: 21. Luc. XXII: 22).
De Heiland fpreekt wel van zijnen dood onder liet bekoorlijk beeld van heengaan (*) ; hij beroept zich ook wel op
de fchriften des 0. V. , waarin de lotgevallen van den Mes fias voorzegd waren; maar dit kon den Verrader niet verontfclnddigen: zijn misdrijf beging hij vrijwillig; hij werd
door niets gedrongen: hij zou dus ongelukkig, zeer ongelukkig zijn. Men kan de woorden van Jezus dus omfchrijVen
-

(*) Sommigen wijken van de gewone opvatting af. T fi 1 r s z
vlut uráyec niet door xvzzav, maar door xxrà só áprQU^vov
aan. S. 378. Hij beroept zich op A L B E R T I, die dus ver
flues quidem hominis vadit , vitam agit, pro ut de co-Yalt:
fcriptum est. Maar deze verdienstelijke man houdt het Hechts
voor bloote gisfing. Zie deszelfs Obfervat. Phil. in Satr. N,
T. libros, pag. 553. -- Doch er is geen twijfel aan, ofde gewone verklaring verre te verkiezen zij. CIF. ca 0 T 1 US e:
ituirto,L ad h. 1.
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ven: „ Het is wel in de voorzeggingen des 0. V. , en dus
„ in Gods raad, begrepen, dat de Mesfias fterven moet;
„ maar zulks pleit zijnen Verrader niet vrij. Wee dien
menfche ! zijn toehand zal al zeer ellendig zijn."
Men kan heden ten dage den indruk niet meer berekenen,
welken deze treffende verklaring, door Jezus van den Ver
gegeven, op de gemoederen der jongeren gemaakt-rade
hebbe. Terwijl de groote Meester door het diepst medelijden over dien ongelukkigen was aangedaan, die hij wist,
dat hein, ten loon van tallooze weldaden, voor dertig zilverlingen aan zijne vijanden verkocht had, waren zij geweldig gefchokt geworden. En terwijl zich hunne ontroering
op hun gelaat en in hunne gebaren zal vertoond hebben,
mag de nakomelingfchap er nog iets van aantreffen in de
bijzonderheid , die Joannes (XIII: 23 very.) heeft aangeteekend. Nog bezorgd, wie de Verrader zijn zou, en over
het fchrikkelijk wee, dat Jezus uitfprak, fidderende, wenkte Petrus den geliefden leerling van Jezus, Joannes, die het
naast tan hemj aanlag , dat hij den Meester vragen zou: wien
hij toch bedoelde ? Hij kende te zeer de naauwe betrek
er tusfchen dezen en Jezus plaats greep, om te-king,de
gelooven , dat die eenig geheim voor hem verbergen zou.
Joannes begreep naauwelijks den wenk, of, vallende op de
berst van ,jezus, zeide hij tot hem : Heere!ivieishet 2 Deze wijze van voordragt vers 25 doet ons zoo zeker aan eene
influistering denken, dat die algemeen door de uitleggers is
aangenomen geworden. Maar dan volgt ook, dat het antwoord van Jezus, vers 26. deze is het, dien ik de bete,
als ik ze ingedoopt hebbe, geven zal, met eene zachte 11ern
zal gefproken zijn. Dit antwoord was beflisfend genoeg;
daar Jezus met het rondreiken der bete nu juist tot Judas
gevorderd was, of de overreiking derzelve nu juist bij hem
begon. Het was even goed, of Jezus alleen judas Iskarioth gezegd had. Joannes kende dan den ondeugenden
leerling; doch daar hij het aan de overigen niet kon of durfde mededeelen, dobberden die nog in Bene akelige onzekerbeid. Trouwens kunnen zij het aan Joannes ingefluisterd
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antwoord, zoo al gehoord, dan toch niet verflaan hebben;
indien wij, uit hetgeen ons zijn Evangelie berigt, redeneren mogen, Hij zegt namelijk, na 's Heilands woorden tot
judas: dat gij doet, doe het haastelijk, vermeld te heb
vers 28, 29: En dit ver/lond niemand der genen,-ben,
aanzaten,
waartoe hij hem dat zeide: ''ant fommidie
gen meenden, dewijl ,judas de beurze had, dat hem e.
zus zeide : koop, hetgene wij noodig hebben tot het feest,
of, dat hij den armen vat geven zou. Niemand der leerlingen dus had den boozen Verrader nog leeren kennen : te
weten, niet uitzondering van Joannes. Van Judas zegt de
Evangelist , vers 27. en na de bete, doe voer de Satan in
hem. Doch deze aanteekening is van dat belang, dat wij
er bijzonder bij moeten flil[Iaan.
Reeds in 't begin van liet XIII hoofdfluk (vers 2) merkt
Joannes aan, dat de Duivel in het hart van judas gegeven
had, dat hij hem verraden zou. Zoo wordt het plan van
verraderij, gelijk alle ander boos opzet, onder de Joden,
als een werk des Duivels, diens aanleiders, voorgefteld;
en, hoe men liet ook verklare, de Schrijver wil zeker de
fchrikkelijke misdadigheid van dit plan uitdrukken. Doch,
hetgeen wij vooral willen opgemerkt hebben, is, dat wij
de woorden; doe voer de Satan in hem, niet van eene
aanvankelijke, maar voortgezette werking des boozen verílaail kunnen: ik zegge voortgezette werking : want aan
deszelfs inii'oning in liet hart des Verraders zal wel nieman van gezonde herfenen denken. De Schrijver wil derhalve zeggen, dat Judas in zijn gruwelijk plan is verfterkt
geworden (*). De beste Meester had liet nadrukkelijk wee
over hein uitgefproken, had hein met een oog vol van teedere fmart en bitter medelijden aangezien; maar dit had
den ongelukkigen liet hart niet kinnen breken. Veeleer
werd
(*) r oaan. XIII: 27 , wordt door DE GROOT'
niet onaardig vergeleken niet Hand. V: 13, waar Petrus tot
Ananias, die zich aan een koelbloedig beraamd huicl:elaarswerk
had fchuldig gemaakt, zegt: A Qzauvu,^ TO gu.
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werd de 1lem van zijn geweten geheel gefinoord. De laatfie twijfeling, of hij zijnen Meester verraden zou, werd
bekampt, werd verdrongen, en hij was bekwaam, om ook
op zijne beurt te vragen: ben ik het, Re-cbbi 2 Waarfchijnlijk zal hij deze vrage, zoo wel als Joannes de zijne , in
het oor van Jezus gedaan hebben. Hij maakte zich daar
gelijk T H IE S Z beweerd heeft, niet verdacht bij de-dor,
overigen; wijl hem het voorbeeld van 's Heilands geliefd
leerling tegen verdenking behoedde. Met dat alles-fleu
vroeg hij zoo luid, dat Joannes het eveneens hooren kon,
als hij de vrage van Joanues gehoord had. En daarop ant.
woordde Jezus hem niet eene even zachte item: gij hebt
het gezegd; hetwelk men wel best verklaren kan door
ij zegt het zelf; maar evenwel niet minder, dan liet een
ja uitdrukt ('l). Indien derhalve de jongeren zoo-voudige
wel de vrage van Judas, als dit antwoord van Jezus ver
hadden, zou hun de Verrader volkomen bekend ge.-flan
weest zijn.
Door zulk eene invoeging van het door Joannes verhaalde
in de berigten der andere Evangelisten wordt alle beden king weggenomen, welke het mij voorkomt, dat men tegen de korte redewisfeling tusfchen Judas en Jezus, die Mattheus alleen geboekt heeft, zou kunnen maken. Immers
ftrijdt liet tegen alle menschkundige waarneming , dat Judas
de vrage: ben ik het? ooit kunne gedaan hebben, indien
ér niets meer voorafging , dan hetgeen Mattheus berigt
heeft. Niets drong hem , om, toen reeds zijne medeleerlingen met vragen hadden opgehouden, nog afzonderlijk te
vragen. Zoo hij ook een woord had willen fpreken, moest
hij het te gelijk met de anderen gei'proken hebben. En,
daar het blijkt, hoe weinig hij daartoe geneigd zij geweest,
wijl
(*) Men zie Matt. XXVI: 64, waar
voorkomt, hetwelk in de gelijkluidende p ?nats van Marcus (XIV: 62) door
Fyw sig: verklaard wordt, liet is dus verkeerd, in a iets
geheiinzinnigs te willen zoeken. Voorts leze men op nieuw
den Camimer{tarius van DE GRooT.
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wijl hij toen volkomen fiilzwceg, moet er iets buiten hem
zijn omgegaan, hetwelk hein naderhand, toen hij alleen
fpreken, en opzien onder de jongeren baren moest, tot
vragen als noodzaakte. ja wanneer wij op de drie eeríle
.Evangeliën , inzonderheid op dat van Mattheus , alleen
het oog vestigen, doet zich meer dan eene omtlandigheid
voor, welke Judas moet terug gehouden hebben, om uit
zichzelven de vrage : ben ik het P op te werpen. Dit zou
reeds eene zoo verregaande huichelarij, als waarvan fchier
geen voorbeelden in de gefehiedenis zijn, moeten geheeten
worden; en welke zich, tegen de duidelijk1 e bewijzen aan,
moest gevleid hebben, dat hare bedoeling niet alleen voor
211e de jongeren, maar ook voor den Meester zelven tot
dusverre was verborgen gebleven. Maar volítrekt onverklnae baar is het, hoe hij nu daartoe kon gekomen zijn. je zus had hem wel niet genoemd; maar toch klaar genoeg te
kennen gegeven, dat hij hem als zijn' Verrader hefchouwde.
]Hij had daarop met nadruk, maar ook met zijne hem eigene, liefde en barmhartigheid, het wee over den ongelukkigen, die zich zoo aan hem bezondigen zou, uitgefpro.
ken; en nu zou die ongelukkige zelf, alleen uit eigene beweging, zonder door iets van buiten genoopt te worden ,
het woord genomen, en gevraagd kunnen hebben : ben ik
h, t, Rab'' i 2 Dit is in waarheid onbegrijpelijk. Dit fehijnt
zoo openbaar tegen het menfelieli.jk karakter aan te loopen,
dat men een oogenblik in verzoeking geraakt, om de echt heid en geloofwaardigheid van het berigt van Mattheus te
betwijfelen. Maar hier komt ons het verhaal van Joannes
uitnemend te Rade. Wanneer wij het Evangelie van Matth(us zoo uit hetzelve aanvullen, als wij hebben voorgeliagen, verdwijnt niet alleen al het bedenkelijke, maar wordt
de vrage van Judas zeer natuurlijk. Terwijl hij, toen jezus
liet wee over zijn' Verrader uitfprak, nog terugge fchrikte
van die vragre te durven op de lippen nemen, veranderde
2 ne ziel, door hetgeen v rvolgens, naar joannes, voorviel.
.Reeds langen tijd ijverzuchtig over de bijzondere teederfleid, waarmede Joannes door Jezus behandeld werd, en
over
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over den hoogst vertrouwelijken omgang tusfchen den Mees
jonger, kon hij thans niet verdragen ,dat zijn plats-ternd
van verraderij aan dezen , wiens karakter naar allen fchijn
ook het verste van het zijne afweek, ontdekt was. Het
antwoord toch: deze is hes, dien ik de bete, als ik ze ingedoop hebbe, geven zal , kon door Jezus zoo í1i1 niet zijn
voortgebragt, dat Judas er niets van zou gehoord hebben.
De bevlektheid zijns gewetens had zijne ooren gefcherpt,
en, al had hij alles niet verflaan, de boosdoener is kwaad
hij zal zich verbeeld hebben, dat er veel meer-denk,
te zijnen nadeele gefproken wierd , dan werkelijk gebeurde.
Zoo kreeg hij een nieuw voedfel voor den haat, dien hij
tegen Jezus, vooral federt den maaltijd te Bethanië , waarop Maria hem zalfde, gedragen had. Alle gevoel van
fchaamte, het geringde overblijffel van zachte aandoening
voor Jezus, werd bij hem vernietigd. Hij werd in zijn
gruwelijk opzet zoo verhard, dat niets er hem meer van
kon afhouden. Het is geene losfe , uit de lucht gegrepene, gisting, dat 's Heilands ontdekking van den Verrader aan Joannes zulk een' fchrikkelijken indruk op de ziel
van Judas gemaakt hebbe. Het eenig oogmerk van den
Evangelist niet zijne woorden: na de bete • doe voer de
Satan in hem, fchijnt geweest te zijn, om dit te leeren.
Derhalve bezat Judas thans onverfchrokkenheid , of liever
Qnbefchaamdheid genoeg, om te durven vragen: ben ik
het 2, en den Meester te tarten, die hij klaar genoeg inzag,
dat zijnen Verrader aan het ganfche gezelfchap niet wilde
bekend maken. Wat meer is, zijne ontdekking aan Joannes liet het hem niet eens meer in zijne keuze, of hij
wilde medefpreken. Wanneer zich in een gezelfchap een
booswicht bevindt, kan hij zich zoo lange fchuil houden,
kan hij zoo lange zwijgen, als iemand, die hem regt kent,
Hechts met algemeene aanmerkingen, die ook op anderen
toepasfelijk zijn, op zijn ondeugend karakter zinfpeelt.
Maar zoo dra die door hem gevreesde man meer bijzonder
wordt; zoo dra hij aan een of twee vrienden, die dint bij
hem zitten, deu booswicht in zijne ware gedaante voorftelt
13b 5
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helt en zoo goed als bij name noemt, en dit zoo doet,
dat hij zelf, die er niet verre af is , het hooren moet , kan
deze niet langer zwijgen: integendeel moet hij dan eene
íloutmoedigheid aannemen, welke aan elk, die gaarne
het beste van zijn' evenmensch denkt, de gedachte inboezemt : zou hij wel zoo boos zijn ? Eveneens was het met
Judas gelegen. Zijn tilzwijgen bemerkte hij, dat nu niet
minder, dan eigene veroordeeling , zijn zou. Hij moest
liet afbreken. Vol van begeerte, om nog altijd de beste
man te fchijnen, en daardoor zijn plan te beter te kunnen
uitvoeren, rust hij zich met duível±che onverfchrokkenheid
toe, en de wolf in fchaapskicederen vraagt den zachtmoe
hen ik het?
-digenhr:
Het antwoord, dat hij van Jezus ontving: gij zelf zegt
hei , kon hem nu niet meer doen wankelen. Dit wist de
Heiland , zoo zeker, als hij zelf het kon weten, en, na ver
Bene korte poos, voegde die er nog bij: dat gij-lopvan
doet, doe het haastelijk; hetwelk noch een bevel was,
noch eene nittarting van den reeds genoeg verbitterden jon
taal van hem, die van liet begin zijns Ie-ger.Htwasd
als Zaligmaker der wereld was opgetreden, en onwrik--vens
baar befoten had, voor 's menfchen heil aan het kruis te
ílcrven. Mogelijk kan men dezelve best verklaren door:
moet het dan gefchieden; welaan, hoe eer hoe liever! Hoe
zeer dit voor Judas genoeg gezegd was, om de repte mee
te vatten, blinkt er nog al de verfchoonende zacht -nig
Jezus in door. Nog al fprak hij zoo ge--moedig?van
heimzinnig, dat dc jongeren er verfchillende dingen bij denken konden. En Joannes teekent aan , dat dit werkelijk
zoo geweest is. Over den verkeerden zin, dien zij aan 's
Heilands woorden hechtten, hebben wij reeds boven gehandeld, of althans zoo veel aangemerkt, als voor deze
Verhandeling volftaan kan. Zij laten dan den Verrader
ongemoeid vertrekken. Ook Joannes verhinderde dit niet;
want hij zal zich niet hebben kunnen verbeelden , dat de
booswicht nog in denzelfden nacht zijn gruwelhuk zou
uitvoeren.
EENI-
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EENIGE ZWA_RIGEIEDEN TEGEN DE INENTING MET
DE KOEPOK WEDERLEGD.

(lilt eene onuitgegeven Verhandeling van wijlen Dr. * * *.)
...... Eerie andere tegenbedenking is bij velen in
den onzekeren uitdag der kunstbewerking gelegen: „ Nu
eens, zeggen zij, vat de koepok-inenting, dan weder niet;
en echter zien wij kinderen, die te vergeefs waren ingeënt,
naderhand door de natuurlijke ziekte op eenmaal aangevallen." -- Dan, te dezen opzigte Plaat de koepok-;neming met
de inenting der natuurlijke ziekte, met de geheel natuurlijke
befinetting zelfs, kortom niet alle ziekten, volkomen gelijk: geene ziekte toch, tot op onze dagen, is er bekend,
welker aanval bijna niet geheel afhangt van de geíleldheid,
de vatbaarheid des ligchaams, van eenc wijziging, welker
grensfcheidingen tot lieden voor het menfchelijk oog verborgen zijn. Zoo toont ons de geheel natuurlijke befinettin
deze waarheid door vele voorbeelden aan. Om flechts bij
eigene ondervinding te fpreken, zal ik alleen bijbrengen het
voorbeeld van eene mijner naastbeílaanden, welke, na in
zeven achtereenvolgende jaren vier kinderen, allen door de
natuurlijke ziekte aangetast, gezoogd te hebben, na vervolgens drie kinderen harer vrienden in dezelfde oml}andigheden tot den dood toe te hebben bijgedaan, zonder eenig letfel te bekomen, eindelijk, in het 7 6lte jaar hares ouderdoms, door de kinderpokjes wierd aangetast, en met zeer
veel moeite dien aanval wederftond. — Eveneens is liet
niet alle andere ziekten gelegen. Vaak zien wij een' onzer
vrienden eene befinettelijke, algemeen heerfchcnde ziekte
gelukkig onaangedaan ontkomen, en denzeifden man nader
bij eene Iigtere, niet noemenswaardige befinetting,-hand,
door dezelfde ziekte aangetast.
„ Maar, zal men veelligt vragen, hoe zich dan geheel
te beveiligen? hoe de gefladige ongerustheid weg te nemen,
we:-
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welke noodwendig heerfchen moet, indien niet de inenting
geheel is gelaagd ?" — Mij dunkt deze vraag beantwoordt
zichzelve: het proefmiddel is onfchadelijk, en brengt den
lijder, hoe dikmaals ook herhaald, in geen het minfte gevaar, is onkostbaar, met weinig moeite verbonden, en
heeft dus niets in zich , hetwelk deszelfs gedurige herhaling
zoude kunnen tegengaan en beletten. Ook de-ze tegenbedenking kan dus de waarde der koepok - inenting geenszins
doen verminderen. En even het zelfde zullen wij ondervinden, wanneer wij de tegenwerping, uit de ongenoegzaamheid der koepok - inenting ontleend, met naauwkeurigheid
onderzoeken. Waar toch wierd ooit een voorbeeld aangehaald, uit hetwelk ontegenzeggelijk bleek, dat eene welgeflaagde , en door kundige beoordeelaars als echt verklaarde,
koepok- inenting door eene natuurlijke befinetting wierd gevolgd ? De ondervinding van vele jaren zelfs bezit niet een
Benig zoodanig voorwerp. 't Is waar, men (preekt dezer
dagen veel van fommige inentingen, welke door de natuur
ziekte als op den voet zouden gevolgd zijn; en, daar-lijke
wel bijzonder deze verfpreide geruchten tot deze voorlezing
aanleiding gegeven hebben , zal men mij wel vergunnen te
dezen opzigte mijnen pligt volkomen te betrachten, en een
wc4nig langer hier bij feil te ftaan.
Inderdaad, wanneer wij deze veelvuldige verhalen, wel ke in ieders mond, als een van den berg afrollende fneeuwklomp, aangewasfen zijn, geheelenal geloof wilden geven
en dezelve oppervlakkig befchouwen , dan is ons vertrouwen
op de koepok - inenting verloren, en wij zouden ons met
regt mogen beklagen, zoo lang eene dwaling te hebben aan gekleefd, welker gevolgen niet dan verderfelijk voor het
men schdom konden wezen. Maar, befchouwen wij met aandacht en naauwkeurig de als zoodanig aangehaalde voorbeelden, dan zullen wij fpoedig gevoelen , dat zij, wel verre
van ooit der koepok - inentinge tot fmaad te kunnen ftrekken , integendeel, als zoo vele bewijzen voor derzelver nuttigheid en onwaardeerbaren invloed, zijn aan te merken. In
geen dier gevallen heeft ooit de natuurlijke uitbotting de
plaats
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plaats der koepokken vervangen, ten zij reeds in die zelfde
woning, vóór en na de inenting zelve, de befinetting ten
ílerkíle, ja met hevige woede had geheerscht, of de koe
inenting zonder uitwerking was beproefd en niet her--pok
haald. En daarenboven behooren wij fleeds in liet oog te
houden, dat, zelfs in de meer zonderlinge gevallen, de natuurlijke pokjes zich verre binnen den bepaalden tijd, en
fieeds vóór en aleer de koepok{Iof hare werking konde uit
vertoond hebben. Weshalve te dezen opzigte als-oefn,
duidelijk bewezen kan worden aangemerkt, dat in alle gevallen, in welke wij de natuurlijke pokjes de koepokken
hebben zien opvolgen, de befmetting reeds vóór de inen•
ting in den hevigf en graad is aanwezig geweest, zich
reeds als 't ware in de innerlijke getleldheid des ligchaams
had ingedrongen, en dus door geene kunstbewerking, hoe
volmaakt, hoe fchoon ook, immer kon worden tegengegaan; te meer, wanneer wij hier bijvoegen, dat in geen
dier gevallen der koepok de noodige tijd verleend is, om tot
volkomene werking op te klimmen, maar dezelve, integendeel, als 't ware te midden harer werkingen overvallen en
geíauit is geworden.
En welk een gevolg zullen wij dan uit deze waarneming
trekken, hetwelk niet fleeds ten voordeele der inenting moet
uitvallen; te meer, wanneer wij in het oog houden de heilzame uitwerking der koepok, zelfs dan, wanneer dezelve
niet in Raat was de uitbotting bij reeds befmette voorwerpen

geheel te verhinderen. In geen dier gevallen toch bereikten
de natuurlijke pokjes haren gewonen graad, hare gewone
hevigheid; in geen dier gevallen doorliepen zij de haar voorcefchrevene tijdperken, maar werden als 't ware tot goedaardigheid overgehaald, en verfchoonden haren lijder, die
meer dan waarfchijnlijk, zonder den heilzamen invloed der
koepok, als ílagtoífer der natuurlijkeziekte, zoude geval len zijn. En, mijne Vrienden! zoude et billijk zijn, eerie
heilzame uitvinding te veroordeelen, omdat dezelve, te Iaat
bewerkt't lligd zijnde, niet geheel het gewensclite doel bereikt heeft? Zoude men dáárom alle geneesmiddelen ver ach.
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achten, omdat zij in hopelooze, verwaarloosde gevallen
geene nuttigheid uitoefenen? 8, Hoe dwaas zoudt gij dit
alles keuren! En echter, de veroordeeling der koepok-inenting, op deze gronden, steunt op nog ellendiger redeneringen; want zelfs ook thin, wanneer het eigenlijk oogmerk
der koepok-inenting, te weten de beveiliging voor de uitbot
natuurlijke pokjes, door voorafgaande befinetting-tingder
verijdeld wordt , ook chin nog is hare nuttigheid niet
geheel verdwenen : zij brengt veel toe tot ligtenis der
ziekte, tot fpoediger herlholling, en tot vermindering der
gevaren. In die weinige gevallen, echter, in welke de
koepok-inenting zonder uitwerking gebleven en naderhand
door de natuurlijke ziekte is opgevolgd, is zekerlijk, en
zeer natuurlijk, de uitflag niet zoo gunftig geweest, dewijl hier de werking der koepok den lijder niet konde te
flade komen; daar, voor het overige-, deze mislukking zelve aan velerlei oorzaken met refit kan worden toegefelueven, en wel bijzonder moet gezocht worden in de oogenblikkelijke onvatbaarheid, in de dadelijke gefteldheid des lig
gevallen inderdaad van de hoeda--chams,enifog
nigheid der gebezigde floffe kan afhangen. Weshalve
voorzeker ook deze voorbeelden niet zouden beífaan, indien men, volgens raad van deskundigen, tot een.- herhaalde inenting ware overgegaan.
Thans blijft mij nog éJne bedenking overig, die namelijk,
„ of wel de f of , uit het ligchaam van een dier genomen, in ftaat zonde zijn , den mensch voor de pokfrnet
te beveiligen? "— Spoedig zal deze aanmerking geheel vervallen, wanneer wij bedenken, dat inderdaad de natuurlijke kinderpokjes eene oorfpronkelijk dierlijke ziekte behoort genoemd te worden , welke, in de Arabifche oorden, ook nu nog aan de kameelen eigen is, en door derzelver berijding en aanraking tot den mensch is overgegaan.
Weshalve, in plaats van iets onnatuurlijks, integendeel
zeer veel overeenkomltigs gelegen is in de inenting met
ftof uit een dier genomen , daar de oorfpronkelijke beiinetting mede van een dier afkomllig is. Ja mistèhien
zul-
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Zullen Wij in later dagen, wanneer liet licht der opmerk
dieper in de fchuilhoeken der fcheppende natuur-zamheid
is doorgedrongen, inderdaad reden kunnen geven, waarom deze íloffe , van liet eene dier genomen , zoodanig
eene vreesfelijke uitwerking te wege brengt, en integendeel wederom, uit cent andere dierenfoort getrokken, als
veilig behoedmiddel kan worden aangemerkt. Misfchien
zullen wij alsdan ontwaren, (opdat ik dezen wenk in het
voorbijgaan aan mijne kunstvrienden geve) dat inderdaad
deze verfchillende eigenfchappen voortbrengfelen zijn van
eene en dezelfde oorfpronkelijke 1loiWe , door verfehil van
levenswijze, van voedfcl, maar bijzonder van luc,ltftreek,
in elke dierenfoort bijzonder gewijzigd en bepaald.
Thans zoude ik nog moeten fprcken van eerie tegenwerping , gegrond op de verdenking, of niet misfchien de
koepok-inenting gelegenheid zonde geven tot verzwaring van
fommige andere uitbottingsziekten; — dan , daar ik onmo.
lijk in de wederlegging dezer tegenbedenking treden kan,
zonder mij geheelenal in het geneeskundige te verdiepen , heb ik gemeend dezelve op deze plaats geheel te
moeten achterlaten , en hen , die begeerig zijn te dezen
opzigte beter onderrigt te worden, te moeten verwijzen
naar de allezins fchnone Verhandeling over dit onderwerp,
onlangs, zoo ik nmeene, bij den Boekhandelaar 4llart uit
Echter zal men mij vergunnen, dat ik hier aan -gevn.
dat, wc1 verre van deze nadeelige gevolgen aan de-merk,
koepok - inenting te kunnen wijten, er integendeel veelvuldige, naauwkeurig befchreveiie gevallen beftean, uit welke
de heilzame gevolgen der koepok - inenting, ook op de zoogenaamde uitbottingsziekten en huiduitslagen , ten duidelijkCce
blijken.
Even min zal ik het zot geklap wederleggen van hen,
die deze uitvinding verwerpen , alleen omdat zij dezelve
als nieuw befchouwen ; maar hun alleenlijk herinneren,
dat , volgens geloofwaardige berigten , deze bewerking
reeds vóór de ontdekking van Dr. JE N N ER in het Oosten was bekend. —
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VERGELIJKING DER DRIE ROMEINSCHE MINNEDICHTERS,
OVIDIUS , PROPERTIUS EN TIBULLUS , ZOO DIET
ELKANDER, ALS MET DE NIEUWEKEN, BIJZOívDER MET PETRARCHA.

(Uit GING U E N á , Fd floire Litteraire de l'Italie.)

A

lle drie de Romeinfche Minnedichters leefden op het
zelfde tijdílip , in de felloonI'ce eeuw der Latijnfche letterkunde, de eeuw van A U G U S T U S. Zij fpreken dezelfde taal en fchilder'en dezelfde zeden. Hunne meeste
zijn ijdele (coquette), ontrouwe en veile fchoonhe--resfn
den. Zij zoeken bij dezelve niets dan vermaak ; zij zelve
hebben het vuur en de drift der jeugd. Het fchittterenci
vernuft van O V I D I us, de rijke verbeeldingskracht van
P KOP ERTIUS , de gevoelige ziel van TIBULI.US,
drukken zich uit met de verfchillende fchakeringen in
den ffijl, welke moesten voortvloeijen uit het verfdril dezer
drie bronnen ; maar alle drie beminnen zij bijkans op dezelfde wijze voorwerpen van bijkans éénen flempel. Zij reik
zij verwerven; zij hebben gelukkige medeminnaars.-halzen;
Zij zijn jaloersch; zij breken, en verzoenen zich wederom.
Zij zijn op hunne beurt ontrouw; men fchenkt hun ver
zij herkrijgen een geluk, 't geen weldra op-gifens,
dezelfde wijze weer gefloord wordt.
Corinna is gehuwd. De eerífe les , welke o v Is haar geeft, is om haar te leeren, met welke kunst
Zij haren man bedriegen moet, door welke teekenen zij,
án tegenwoordigheid van hem, en van iedereen, elkander,
en elkander alleen, zullen kunnen verftaan. Het genot volgt
kort hierop, weldra misnoegen, en, hetgene men van een zoo
galant man als o V ID I u s niet zoude verwachten , fchelden
en gaan; daarop berouw, tranen en vergiffenis. IIij wendt
zich fours tot oudergefcliikten , tot huisbedienden . tot den
portier zijner beminde, dat hij hem des nachts inlate; aan
een
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een verwenscht oud wijf, 't welk haar bedeift en haar leert
zich voor geld weg te geven; aan een' on_ien gefnedenen,
die haar bewaakt; aan eene jonge flavin, dat zij haar het
fchrijftafeltje overhandige , waarbij hij haar om Bene za=
menkomst verzoekt. Het rendez-vous wordt afgetlagen;
hij vloekt zijn gelchrift, 't welk een zoo Plecht gevolg heeft
gehad. Hij verwerft een gunftiger gehoor; nu wendt hij
zich aan de Godin des Dageraads , dat zij zijn geluk niet
kome ftorena
Weldra befchuldigt hij zichzelven, wegens zijne veel.
vuldige ontrouw, — zijn' íinaak voor alle vrouwen. Eeti
oogenblik later is Corinna zelve hem ontrouw; hij
kan het denkbeeld niet verdragen, dat hij zelf haar lesfen
gegeven heeft, van welke zij zich met een' ander bediienta
Corinna is op hare beurt minijverig; zij vliegt op, alt
eerre meer driftige dan tedere vrouw. Zij befchuldigt hem y
van eene jonge flavin te beminnen. Ilij zweert haar b dat
daar niets aan is; maar hij f hrijft ter zelver tijd aan die
Flavin; — en al hetgene Corinna zoo tot toorn ver.
wekt had, was waar. Hoe was zij het gewaar geworden ?
Welke blijken hadden hen verraden ? Hij vraagt aan did
jonge flavin eerie nieuwe zatnenkomst. Zoo zij het hens
weigert, dreigt hij alles te ontdekken , alles aan Corin•
na te belijden. Hij fchertst jegens een' vriend over zijne
dubbele minnarij, over de moeite en het vermaak; welke
zij hem verfchaft. Kort daarna is het Corinna alleen,
die hein bezig houdt. Zij is geheel de zijne. Hij bezingt zijn' triomf, als of het zijne eerfle overwinning
ware. Na eenige inn:engfelen, welke men om meet dan
ééne reden niet kan vermelden, en andere, welke 't te lang
ware om op te geven , bevindt hij , dat Gorinna's
man al te onverfchillig geworden is , en geene jaloezij
meer voedt. Dit mishaagt den minnaar, die hem dreigt
zijne vrouw te verlaten, zoo hij zijnen minnenijd niet weder opvat. Nu gehoorzaamt de man hem te veel , ere
doet Corinna zoo wél bewaken, dat 0V! D iu s haar niet
meer genaken kan. Hij beklaagt zich over dit oppasfen
M$NG. 1313. NO. 3.
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't welk 1111 zelf te voren geëischt had; maar hij zal hetzelve wel weten te ontduiken. Bij ongeluk is hij niet de
Benige, die dat kan. De losbandigheid van Corinna begint op nieuw en vermeerdert; hare minnarijen worden
zoo openbaar, dat de eenige gunst, welke 0V ID I u s van
haar verzoekt, deze is, dat zij zich eenige moeite geve
om hem te misleiden, en zich een weinig minder openlijk

vertoon 't geen zij is. -- Zie daar de zeden van o v I DI U s
en zijne meesteres; zie daar den aard hunner liefde!
Cinthia is dc eerfile liefde van P R 0 P R R T I U S, en
zal de laatílc zijn. Zoodra is hij niet gelukkig , of hij
wordt minnenijdig, Cinthia bemint den opfchik te veel;
hij vermaant haar , de weelde te vlieden en de eenvoudigheid te beminnen. Hij zelf is aan meer dan ééne Poort
van buitenfporigheid overgegeven. Cinthia verwacht hem;
hij komt eerst tegen den ochtend tot haar, zoo even van
tafel, en bevan gen door den wijn. Hij vindt haar flapendc; en het gerucht, dat hij maakt, en zijne liefkozingen
zelfs, vermogen een' tijdlang niet, haar te wekken: eindefljll opent zij de oogera, en doet hem de verwijtingen,
welke hij verdient. Een vriend wil hem van Cinthia
aftrekken; hij fchildert zijnen vriend hare fchoonheid , hare bekwaamheden. Hij wordt gedreigd, haar te verliezen;
zij vertrekt met een' krijgsman: zij gaat het leger volgen;
zij helt zich bloot aan alles, om flechts haren lieveling
aan te hangen. PR o P E R T I US laat zich niet in drift
alit; hij weent, hij doet geloften voor haar geluk. Hij
zal niet uit het huis vertrekken , 't welk zij verlaten heeft;
hij zal de vreemdelingen opzoeken, die haar mogten gezien
hebben; hij zal niet aflaten hen te vragen naar t irr<hia.
Zij is getroffen van zulke liefde; zij verlaat den hrijgsmuan, en blijft bij den Dichter. Hij dankt Apollo en de
Zang odinnen; hij is dronken van vreugde. Deze vreugde wordt weldra gefloord door nieuwe aanvallen van minnenijd , afgebroken door verwijdering en afwezigheid.
Ver van Cinth=a, houdt hij zich met haar alleen bezig. Hare gewezene o11tmot^w doet leem voor nieuwe

vree-
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Vreezen. be dood verfchrikt hem niet; hij vreest diets dati
Cinthia te verliezen ; kan hij gerust zijn dat zij hein gems
trouw zij, dan zal hij gewillig ten grave dalen.
Op nieuw verraden , meende hij zich verlost van zijnes
liefde; maar weldra neemt hij zijne boeijeii weder aa.ii. Ifij
maalt het bekoorlijkst tafereel van zijne meesteres, van hare
fclloonheid; den fraaiien finaak van hared opfchik ! ,are
kunst in zingen, dichten , dans; alles regtvaardigt eni verdubbelt zijne liefde. Maar Cinthia, zoo vend t veiï als
zij beminnelijk is, onteert zich door de geheel° lied dooi
een zoo ergerlijk gedrag, dat r R op E R Ti US zich ícha.
men moet over zijne liefde. Ilij fchaamt zich ook; maat;
hij kan zich niet van haar losmaken. Hij zal haar minnaar, haar echtgenoot, zijn; nimmer zal hij eerie ageere
dan Cinthia beminnen. Zij verlaten elkander, en vereenigen zich nogmaals. Cinthia is jaloers: hij fielt haar gerust. Nimmer zal hij eerie andere vrouw beminnend liet
is ook inderdaad niet Gene andere, welke hij bemint; liet
zijn alle vrouwen. Nimmer heeft hij er genoeg; hij is
onverzadelijk in lusten. Om hein tot zich-zelf terug te
roepen, moet Cinthia hem nogmaals laten varen: Na
zijn zijne klagten zoo levendig, als ware hij zelf nimmer
ontrouw geweest. Hij wil de vlugt kiezen. Hij zoekt
zich te verftrooijen door den drank: Hij had zich als naar
gewoonte bedronken , en veinst dat nu een° bende Anior's
hem ontmoet , en hein aan de voeten van Cinthia terug
leidt. Hunne verzoening wordt gevolgd van nieuwe ílor^
men. Cinthia, in een van hunne avondmaaltij,leii door
den wijn, gelijk hij zelf , verhit, werpt de tafel om, finijt
hem met bekers naar den kop; hij vindt dat bekooriiih^
Nieuwe en herhaalde ontrouw noodzaakt hem eirLlelijk
om zijn juk te verbreken : hij wil vertrekken; hij gaat
Griekenland bereizen; hij maakt het geheele plan vork
zijne reis: maar hij doet wederom affland vare dit plan -slechts om zich blootgefleld te zien aan nieuwen fináacL
Cinthia vergenoegt zich niet meer met hein te verraden;
zij Relt hem ook ten fchimp zijner medeminnaars ; maar
een
Cc í
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Bene onverwachte krankte valt haar aan; — zij flerft. Zij
verfchijnt hem in den droom ; hij ziet , hij hoort haar.
Zij verwijt hein zijne ontrouw, zijne luimen (caprices),
zijn verlaten van haar, in hare laatre oogenblikl.en, en
zweert, dat zij zelve, ondanks den fchijn, hem altijd getrouw geweest is. -- Zie daar de zeden en de avonturen
van PROPER T I U s en zijne meesteres ; zie daar in 't
kort de gefchiedenis van hunne minnarij !
OvInIus Cl] P r.o. ERTIvs waren dikwijls ontrouw;
maar zij waren niet onllandvastig. ÍIct zijn twee gevestigde losbandigen , die dikwijls hier en daar hunne hulde
brengen , maar die needs terug keeren om hetzelfde juk
te torfchcn. Cor in,ia en Cinthia hebben alle vrouwen tot
medevrijsters ; maar geen eenti in het bijzonder. De Zanggodin dezer beide Dicht ^rs is getrouw, zoo hunne liefde het
niet is, en geen andere naam, buiten dien van Corinna
en Cinthia , klinkt in hunne gezangen. Tin u L L US,
minder teeder minnaar en dichter (?), minder levendig en
driftig in zijne minnarijen dan zij, heeft niet dezelfde ftandvastigheid. Drie fchoonheacn zijn, de eerre na de andere,
het voorwerp van zijne liefde en van zijne gedichten. Delia is de eeríle, de meest beroemde, en ook cie meest
beminde. TIL U L LU S heeft z ijn ' rijkdom verloren ; maar
hij houdt zijn landgoed en Delia over: mag hij haar flechts
in de rust van het landleven bezitten ; mag hij, ílervendie,
de hand van Delia in de zijne drukken; volgt zii, weenende, zijnen rouwfcoet , -- dan vormt hij Beene andere
tvenfchen. Delia is opgefloten door een ijverzuchtig man;
hij zal in hare gevangenis doordringen, enchants de Ar guslen en de driedubbele grendels. In hero armen zal hij
alle zijne ongevallen vergeten. Hij wordt ziek, en denkt
om Delia alleen. Hij vermaant haar om it eeds kuisch te
zijn, het goud te verachten, aan niemand dan aan hem
toe te ftaan hetgene hij van haar verworven heeft. Maar
Delia volgt dien raad niet op. Hij had gemeend hare
ontrouw te kunnen dragen ; hij bezwijkt daaronder , en
bidt Delia en Venus om vergiffenis. Hij zoekt in den
wijn
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wijn zijn heul; te vergeefs; dezelve kan noch zijne finart
verzachten , noch zijne liefde genezen. Iiij wendt zich
tot Delia's echtgenoot, bedrogen gelijk hij; hij ontdekt
hen alle de listen , waarvan zij zich bedient , om hare
minnaars aan te lokken en te ontmoeten. Ilan haar man
zelf haar niet bewaren, hij betrouwe haar aan hem toe;
hij zal wel weten hen te verwijderen, en haar, die hen
beiden hoont , uit derzelvcr firikken te verwijderen. Hij
bevredigt zich; hij komt weer tot haar; hij herinnert zich
de moeder van Delia , welke hunne min begunfligde. Het
herdenken aan die goede oude vrouw opent zijn hart weder voor zachte, gevoelens, en al het ongelijk van Delia
is vergeten. Maar weldra heeft zij op nieuw en zwaarder
ongelijk. Zij heeft zich later. verleiden door goud en geiéhenken; zij geeft zich over aan een ander minnaar, aan
meerdere anderen. T I B U L L U S breekt eindelijk eene
fchandelijke keten; hij zegt haar vaarvel voor altijd.
Hij kiest Nenzefis voor zijne meesteresfe, maar wint daar
niet bij. Zij bemint niets dan het goud, en bekreunt zich
weinig aan gedichten en de gefchenken van her vernuft.
Nemejs is eeue gierige vrouw, die zich overgeeft aan
den meestbiedenden; hij vervwenscht hare gierigheid, maar
hij bemint haar, en kan niet leven zoo hij geene wedermin erla agt. Hij tracht haar te bewegen door roerende
tafereelen. Zij heeft hare jonge zuster verloren; hij zal
op haar graf gaan fchreij n, en zijne kwelling aan die
ílomme asch toevertrouwen. De fchim der zuster van Ne
zal zich verforen over de tranen, die érerne is doet-mefis
forten. Zij achte derzelver toorn niet gering. I Iet droevig beeld van hare zuster zou 's nachts haren flaap komen horen.. .. Maar die droevige herinneringen kosten
Nernefss tranen. Tot dezen prijs wil hij zelfs zijn geluk
niet koopen.
Neoera is zijne derde beminde. Hij heeft lang liet ge
gehad. Hij bid flechts van de Goden,-ziotvanhrem
met haar te mogen leven en Eerven. Maar zij vertrekt;
zij is afwezig ; hij kan niet denken, dan om haar; hij
vraagt
Ce3
-

57; EILGELIJ [(IN G

vraagt niets van de Goden, da .l haar terug. Hij heeft in
den droom Apollo gezien, die hem heeft aangekondigd,
dat Vetera hem verlaat. Hij weigert dien droom te ge.
boven; hij zou dat ongeluk niet kunnen overleven, — en
nogtans dat ongeluk beílaat. Neoera is ontrouw; hij wordt
wederom verlaten. — Zie daar het karakter en het lot van
T I BIJL L u s; zie daar den drievoudigen en tamelijk droevigen roman van zijne liefde!
Ilij vergoedt door zijn bekoorlijk uitwerken het min bei.u;grijke Van zijn onderwerp. In hem vooral heerscht eene
zachte melancholie, ei geeft zelfs aan het vermaak een'
zweem van mijmering en treurigheid, welke 't zelve te
verrukkender maakt. Zoo er een oud Dichter was, die zedelijkheid in zijne liefde mengde, dan was het T I B u LL u S: maar die nuances van gevoel, welke hij zoo wél
' uitdrukt, zijn alleen in hemelven; hij bekommert zich niet
meer dan de beide anderen, om die te zoeken in zijne
xneesteresfen, of ze in haar te verwekken. Hare fchoonbeid, hare bevalligheid is 't alleen, die hem ontvonkt; hare gunden, al wat hij begeert of terugwenscht; hare ontrouw, hare geilheid, haar verlaten, al wat hem kwelt.
Van alle deze vrouwen, beroemd geworden door de gezangen van drie groom Dichters, fchijnt Cinthia de beminnelijkile. Het bekoorlijke der talenten vereenigt zich bij haar
net alle hare andere bekoorlijkheden; zij beoefent de zang-,
de dicl^t'.unst; maar om alle deze bekwaamheden, welke
veehal (,i.ie waren van eerie fatfoenlijker foort van ligtekooijeu, is zij niet te beter: het zijn daarom niet te minder het
vershaak, het goud en de wijn, die haar beheerfchen; en
r i: 0 r E R T t u s, die maar eens of tweemaal in haar dien
fined?: voor de fraaije l unflen verheft, wordt desniettemin
in dine drift voor haar door eerie geheel andere foor
geprikkeld.
De f'tijl van deze drie Dichters is zeer verfehillende; het
fonds van hunne denkbeelden verfchilt zoo veel als hun
genie en hun ílijl; m..Lar de bijkomende denkbeelden, welke zij gebruiken, zijn tamelijk eenvormig. Zij hebben
llechts
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Hechts nagenoeg dezelfde loftuitingen aan hunne fchoonen
te geven, dezelfde verwijtingen aan haar te doen. Zij roepen de Goden en Godinnen aan, als getuigen der celen of
wrekers van den meineed. De voorbeelden van trouw of
ontrouw, uit de fabel- of echte gefchiedenis genomen,
ontbreken hun, daar 't noodig is, niet. De overvloed
daarvan wordt tot overmaat bij PRO r E i: T I us, gelijk die
der geestige zetten bij 0 VI D I us. Zij gelooven allen, of
veinze n te gelooven , aan de Tooverkunst; en de geesten
minnedranken komen gedurig in hunne ge--bezwring
dichten voor. Maar, behalve de Goden en de Tooverkunst,
is alles ftoffelijk en zinnelijk in de bijkomende denkbeelden,
gelijk in den grond van hunne min en poëzij. De overeen.
flemming van gemoederen, de vereeniging van hartels, de
behoefte van zich mede te deden, het wederkeerig vertrouwen, het aangenaam onderhoud, de verheffing en uitRorting van twee harten jegens elkander, of gezamenlijk tot
hetgeen zacht, fchoon en rein is, niets van dit alles is bij
hen, noch in het algemeen bij een der oude Dichters te vinden; -- en dit is niet in hunne gedichten, omdat liet niet
in hunne liefde was.
Bij het herleven der Letteren, na de eeuwen van barbaarschheid, was er in de zeden, nevens veel bederf en
woestheid, ook eene verheffing en Bene neiging tot het overdrijven van gevoelens , welke voornamelijk plaats grepen
omtrent de liefde. De heerfchappij, welke de vrouwen ten
allen tijde hadden bij de Noordfclle volken, terwijl zij in het
Oosten en Zuiden bijna overal flavinnen waren , breidde
zich met de overwinningen der Franken, Germanen en Gothen al verder en verder uit. De Kidderfchap (la Chevalerie) maakte van dit rijk eens looft van Godsdienst. De eigenlijk gezegde Godsdienst had daar ook veel invloed op.
De Platonifche wijsbegeerte, zich vereenigende met de leer
der Christenen, gaf daaraan eerre hoedanigheid van vurige
hefpiegeling en van boven zich zel; verhevene liefde, welke , fotns in hare uitdrukking aan de aardfche liefde gclijkende, ongevoelig die liefde zelve gewende, zich nit te
C c 4druk-
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drukken in eerre myllieke en godsdien(Iige taal, gelijk fonitijds de Trroubaclours fpraken. De vraagpunten, in de Minne- gerigtshoven verhandeld (*) , verfijnden het gevoel der
liefde no;; meer, De eerie Italiaanfche Dichters, meest allen onderwezen zijnde in de weder opkomende fcholen van
het Platonismuis, en dus nog hooger verfijnd dan de Provencaalfchen, verwijderden zich in hunne minnedichten zoo
verre an al hetgeen gemeen en aardsch was, dat zij dik
zelfs afweken van al wat verilaanbaar en menfchelijk-wijls
was. De vrouwen, die het voorwerp hunner zangen waren, waren vereerd niet die verheffing van fliil, gelijk van
gevoelens- De openbare zeden alleen waren bedorven,
maar de hnicfelijke zeden waren kuisch. De mannen, die
van de `cliitterendfle fchoonheden niets konden verwerven,
dan het verlof om haar te beminnen, om haar dit te zeg
om eenigermate met den naam dezer fchoonheden te-gen,
pronken op hunne wapenen of in hunne gedichten, hielden
zich vereerd met dit eerbewijs openlijk te mogen doen; en
de vrouwen, die daarin eerre openlijke getuigenis zagen,
dat zij hare goede zeden wisten te bewaren, vonden zich
daardoor ook gevleid en vereerd. De meeste van haar hadden, in de pligten en de genietingen van den echt, beweeg
tevens en íchadcloos(Ielling voor de hardheid , wel -redn
zij tegen hare minnaars uitoefenden; en zij, van hunnen-ke
kant, vergenoegd met in de meesteresfe van hun hart, in
de aangebeden vrouwe hunner gedachten , het voorwerp te
zien van Bene foo rt van eerdienst , vonden geen fchroorn

van
(*) Over de Troubadours (Troui^erres, Vinders), verwant,
naar 't fchijnt, aan de Duitfche Minnefangern, kan men, van
de onzen, nazien VAN WIJN, Bijvoegf. op Vagen. IV D.
bl. io env. en 4vondf. I D. bl. 245-258 en 345. — Gedenk
Minne - hoven zijn in de wonderlijk geleerdedrrêts-fukendr
d'Bnwur van MA It T I A L D'A U V E R G NE, welke , met een nog
geleerder Ladjnfchen Commentarius van BENOIT DE COURT,

laatst en best uitgegeven zijn te Amíterdam, bij F.
G U I O Iv. 1731. 8 vo. -- Vert.
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an bij minder naauwgezette vrouwen afleiding en vermaak
te zoeken.
Dit moet men wel in 't oog houden bij het lezen der
gedichten van de Zwaan van Va"clrife (P E T R ARC II A).
Uit de zeden zijner eeuw, en de zijne in het bijzonder,
moet een liefde - romu.n voortkomen, die niets gemeen heeft
met die van TIBULLUS, PROPER TIUS ell OVIDIUS,
en een bijzondere (hifi, zaamgefteld uit platonifche, godsdienfhge, vrome uitdrukkingen, zuivere, teedere en dikwijls zelfs al te fijne denkbeelden: maar deze denkbeelden
zullen nogtans , het zij door de ware en natuurlijke uitdruk
gevoel , het zij door de kracht van liet dichter--kingvahet
lijk genie , levendig zijn to indruk maken. Er zal een oneindige affland zijn tuschen hem en de eerfee Dichters,
die in zijne taal geflameld hebben; van hen weet men nimmer, noch waar men niet hen aan is, noch wat zij willen,
noch van wie zij fpreken : daarentegen zal men in bijna elk
zijner dichtftukken de beeldtenis zien van haar, die hij bemint, het tafereel der plaatfen, die haar omringen, en dat
van de kleine voorvallen van hunne liefde. De oogen van
het beminde voorwerp zullen twee flarren zijn, die hemel
Engelen; haar-Icheftralnui ;('em,dr
gang en het geheel van haar perfoon zullen iets bovenha.
tuui•lijks hebben, iets heiligs en plegtïgs. Dikwerf zal zij,
verfchiinen, omringd van vrouwen, welke zij alle zal te
boven fireven , gelijk eerie Godes boven de flervelingcn verleven is; zij zal omringd zijn van medevrijsters, als van
eene hofhouding. Bij gebrek van eene dadelijke handeling,
zal die roman, zonder incidenaten, zonder voortgang, zich
vormen van alle de eenvoudigtie handelingen, en die liet
onverfchilligst zouden zijn voor eik ander, dan voor een
verliefd Dichter. Eene beweging des ligchaams, een glim
een blik, eerie bleekheid, Bene wandeling in het veld,-lach,
liet veld zelve, alwaar die wandelingen gedaan worden, de
booroen, de wateren, de bloemen, de hemel, de vogelen,
de winden, de geheele natuur, zullen het onderwerp zijner
zangen zijn. Alles zal bekleed worden met de kleuren der
Cc 5
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poëzij en levendig door liet vuur der liefde. Zijn hart, ge
zijne belangen van die der zinnen af te fcheiden, zal-won
alleen fpreken, en zal in hem als een onafhankelijk wezen
worden, 't welk handelen, zich uitlaten zal buiten hem,
terug keeren zal, zich vertoonen in zijne oogen, op zijn
gelaat, eeuwig zal geflingerd worden door hoop en vrees.
Ehidelijk, indien hij zich beklaagt over zijn lijden, zal dat
niet zijn, dan met zich tevens te verheffen wegens deszelfs
oorzaak, en zijne ketenen te zegenen, en de plaats en den
tijd, wanneer hij waardig geacht werd die te dragen.

HET KLOOSTER VAN SINT JOZEF.
DERDE FRAGMENT.
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ldus verliepen er eenige jaren, ging de verteller voort; het
timmeren had ik in den grond geleerd; door den arbeid was
mijn ligchaam gehard; ik kon alles ondernemen en de zwaartie
vermoeijenisfen verdragen; ik fcheidde niet uit van werken,
dan om, gezeten op mijn beestje, van wege mijne moeder,
dc behoeftigen en zieken te bezoeken. Mijn meester was over
mij voldaan; mijne ouders ook. Welhaast had ik het genoegen, op mijne togten nieuwe huizen te pasferen, welke ik had
helpen bouwen, en wier fieraden vooral mijn werk waren; ik
was bedreven in het toeflellen van beeldwerk aan dè wanden,
en op de flijlen met gloeijend ijzer allerlei figuren te branden;
ilk befchilderde ze vervolgens met allerlei kleuren, en fchreef
er fchriftuurtekften boven. Welhaast onderkende men de woningen, aan welke ik gewerkt had, en waaraan Ik dat vrolijk
en fraai aanzien had gegeven, welk de houten huizen op de
hergen kenmerkt. Te gelukkiger (laagde ik er in, omdat ik
.,itij d den troon van Koning HERODES voor den geest had,
door mijnen heiligen Pleegvader zoo kunflig vervaardigd, zoo
als ik dien op eene der íchilderijen gezien had.
Onder de armen of zieken, die door mijne moeder verzorgd
werden, bevonden zich in den eerften rang de jonge vrouwen,
cie eerlang een fchepfeltje moesten ter wereld brengen, of reeds
ge-
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gebragt hadden; uit aanmerking van mijne jeugd, was er altijd
jet geheimzinnigs in deze foort van boodfchappen, met welke
ik belast werd. Alsdan werd ik niet onmiddellijk gezonden;
de onderftand ging door de handen van eene brave vrouw, die
aan den voet des bergs woonde , en Vrouw ELISABETH heet
Zeer bedreven was mijne moeder in de nutte kunst, om-te.
de vrouwen in het gewigtig tijdclip bij te ffaan, waarin zij haar
aanwezen verdubbelen; in Vrouw ELISABETH had zij eene
nuttige helpf'ter, en onze meeste fterke berglieden zijn, bij
derzelver intrede in de wereld, door eene harer opgevangen,
en zijn hun aanwezen aan haar verfchuldigd; zij waren onafgebroken in onderhandeling over alle de geboorten, en ik deed
zeer vele boodfchappen aan Vrouw E L I s A B E T H. Haar zoo
zindelijk en zoo afgelegen klein huis, hare geftalte en ouderwetfche kleederen, de duisterheid harer antwoorden en bood
aan mijne moeder, deden mij haar als een buitenge--fchapen
woon wezen befchouwen, en hare woning was voor mij een
klein heiligdom; Ik had grooten eerbied voor haar, en befchouwde haar als eerre foort van Profetes.
Allengskens kreeg ik, door mijne kundigheden en arbeid,
veel gewigts bij mijne familie; als kuiper droeg mijn vader
zorge voor de kelders, en ik, als timmerman, voor de oude
gebouwen; ik onderhield de daken, en herfielde de befchadigde gedeelten van het houtwerk; de fchuren en hallen, welke
men, uit vreeze voor inftorting, niet meer gebruiken durfde,
maakte ik wederom bruikbaar. Dit gedaan zijnde, begon ik
mij met mijne geliefde kapel te bemoeijen, ruimde haar op en
maakte haar fchoon, en in korten tijd was zij in orde, en bij kans zoo als gij haar thans ziet; ik hermelde alle de doelen
an het befchotwerk, die geleden hadden; doch in alle deze
vertimmeringen fpaarde ik tijd noch moeite, om t; maken,
dat men niet kon bemerken, dat er eene hand aan gelagen
was, en om mijn werk zoo ouderwetsch als al het overige er
te doen uitzien. Gij hebt de groote buitendeur gezien, die
door zijn ouderwetsch fatfoen uwe aandacht trok: wel nu! dezelve is genoegzaam geheel mijn werk; gedurende verfcheiden
jaren heb ik alle mijne ledige oogenblikken aan liet beeldwerk
belleed, gelijk ook aan de overgeblevene pancelen. Ik maakte
een akkoord met een glazenmaker, voor wien ik het houtwerk
van de venfters voor een nieuw huis maakte, dat hij , weder-
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keerig, in mijne kapel alle de kleine, in lood gezette, gebrokene ruiten herflelde : en zoo werd zij eindelijk , hetgene zij
van ouds geweest was. Ik was er door bekoord; mij dacht,
dat ik dezelve van nieuws aan mijnen Pleegvader (s T. J 0 ZE F)
toewijdde; ik fleet er, vooral in den zomer, alle mijne vrije
uren, om na te denken over al wat ik van zijne historie begreep, of daaromtrent giste. Van mijne kindschheid af hadden
deze taféreelen mijne jeugdige verbeelding bezig gehouden;
van lieverlede waren zij in mijne ziel gegraveerd; ik gevoelde
erne onwederliaanbare genegenheid voor den Heilig, wiens
naam ik voerde, en een vurig verlangen om naar hem te gelijken: het ulond niet aan mij, de voorvallen van zijn leven,
te mijnen behoeve, van nieuws te doen gebeuren; maar ik bepaalde mij tot het navolgen van zijne kleeding en zijne hou
als ik ten aanzien van zijn ambacht en zijn reisdier-ding,zo
had gedaan. De kleine ezel, welken ik gedresfeerd had, konde
mij, nu ik volwasfen was, niet meer dragen; ik voorzag mij
an een' anderen, welke naar dien der fchilderij geleek; ik liet
ook een grooten zadel maken; desgelijks kocht ik twee nieuwe korven; voorts voorzag ik, door middel van een koord
van veelkleurige draden, en verfierd met groote kwasten en
metalen plaatjes aan de einden van het koord, mijn beest van
een tuig, waardoor het een tweefpan korde uitmaken met den
ezel van de vlugt naar Egypte. Niemand verwonderde zich
over, noch dreef den fpot niet bet zonderlinge optooifel, waar.
in frijn ezel en ik door het gebergte trokken: de weldadigheid
is geregtigd te reizen zoo als zij wil, nits zij de plaats harer
beliemming flechts bereike.
Intnsfcheu kwam de oorlog neet zijne heillooze gevolgen tot
in ons gebergte doordringen; geheele troepen uroopers of deferteurs zag men er dagelijks verfchijnen, die vele onheilen
veroorzaakten. Er werd een landweer opgerigt, die een tijdlang de plonderingen belette; met het verzuim van de middelen van verdediginge namen zij van nieuws Benen aanvang. Inmiddels was het in onzen omtrek in tamelijke rust, en ik zette
mijne togten voort op mijn vreedzaam beestje, toen ik, op
zekeren dag, uit een bergachtig bosch komende, om door eene
onbebouwde plek gronds te rijden, van verre, op den kant
van eene floot, iets op den grond zag liggen, hetwelk naar
Bene vrouw geleek. Ik naderde; het was inderdaad eene vrouw;
ik
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ik wist niet of zij (liep, dan in flaauwtc lag. Ik klom van
mijn beest; ik bukte; ik Iigtte haar hoofd op; haar gelaat
kwam mij zeer fchoon voor, maar was zeer bleek, gelijk ook
hare lippen; dit deed mij denken dat zij ziek was. Deze beweging bragt haar tot haarzelve; zij deed hare franje oo en
open , en , eensklaps zich oprigtende , keek zij rondom haar
henen, en riep: Waar is hij? Hebt gij hein gezien? — t9'esz ?
vraagde ik haar. — Mijn man, gaf zij tot antwoord. Zij zag
er zoo jeugdig en zoo maagdelijk uit, dat dit zeggen mij ver
wonderde; doch zij merkte het deel, welk ik in haren toefland nam, en verhaalde mij , dat zij niet haren man op reis
zijnde, cie hobbelige wegen hun hadden doen hefluiten, hun
rijtuig vooruit te zenden , en te voet dit pad in te ulaan, hetwelk den weg moest bekorten; naauwelijks waren zij op dat
binnenpad gekomen, of zij ontmoetten eene gewapende bende,
die op hen aanviel; haar man had al vechtende zich verwijderd;
zij had hein niet kunnen volgen, en, van fchrik bevangen,
was zij buiten kennis op deze plaats neérgevellen, zonder te
weten hoe lang zij er gelegen had; erniíig bad zij mij , haar
te verlaten, om haar' man te gaan zoeken. Dit gezegd liebbeude, fond zij ijlings op; en nu fond voor mij liet fcheorlfie
fchepfel, dat ik ooit aanfchouwd had; doch aan de rondheid
harer geftalte was het ligt te zien, dat zij de hulp mijner moeder en van Vrouw F L l S A B E T rI welhaast zou noodig hebben.
Er rees tusfchen ons eene foort van gefchil: zij begeerde van
mij, dat ik naar haar' man zou vernemen, en ik wilde haar
eerst in veiligheid brengen; doch ik kon van haar niet verkrijgen, dat zij zich van deze plaats verwijderde. Vruchteloos
zouden alle mijne fineekingen geweest zijn, indien niet eenige
manfchap van de landweer, welke eene bende Troopers vervolgde, aan den rand van het bosch verfchenen ware. I'.: riep onze befchermers, verhaalde hun, wat er gebeurd was, flneekte
hun, geen oogenblik te verzuimen om den reiziger cp te fporen, en zeide hun, waar zij ons konden wedervinden. Zoo
gezegd, zoo gedaan. Vervolgens haastte ik mij, oni mijne
twee korven van den ezel te nemen, en dezelve, niet hetgene
er in was, te verbergen in een hol, hetwelk mij dikmaals tot
bewaarplaats had gediend; ik bond er mijn' zadel op; vervolgens, met een zonderling gevoel, hoedanig ik nooit ondervonden had, vatte ik mijnen fchoonen last in de armen, en tilde
,
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er dien in; van zelf Ploeg mijn vreedzaam dier het bekende
voetpad in, langs hetwelk ik gekomen was, en ik konde daar
naast gaan. Gij kunt denken, zonder dat ik het u zegge, hoedanig ik, overeenkomilig de hebbelijke gef'celdheid van mijnen
geest, moest te moede zijn! IIetgene ik zoo lang gezocht en
gewenscht had, kwam zich van zelf aanbieden. Somtijds dacht
Ik, dat het een droom was; die hemelfche geflalte, zoo gelijk
aan die ik dagelijks voor oogen had in de fchilderijen van mij
kapel, op de hoogte alwaar wij ons bevonden, dacht mij in-ne
de lucht te zweven, en als een Engel zich te bewegen door de
takken van het geboomte; alles, tot haren toeíland toe, fcheen
mijne herfenfchimmen 'te verwezenlijken en daarvan de fchoonfe der wezenlijkheden te maken; ik kon mij niet verzadigen
van haar aan te zien. Eens kon ik mij niet wederhonden van
zachtjes het woord MARIA Uit te fpreken .... „ Ja," zeide zij
met een' halven glimlach, „ zoo is mijn naam : hoe hebt gij dien
geraden ?" —Dat was haar naam! Ik was op het punt van in ver
haar te voet te vallen en haar als de Moeder Gods te aan -ruking
ik bedwong mij , en, om mij te herftellen, deed ik haar-biden;
eene menigte vragen: zachtaardig en beleefd waren hare antwoorden; bevalligheid en kieschlieid vertoonden zich in alle hare bewegingen , en de aandoenlijk(te droefheid in hare trekken ook
waren hare fchoone oogen het toonbeeld der ongerustheid: Wij
kwamen aan Bene hoogte ; zonder boomen, van waar het uit
zeer ruim was; zij verzocht mij í1i1 te ulaan, te luisteren-zigt
en rond te kijken , of ik niet iets zag of hoorde. Zij verzocht
mij dit met zoo veel bevalligheid en zoo veel uitdrukking op
haar gelaat, dat ik voor haar alles zou gedaan hebben, wat ia
mijn vermogen was. Vaardig klom ik naar boven in een' pijn
aan den top alleen Benige takken had en geheel al--bom,die
leen fond : nooit was mij mijn handwerk, waardoor ik het
klauteren gewoon was geworden, zoo lief geweest; n:.oit was
ik, op een dorpfeest, met zoo veel ijver in den cnc.egne. rast
geklommen; doch ditmaal bragt ik geen zakdoek of lint noch
zelfs de goede tijding mede, welke ik haar zoo gaarne zou hebben
willen brengen: ik zag niets. Eindelijk riep zij mij , op den toon
der bezorgdheid, toe, dat ik omlaag zou komen, en beduidde
mij met de hand, dat ik voorzigtig zijn moest; doch, om zoo
veel te fpoediger bij haar te zijn liet ik mij vair ecnc vrij
aanmerkelijke hoogte op den grond vallen; zij gaf een gil, en
do
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cle beminnelijkfte goedhartigheid vertoonde zich op haar gelaat,
zoen zij zag dat ik naij niet bezeerd had,
Ik wil u niet vernrocijcn, i\iijnhcer, met het verhaal ven de
menigte kleine gcdic;lltighcr cu, welke ik haar over den geLee
ten weg bewees; door duizend middelen zocht ik haar van eia re ongerustheden een oogenblik af te trekken, maar tevens
zocht ik voldoening te geven aan het gevoel , hetwelk reed,„
mijn ganfche wezen had ingenomen. De zorge, wellce men
voor een bemind voorwerp draagt , bevat iet zoo bekorends !
Hoe gretig plukte ik eene bloem , en zocht aardbezi=.o voor
haar; ik noemde haar de bergen, de heuvels, dc valleijc:r, d;
huizen: dat alles dacht mij zoo vele fchatten te zijn, tvclhe
ik met haar deelde , en die ons te gader in eenige betrekken
4Íelden.
Mijn geheele leven zonde ik wei zdO aan hare zijde heb
willen wandelen , en cone rilling ging mij door de le -ben
den, toemi ik de deur van liet huis van de goede Vouw EL Is A n r T x zag; ecnc dnartelijke fclleiding zoude aldaar plaats
hebben; met nog meer aau .ac,Its bezag ik eiaar, dan ik tot dusverre had gedaan, om zoo doende hare geheele gehalte in mijno zici te graveren. Eindelijk kwamen wij voor het einis: ik
vat haar in mijne armen, en zet haar zachtjes op den grond
;ieder; ik treed eerst binnen, en roep beneden aan don trap:
„ Vrouw ELISABETH! hier is bezoek." Vrouw Er. ISA BET Ir
komt uit hare kamer; met weinige woorden zeg ik haar, wie
ik bragt; zij komt zoo fchielijk den trap af, als bare jaren
toelaten , en over haren fchouder keek ik naar de fcltoone, de
hemollche MARIA, die fchroomachtig naderde: zij ontmoetten
elka,lder aan den voet van den trap, en groetten elkander har
LISA BE TIJ heette de vreemdelinge welkom; eerbie--telijk.E
dig omhelsde deze de eerwaardige vrouw. E L r s A r, r. Til brat
haar in haar beste vertrek, en de deur werd voor mij r;eflotcu. Treurig ging ik wederom naar mijnen ezel, en dozed daar
is iemand, dec kostbare goederen vervoerd heeft, we4te hem
niet toebellooren, hoewel hij ze gebragt hoeft, en imu zoo an i
ii als voorheen:.

a1;VET KLOOSTh
VIERDE FRAGMENT

De Lelietak;
Ik kon niet befluiten te vertrekken zonder haar wedergezien
te hebben, en ítond daar befluiteloos zonder te weten wat te
doen, toen Vrouw ELISABETH hare deur opende, en mij beval, terllond aan mijne moeder te gaan zeggen bij haar te komen, en vervolgens overal, ware het Inogel; k, naar tijding
van MARIA'S man te vernemen. „ BIARIA verzoekt het u
„ Kan ik zelf haar niet
„ ernstig," voegde zij er nevens.
„ Neen, neen! voor het tegenwoorzien ?" hernam ik.
„ dige niets daarvan," zesde Vrouw E 015 ABET II;„ verzuim
„ geen' tijd!" Zij floot wederom de deur, en ik vertrok; ik
noodzaakte mijnen ezel, fneller dan gewoonlijk te loopen, en
kwam fpoedig te buis; mijne moeder kon nog dien zelfden
avond bij do jonge vreemdelinge grin. Ik daalde af in de
vlakte, en begaf mij naar den Schout, alwaar ik tijding hoopte
in te winnen; hij zelf verwachtte die, en had nog niets ver
hij kende mij, en wilde dat ik den nacht bij hein-nome;
zou vertoeven. Hoe lang viel mij die nacht, in den angst
over hetgene ik aan de fc'ioone MARIA zou te berigten heb
gedaante had ik gefladig voor ooggin, op mijnen-ben!ITar
ezel zich in evenwigt houdende, en haren geleider treurig en
met dankbaarheid aanziende: ik %venschte om het leven van
haren man , omdat zij hem beminde, en echter zoude ik wel
gewild hebben dat zij weduwe was.
Allcu,-s?;ens verzamelde zich wedercm het detachement van
onze landweer, e.], te midden van verscheiden citeenloopende
berigten, bekwamen wij eindelijk de zekere tijding, (lat de
wagen en de goederen behouden waren , mac, de ongelukkige
nman, op een dorp niet verre van daar, aai: zijne wonden overleden was: verder vernam ihi, dat cenige manschappen reeds
dit treurig nieuws aan Vrouw EL I s A B E z' ii gebragt hadden;
ik had er derhalve niets meer te doen, en evenwel drong mij
eene onwederítaanbare onverdnldigheid, derwaarts terug te keeren. Ilt begaf mij op weg, toog nogmaals over berg en dal,
en bevond mij te middernacht voor de deur ; dezelve was
gegrendeld; ik zag licht in hare kamer, en door de gordijnen
inenfchelijke gedaanten als klimmen zich bewegen. Ik fleet
he
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het overige van den nacht op eene bank daar tegenover, tel
verzoeking om aan te kloppen, en door verfcheiden-kensi
bedenkingen teruggehouden.
Doch waartoe u opgehouden met geringe en voor u niets
bijzonderheden? Genoeg zij het, u gezegd te heb -beduin
dat ik in den morgenflond niet gelukkiger was, e:1 in het-ben,
huis niet werd toegelaten. Vrouw EL I S A BE T II had het zeer
druk; met weinige oorden zeide zij mij , dat men het treurig nieuws wist, dat men mij niet meer noodig had, dat ik
naar mijn' vader moest terngkeeren, en aan mijn werk gaan.
Al?e mijne vragen beantwoordde zij niet hare gewone geheimzinnigheid, dat ik aldaar niets te maken had, en float mij da
deor voor den neus.
Aldus verlicl?en er acht dagen; ik ging er alle avonden,
doch kon niemand te zien krijgen, noch iets vernemen: Ini t
moeder was er fchier altijd; en ook haar konde ik niet ipreken. Eindelijk liet, na verloop van dien tijd, VrOn;vnl,ISAaETIr mij binnenkomen: „ :Kom binnen, mijn vriend! treed
„ zacht, fpreek weinig, maar wees goeds moeds." Zij ohende. Bene kleine, zeer zindelijke kamer: in een bed, t, ciits g, rdi nen half geflotwn waren, zag ik mijne íchooue MARIA zitten, gehuld in lijnwaad, maar nog fchooner, indien liet mogelijk ware, dan toen zij op den ezel was gezeten. Vrouw
ELI S ABE T Ii ging binnen om mij aan te melden; vervolgens
nala zij iets van het bed, hetwelk zij mij aanbood; het way
het mooifle jongsken, welk men aaufchouwen konde: gij kunt
er over óordeelen ; het is CHRISTIAAN , onze oudfle zoon
die mooije blonde knaap, wiens gelaat u getro en heeft, en
die toen reeds dezelfde trekken had; hij was in zeer heldere
doeken gewonden; ELISABET II hield hem tusfchen mij en de
moeder. Oogenblikkelijk kwam mij in de gedachte de fraaije
Lelietak uit de fchilderij der verloving van J OZEF en MARIA,
tusfchen hun beiden opfchietende, als 't ware om getuige te
zijn van de zuiverfte vereeniging. Van dat oogenblik af was
alle vrees uit mijn hart verdwenen; het werd vervuld met de
zoeti?e hoop, en mijn geluk fcheen aan den hemel te zijn gefchreven. Ik verkreeg verlof om haar te zien, om haar te
fpreken; ik had moeds genoeg om haar hemelsch oog zich op
mij te doen vestigen, door haar kind in mijne armen te vatten, en deszelfs lief voorhoofd met kusfen te bedekken.
nallo. 1813. No. b.
Dd
„ FIoe

340

HET

KLOOSTER

„ HIoe zeer dank ik u," zeide zij, „ voor uwe vriendfeihap
„ voor dit arme weesje!" Onbedacht, en zonder te befelfen,
dat het oogenblik nog niet gekomen was, hernam ik: „ Ach,
„ MARIA! hij is geen weesje meer, indieu gij het wilt."
ELISABETH, voorzigtiger dan lit, nam mij het kind
Vrouw EL
áf, gaf het aan zijne moeder weder, e'i deed mij welhaast
vertrekken; doch ik nam in mijn hart liet beeld van MARIA
mede, hetwelk er altijd gebleven is; noch ten huidigen dage,
wanneer ik door bosfchen, over rotfen en door valleijen trek,
heb ik dat geliefde beeld steeds voor mij; ik herinner mij tot
aan de geringfte beuzeling, tot aan het geringfte woord, iti` ik
zij op dezen eerf'en togt fprak: alles is in mijn geheugen ge-

graveerd.
De weken verliepen, MARIA herftelde , en ik zag haar dikmaals; zij was treurig, maar minzaam en bedaar^l; niets anders
was nu mijn leven dan eene aaneenfchakeling van bezorgdheid
en oplettendheden voor haar, die niet vruchteloos waren. In
gevolge harer familiebetrekkingen, Rond het aan hare keuze,
te gaan wonen, waar zij wilde; zij befloot, bij ons te blijven. Eerst nam zij haren intrek bij Vrouw

ELISABETH; van

daar kwam zij ons bezoeken, om aan wijre moeder en mij

hare dankbaarheid voor onze goede dienften te betuigen: gaarne was zij bij ons, en ik konde mij vleijen dat ik er eenig
deel aan had; doch, om haar datgene te zeggen, waarnaar ik
van verlangen brandde, zonder het tot nog toe te durven doen,
daartoe werd het oogenblik op eene zonderlinge wijze geboren, en die mij dubbel gelukkig maakte. Ik liet haar de kapel
en de fchilderijen zien, en gaf er eene uitlegging van; dit gaf
mij tevens aanleiding om met haar te fpreken over de pligten

van eenen pleegvader, over de genegenheid, welke hij kan en
moet opvatten voor het kind eener beminde vrouwe; ik deed
dit met zoo veel vuur en gevoel, dat ik hare tranen zag vloeien; ik greep hare hand; zij drukte de mijne tegen haar hart:
„ JozEF!" zeide zij, „ wees de vader van MARIA'S kind!"
Ik ging den kleinen CHRISTIAAN halen; en op zijne bolle en
rozenroode koontjes deden wij de plegtige gelofte van onderlinge verbindtenis. Nogtans was ik niet vermetel genoeg om
te gelooven, dat ik het herdenken aan haren echtgenoot in
zoo korten tijd had uitgewischt; zij deed mij alleenlijk verze-

kering van hare teedere vriendfchap. Volgens de wet, mag eene
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weduwe niet vroeger dan een jaar na haar mans dood hertrouwen; niet te lang inderdaad voor een zoo flatelijk tijdperk, omn
eene zoo zware wonde te genezen, en eene zoo naauwe ver
te doen vervangen. Langer nog duurde het, dat as A--bindtes
RIA daartoe kon befluiten. Maar men ziet de bloemen ver
bladeren afvallen door de winterkoude; eene nieu--welknd
we lente komt vervolgens de boomen met groen bedekken,
de knoppen uitbotten, en de vruchten voorbereiden. Het leven
behoort aan de levenden , en al wie Ieeft moet gedachtig zijn
eerlang te zullen veranderen.
ik opende mijn hart voor mijne goede moeder; ik zeide haar
alles, wat er in dat hart was omgegaan, federt ik ivI AR I A ontmoet had; zij glimlachte, en zeide, dat zij en Vrouw ELISAB E TH dit zoo vroeg als ik gezien hadden, en dat zij, in gevolge daarvan , hare zorgen voor MARIA verdubbeld hadden. Zij
verhaalde mij derzelver diepgaande droefheid, vernemende het
overlijden baars echtgenoots ; hare bekommeringen hadden het
oogenblik harer verlosfing verhaast; alleen om haar kinds wille,
en om hare moederpligten te vervullen, had zij om levensverlenging gewenscht. — Allengskens hadden deze pligten haar hart
vervuld en haar vertroost, en gewende zij zich aan het denk
om onder ons te leven. Eenigen tijd vertoefde zij nog-beld
in onze nabijheid; vervolgens nam zij met haar kind haar vast
verblijf bij mijne ouders; en om haar te ontvangen, gaf ik aan
de kapel de gedaante van eene gewone zaal; ik wilde, dat MARIA omringd werd van beelden, die op mij zoo herken indruk
gemaakt hadden, en dat alles haar aan den pleegvader deed denken. Eindelijk bewilligde zij in mijn geluk, en een jaar daarna kon de pleegvader en de wezenlijke vader MARIA'Sbeide
zonen aan zijn vaderlijk hart drukken. Zij gaf mij een derde
kind, een meisje, hetwelk wij hadden laten doopen, toenwijit
ontmoetten; am ARIA begeerde, dat de priester, welke haar -zelve gedoopt, aangenomen en getrouwd had, ook hare kinderen
zou doopen; zijne pastorij ligt aan gene zijde van den berg.
Zoo wij tegenwoordig, in getale, de beelden der fchilderijen
te boven gaan, wij trachten altijd voor 't minst zoo veel neogelijk naar hen te gelijken in deugden, liefde en trouwe,
eu zelfs in gebruiken. Hoewel ik en mijne zonen zeer goede voetgangers en wakkere dragers zijn , befchouwen wij,
erchter, onzen ezel als een wezenlijk deel van het gezin, en
D d ewij
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wij bedienen er ons van, zoo dikmeals pligt of bezigheid ons
naar gene zijde van den berg roepen; wij zijn er trotsch op,
dat wij eerre faauwe, doch tevens ware afbeelding van de
Heilige Familie kunnen vertoonen, en wij bevlijtigen ons, zoo
veel in ons is, haar te vereeren door onze deugden en onze
eenvoudigheid.
J o z E F zweeg.... Tegen den avond nam tv IL Ft E L M zijnen
zoon met zich, met belofte aan de jonge lieden van hen te
zullen komen wederzien, en zette zich vervolgens tot fchrijven aan zijne geliefde NATALIA.

TUILTJE VOOR MIJNE VROUW.
(OP BIAREN VERJAARDAG.)

b Lieve deelnoot van mijn lot!
A Leven van mijn leven!
Mij van den liefderijken God
Tot heil en troost gegeven!
Die rozen op mijn paden flrooit,
't Verfchiet met lagchend purper tooit,
Die ieder kelk van zegen,
Door u gevuld, met mij geniet,
En eiken beker van verdriet
Zoo gaarne alleen zoudt leêgcn!
Laat mij, uw' fchuldenaar elk uur,
Uw jaarfeest blij gedenken,
U de eëlfle gaven der Natuur,
In keur van bloemen, fchenken!
Gij leeft voor mij! wat wensch ik meér?
Ik kan met blijdfchap magt en eer,
En goud en glans ontberen!
De liefde gaart de bloempjes thans,
De erkent'nis zal ze tot een' krans
Voor uwe kruin fchakeren.
Daa

TUILTJE VOOR MIJNt VROUW.

Dan, ach! liet barre jaarfaizoen
Verdorde kruid en lover,
En liet reene enk'le bloemfestoen
Voor dezen feestdag over!
Wat klaag ik? weg met tooi en praal!
Uw hart verlangt hier harte-taal,
Om 't huislijk feest te vieren:
De fchoonile kranfen 'voor een vrouw
Zijn reine deugd en echte trouw,
Die reeds uw' fclledel fieren.
Ook is er iets, waarop ik mij
Met fierheid mag beroemen;
Het zet u ed'ler luister bij ,
Dan de allerfraaille bloemen:
't Is eigen frisch en blocijend ooft,
In gloed van echte min gefloofd; -'t Zijn eigen weelge Ioten,
Geworteld in den vruchtbren grond
Van ons gezegend echtverbond
Uit liefde voortgefproten.
Zij, -- de eêlfle bloefems uwer jeugd,
En 't fiernad mijnes levens,
De zuilen onzer huwlijksvreugd,
En onze glorie tevens, —
Uw kind'ren, dart'lende aan mijn zij,
Verlangen op dit hooggetij
U zegenend te ontmoeten:
Vergeet der tijden druk en finart!
6! Liefde van het kinderhart
Kan 't bitterst leed verzoeten!
Zie, zie -- daar komt uw oudfle zoon
U zijnen heilwensch brengen!
Zie 't meisjen in zijn' teed'ren toon
Een teeder traantje mengen!
Neem, moeder, neem en wensch en traan
Ala ongeveinsde blijken aan
I) d 3
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Der liefde van hun beide!
De kleener knaap, die kusjes biedt,
Begrijpt nog broêrtjes wenfchen niet,
Noch waarom zusje fchreide.
En -- zijt ge op bloemen-tooi gefield,
Zie dan uw vriend'lijk Koosje:
Zijn wangen zijn een lelieveld,
Zijn koontjes elk een roosje. -DuId, duld, dat ik u zalig noem!
6! Wensch en traan en kus en bloem ...
Zoudt gij nog meer verlangen ?...
hier klopt een borst, die voor u blaakt,
Die zuchten voor uw welzijn P.aakt,
En hartelijke zangen.
Gij zwijgt.... 6! wie hier woorden had,
Zou geene moeder wezen!
Gij zwijgt... maar 't geen uw borst bevat
Is in uw oog te lezen. —
Wee ! wee mij, zoo ik twijf'len mogt,
Of 't kransje, dat mijn liefde u vlocht,
Uw boezem roerde en flreelde!
Gij lacht met tranen in het oog,
En werpt een dankb'ren blik omhoog
Naar d'Oorfprong dezer weelde!
Kom, wenden wij ons, in gebeên,
Met onze huwlijkspandjes,
Tot 's Hemels goedertierenheên!
Knielt, kind'ren! vouwt uw' handjes!
Bidt, ítaamlend, uwen vader na!
En gij, zoo teêr beminde ga,
Als teêr beminde moeder!
Kom aan mijn hart, í}em in mijn' toon!
Ons loflied ilijge tot den troon
Van d'eeuw'gen Albehoeder!
6 Vader! Vader! die ons mint!
Groot, onbegrijplijk Wezen!
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Wiens liefde hart met hart verbindt,
Uw liefde zij geprezen!
Zie neêr op haar, mijn heil — mijn troost!
Zie neder op dit bloeijend kroostI
Hoor kroost en oud'ren danken!
Ons hart fmelt weg in 't reinst genot...
Wij pogen ... zuchten ... flaamlen .... God t
Vergeef deez' zwakke klanken!
SP AND AW.

MAHOMETHAANSCHE ZACHTMIOEDIGHEID EN VERGEEFLIJKHEID.

E

en flaaf van den Caliph HASSAN had, onder den maaltijd,
het ongeluk gehad, een' fchotel, dien hij zijnen Meester overreikte, te laten vallen, en daardoor het kleed des Caliphs deerlijk te bezoedelen. De bevende flaaf viel op zijne kniën,
en bragt uit den Koran de plaats bij: „ Het Paradijs is den
zoodanigen, die hunnen toorn bedwingen, toegezegd. "— „Ik,”
fprak de Caliph, met eene zachtmoedigheid, zoo voorbeeldeIijk als zeldzaam, „ ik ben op u niet vertoornd." — „ Het
Paradijs," vervolgde de !laaf, „ Ilaat open voor die beleedigingen vergeven." — „ Ik vergeef," fprak de Caliph , „u het mis
Maar bovenal," liet zich de (laaf verder boo--drevn."—„
rei, „ is de ingang in het Paradijs geopend voor allen, die
goed voor kwaad vergelden." — De Caliph voltooide daar
geluk vau zijnen flaaf, met te zeggen: „ Ik fchenk u-ophet
uwe vrijheid, en geef u tien dinars!"

TREK VAN HET ENGELSCH KARAKTER.

T^ AREL II , Koning van Engeland, was zijne kroon, aan de

dienflen verpligt, hem door verfeheidene zijner onderdanen
bewezen; tot dit getal behoorde Mylord s Ic E s n u R Y. Dc Koning vergat welhaast de dienflen, die men hem bewezen had,
en deed niets voor Mylord s II E S B tJ R Y. Op zekeren dag,
dat deze bij hein was, diende men de Afgevaardigden vr.^:
.Schotland aan; de Koning, vermoeid van hunne vragen, zei
de tot den Lord: „ Vertoon gij den Koning, en ik zal voor u
door-

TREK VAN nET ENGELSCH KARAKTER.

doorgaan." Mylord s n ES B u R V fprak de Afgevaardigden aan:
Mijneheeren," zeide hij, „ verwondert u niet, dat ik nog
niets voor u gedaan heb ; ziedaar Mylord 515 Es E u R v, (op
den Koning wijzende) aan wien ik de kroon verfchuldigd ben,
en wien ik nog niet het minfte blijk van erkentenis gegeven
heb!"

ANECDOTE, CIIAPELLE LETREFFENDE.

C

JIAPEL LE gebruikte het avondeten , zonder verder ge~
zelfchap, bij eengin Maarfchalk van Frankrijk. Nadat zij een
weinig gedronken hadden, begonnen zij aanmerkingen te maken
over de ellenden dezes levens, en over de onzekerheid van
hetgeen volgen moet. Zij ílemden daarin overeen, dat er niets
zoo gevaarlijk is dan te leven zonder godsdienst; maar zij bevonden tevens, dat men niet vele jaren als goed Christen flijten kon, en dat de martelaars welgelukzalig geweest waren om
flechts weinige oogenblikken te lijden te hebben, ten einde
den hemel te - winnen. Daarop verzon CHAPELLE, dat zij te
zamen zeer wel zouden doen om naar Turkije te gaan, en
daar den Christelijken godsdienst te verkondigen. „ Men zal
ons vatten," zeide hij ; „ men zal ons voor een' of ander'
Paclla voeren. Ik zal hein met rondheid antwoorden; gij zult
even zoo doen, Mijnheer de Maarfchalk: men zal mij ecopa
leren; men zal u na mij empaleren, en ziedaar on in het paradijs!" De Maarfchalk nam kwalijk, dat C n A PEL LE zich
vóór hem plaatfle: Mij komt het toe, zeide hij, die Maar
-

Frankrijk en Hertog en Pair ben, den Parka a a n-fchalkvn
te f reken en het eerst gemarteld te worden, en niet aan
een manneken als gij!
„ Ik lach met den Mrarfchalk en
--

den Hertog," hernam C iI A P E L L E; en flap ! werpt hem de
Maarfchalk een bord in het bezigt. CHAPELLE valt op zijnen
vijand aan; zij fmijten tafels, buffetten, fioelen door elkander,
en men komt op het gerucht toefchieten. Het is te begrijpen,
welk een tooneel het was, hun het onderwerp van hunnen
twist te hooren ontvouwen, en eik zijne redenen bijbrengen!

MENG E L W E R K.
Aan den Redacteur van het Tijdfchrift van Kunfien
era JYetenfchappen.
Mijn Meer
1V^ et een bijzonder genoegen las ik, voorleden jaar
in het eerfte Nommer van uw geacht Maandwerk ,
eerre Redevoering van mijnen waarden Ambtgenoot, N.
SW n r T, over den zijdelingf.hen invloed des Christendomp op de Verlichting. Reeds toen kwam het denkbeeld
bij mij op, om u eerie Kerkelijke Redevoering, welke ik,
bij eerre bijzondere gelegenheid, alhier gehouden heb, en
waarin die invloed meer onmiddellijk en regtílreeks wordt
aangetoond, toe te zenden, ten einde alzoo uwen Lezeren een geheel in handen te flellen, hunner aandacht,
om het gewigt des onderwerps ten minne , niet geheel onwaardig. Deze inval zou, iutusfchen, geen gevolg gehad
hebben, zoo ik niet wist, dat men hier en daar nog vermetel genoeg blijft, om liet Christendom Obfcuranti nee te
noemen, en de belijders van 1 is z u s e if It IS T US als Obi
fcuranten of Duisterlingen ten toon te willen hellen. Mis
kan mijn arbeid mede iets toebrengen tot eerre billij -fchien
onzen dierbaren Godsdienst, en den-kerbodlingva

een' of ander' van zijn vooroordeel tegen denzclven genezen. Ik zend u, echter, dit fiukje niet in zijn geheel maar
.heb de Inleiding en Tekstverklaring, als tot mijn tegen
oogmerk niet zoo zeer dienende, weggelaten, en-ryvodig
van liet ílot flechts zoo veel bhouden, als ik ten ahcmee=
tien nutte noodig acht. Kunt gij hetzelve eerre plaats in uW
Maandwerk geven, het zal aangenaam zijn aan hem, die de
WILNG. 1813. Iep. 9.
Ee
445.
,
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eer heeft, zich, met bijzondere hoogachting, te ondea
fchrijven :
Mijn Heer!
Anm/lerdam,
Uwen dienstwilligen Dienaar,
den galen van
C. W. W E S T E R B A E N.
Bloeimaand , 1813.

REDEVOERING OVER DEN WELDADIGEN INVLOED DES
CHRISTENDOMS OP DE VERLICHTING VAN HET
MENSCHELIJI. VERSTAND.

Ik ben het Licht der wereld. Die mij volgt, zal i,
de duisternis niet wandelen, maar het licht des
levens hebben.
Jo Ii. VIII: 12.

A

iwie het mcnfchelij'k verf±and verlichten wil, moet
vooral den mensch zelven leeren denken; het redelijk vermogen, door aanhoudend gebruik, veríierken, en in Raat
dellen, om, door eigene kracht, tot ware en vaste befluiten te komen. Anders toch is alle onderwijs meer eene oefening van het geheugen, dan van liet verlland, en kan hetzelve geene van die blijvende indrukken achterlaten , welke
alleen de vruchten zijn van nadenken en overtuiging. Geen
won ter dan, dat vooral j E z u S, die zichzelven, bij uitnemendhtid , het Licht der wereld noemt, dezen weg in(loeg.
Wel vorderde hij een geloof, een onwankelbaar vertrouwen
op de zuiverheid zijner bedoelingen en op de waarheid zij ner verzekeringen. Doch, misfchien, zoude hij hierop
apin flerk aangedrongen hebben, had hij leerlingen gehad,
min bezet niet vooroordeelen en verder gevorderd in het gebruik hunnes eigen oordeels, en ware hem meer tijds vergund geweest tot deszeifs volkomener ontwikkeling. En
hoedanig was dan nog het geloof, dat hij eischte? Voorzeker geene blinde onderwerping, zonder eertig onderzoek
of gebruik van dat vermogen, hetwelk ons co s goedheid
eenig-
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eeniglijk gefcllonken heeft, om waarheid en dwaling, eer
bedrog van elkander te onderfcheiden. Integen--lijkedn
deel, j E z u s en zijne Apostelen, hoezeer de laatften ook
ijverden tegen de ijdele en fchadelijke twisten van de meeste
Wijsgeeren hunner tijden, fp,raken als tot verjiandigen; en
men behoeft flech:s eerre zeer oppervlakkige kennis van hunne leerwijze, om volkomen overtuigd te worden , dat zij
liefst met mannen te doen hadden, die onbevooroordeeld
nadachten en dagelijks onderzochten, of de dingen alzoo
waren. Daarenboven, aan wien wilde j E z u s , dat men
zich geloovig onderwerpen zou? Aan eenig menfchelijk gezag, of aan een Goddelijk? Aan hemzelven, of aan zijne
Goddelijke zending ? Gewis, alleen aan de laatfte. En was
dit niet zeer natuurlijk en hoogst redelijk ? Of moet de
mensch zich niet onderwerpen aan zijnen GO D, en kan hij
geloof weigeren, daar Deze , of daar men uit naam van Dczen fpreekt ? Daarom vorderde onze Goddelijke Meester
allereerst, een zoo naauwkeurig, als waarheid- en detlgdlie'»
vend, onderzoek naar de gegrondheid zijner verzekering: Het
zijn niet mijne woorden, die ik tot ra fpreek , maar de ivoor
mij gezonden heeft, en, dan eerst, de-densFar,i
erkentenis van deze waarheid en liet geloof, dat uit dezelve,
geboren moest worden, zou het Evangelie, inderdaad,
kunnen zaligmaken allen, die hetzelve aannemen. Dus is
dit Christelijk geloof wel het noodige rustpunt, maar geenszins de vernietiging van onze rede, en eene onderwerping
aan een weldadig gezag van G 0 D, maar niet aan dat van
een' mensch, wien immer de feilbaarheid blijft kenmerken,
Voorts is het er zoo verre van af, dat ju z u s het menfchelijk verfland zou onderdrukt hebben, dat hij, integendeel, deszelfs vermogen ontwikkeld, deszelfs regies herfield, rleszelfs luister uitgebreid, en dus deszelfs verlichting
uitnemend bevorderd heeft.
i. jEzus heeft het vermogen van het menfchelijk verte
Pand ontwikkeld. Immers was de menfchelijke rede niirinier tegen hem. Waarom zou hij dan ooit tegen haar geweest zijn Of was zijne leerwijze niet daat'oi altijd een
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voudig, verftaanbaar en overtuigend voor zijne leerlingen?
Ontleende hij niet alle zijne beelden en bewijzen uit het dagelijkfche leven en den kring hunner bevatting? Vroeg hij
niet, meermalen, of zij hem wel verflaan hadden? Verhief
hij niet den menfchelijken geest, van beuzelingen, tot de gewigtigfle voorwerpen; tot alles, wat waar, heilzaam, verheven en groot is ? En hoe volledig en voldoende zijne leer
ook zijn moge voor de behoeften van onzen naar waarheid
dorll:enden geest, wie weet, echter, niet, dat die zelfde leer,
ten aanzien van vele punten, flechts wenken behelsde, welke, nog zeer lang na zijnen dood, het menfchelijk verfland
moesten bezig houden; of, ten minf'ce, waarheden bevattede , gefchikt voor eene aanmerkelijke uitbreiding en toepasfing in volgende tijden, als éénmaal het Koningrijk van
G 0 D, dat in JE z us dagen nog flechts een mosterdzaadje
was, tot eenen boom zou opgewasfen zijn, onder wiens
breede fchaduwen de Volken zich zouden verzamelen, om
rust en verkwikking, leven en gelukzaligheid te genieten.
En, inderdaad, vele wenken van den grooten Leeraar der
%\raarheid worden nu eerst regt verftaan, zijn vol fchoone
gedachten, en , te dezen aanzien , zoo onuitputtelijk , dat
de fleeds toenemende wasdom van het menfchelijk verfhand,
in plaats van beperkt, veel meer, zeer blijkbaar, door hem
voorzien en bedoeld is. Om dezen wasdom te bevorderen,
heeft JE z us ook, zeer dikwijls, niet de enkele flotfom
zijner redenering, maar alleen de voorafgaande ftellingeu
voorgedragen, en het befuit, dat uit dezelve moest voortvloeijen, opzettelijk verzwegen, ten einde zijnen leerlingen
gelegenheid te geven tot eigen nadenken en verii;andsontwikkeling. Slechts twee voorbeelden zullen hier alles afdoen: — Zijne eeuw was nog veel te onverlicht, en zijne
Natie geloofde nog te hardnekkig, dat de raagt van onzigtbare en booze geesten den mensch, onweérf}aanbaar,
tot de ondeugd vervoerde en in het eeuwige verderf ftortte,
dan dat j zus dit bijgeloof, met ronde woorden, voor
een louter volksvooroordeel, door MO ZE s nimmer aange.
kweekt, maar van de Babyloniërs overgenomen, verklaren

mogt.
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inogt. Hij vergenoegde zich daarom reet de eenvoudige
voordragt, dat er, zonder -den vil van onzen Heinelfchen
Vader, geen muschje op de aarde nederflrijken, geen
haar van ons hoofd kan vallen. En nu was het, als zeide
hij zeer duidelijk: Maakt hieruit zelve dit bef uit op; leidt
hieruit zelve deze gevolgtrekking af: derhalve is alle vrees
voor den boozes geest zoo ongerijmd als befpoitelijk. —
Op dezelfde wijzeliet hij, op zekeren tijd, toen hij van de
liefde jegens G o n en de naasten gefproken had , deze ver
volgen: doet dat en gij zult leven; hetwelk het-manig
zelfde beteekende, alsof hij gezegd had: derhalve kunnen
alle uwe oferanden zeer vel nagelaten worden (*). -- Alzoo heeft de Heiland, ook bij de voordragt zijner gelijkenis fen, doorgaans, de toepasfing verzwegen, tot dat zijne
leerlingen hem om dezelve verzochten, ten einde hen uit te
lokken , om zelve haar te zoeken en te vinden. Zoo iets,
dan mag dit eerst meesterlijk verlichten hecten; want dit
is, eigenlijk, het nienfchelijk verfland, door eigene oefening, ontwikkelen en tot rijpheid brengen , om de rede op
te voeren tot den that der zelfílandigheid.
a. Ilan die zelfde rede heeft onze Verlosfer ook de ge
krachtdadig hei field, en dus ook daar -fchondergt
verlichting uitnemend bevorderd. Wat was toch-dorhae
de Godsvereering, zelfs onder de incest befchaafde Volken
der oudheid, anders, dan een gedachtelooze tempeldienst,
dan een bont mengtel van gebruiken en plegtigheden, welke
het verfland onbefchaafd en het hart onverbeterd lieten, en,
desniettegenflaande , zoo naauw verbonden waren met de
Staatsregeling zelve , dat, alwie godsdienílige verlichting
durfde verfpreiden , den magtigeu arm der werelddwingeren

en
(*) Men zie, inzonderheid, bij MARC. VII: 14-23, hoe
c^oehnatig j v z u s de aandacht opwekt en het vermogen van
nadenken ontwikkelt, ter verfchafing van eene volledige overtuiging, dat geenszins het nalaten van zekere plegtige gebruiken, snaar alleen het bedrijven van zedelijk kwaad, den inensc :
verontreinigt,
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en den nog geduchteren haat der priesteren vreezen moest,
wier geheele aanwezen eeniglijk van 's volks redeloosheid
afhing. In zulk eene gefleltenis van zaken kon de invloed
van éénen enkelen waren Wijsgeer ter verfpreiding vair heil
waarheid en edele godsvrucht van weinig belang zijn,-zame
en bleef dus het nienfchelijk verftand, over het algemeen,
heeds in den hiaat der dieptte ílavernij en zonder Benige
hoop op verlosfing, in weêrwil zelfs van de fchitterendlle
vorderingen in kunffen en wetenfchappen. Zoo bedekte
duisternis het aardrijk en donkerheid de volken. Doch,
& ODE zij onze lof! Het Licht der wereld was met j n z u s
naauwelijks verrezen, of verdreven waren die nevels; de
Heerlijkheid des Fleeren overfcheen ze: en verbrijzeld lag
de keten, welke het lnenfchelijk verfland kluisterde. Komt
herwaarts tot mij, alien, die vermoeid en belast zijt, en ik
zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij,
want ik ben zachtmoedig en nederig van harte: en gij zult
rzrst vinden voor uwe zielen, want mijn juk is zacht en
mijn last is ligt, Welk Bene vreemde taal in dien tijd! Die
haar her eerst hoorden, moeten verrukt geweest zijn van
hare liefelijkheid. Men kende toch wel priesters, offeraars
en tempeldienaars in menigte; maar een Leeraar, — een
Leeraar, die ook den armen Bene blijde bood/chap kwam
brengen, — die licht en leven verfchafte, -- die wilde,
dat een ieder van hem Meeren zou, wiens verfland onder den
zwaren last van priesterlijk gezag bukte, -- een zachtmoe•
dig, nederig en menschlievend Leeraar, wiens luk zacht
en wiens last ligt viel, was, helaas! een geheel vreemd
verfchijnfel, en niogt veel meer nog, dan een Engel GODS
op aarde, heeten. — En welk een licht verfpreidde nu deze
Leeraar, om het menfchelijk verfland in deszelfs vrijheid
en waarde verder te herfielten? Hier zonde ik, eigenlijk,
ja z rus geheele leer moeten ontwikkelen, om , ware het
neogelijk, alle hare Fchtflralen, als in Cpn brandpunt, te
verzanmelei.. Doen men vergenoege zich hier met fechts
weinige trekken, om hem, die het Licht der wereld was,
els zoodanig te leerei kennen en verheerlijken.
Had-
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Hadden de priesters onder alle Natiën Reeds beweerd, dat
hunne tusfchenkomst tot de vereering der Godheid noodzakelijk vereischt werd, en hadden zij, inderdaad, de Godsvereering zoodanig ingerigt, dat die noodwendig hunne tem
vorderde, — j E z us wijst den waren weg-pelsnrfo
naar Cr 0 D s I Ieili ;dom aan , opent den toegang tot den Aller
voor alle meníèhen, erkent in eiken mensch oenen-hogflen
priester van GOD, in elk menfchelijk hart Deszelfs altaar,
in iedere zelfverloochening Deszelfs aangenaamIle offerande, in de geheele Natuur Deszelfs Tempel, in de fchoonffie
ziel den besten Godsvereerder. Welk eerre vrijheid ver
daardoor het menfcheliik verland niet ! Nu mogt een-kreg
ieder over de volmaaktheden van zijnen Schepper vrijelijlz
denken, — zoo vele lichtftralen opvangen, als hij Hechts
tonde, — zijnen G o D aanbidden, danken en vereeren in
geest en in waarheid, dat is, volgens eigene bevatting en
overtuiging, en, alle dingen bop) oevende , het goede behonden. Nu kon de geest der waarheid JE zus leerlingen
vrijelijk heilralen, en Hij zelf hun fteilig en zeker beloven,
dat die nimmer van hen wijken, maar hen, integendeel,
tot het einde der dagen toe, meer en meer in alle vaar
geleiden-zou. Inderdaad, Christenen, al had onze-held
Zaligmaker niets meer gedaan, dan het menièhelijk denk
ontwikkeld, en de kluisters, die het bpi; ^dt:n,-vermogn
op de gemelde wijze verbroken; of al hadden wij ook al.
les, wat wij van hem geleerd hebben, ganfcheliik kunnen
vergeten, niet behoudenis, echter, van het vermogen en
regt van eigen nadenken en vrije Godsvereering, — dan
nog zou zijn licht voor de verloste rnenschheid hoogst
dierbaar zijn. Ja! dierbaar, onfchatbaar is ons dat licht,
waardoor ons de Godsdienst eerie zuivere bron van vreugde
en gelukzaligheid geworden is; dat licht, hetw^ lk ons in
r o D eenen hoogst volmaakten en eindeloos liefs: bbenden
Vader ontdekt, die ons alles, zonder uitzondering, ten
beste dienstbaar maakt , — die liet meest vereerd wordt door
den onderlingen vrede en de broederliefde zijner 1•. wieren en
door het nuttigst gebruik hunner groote voorregten, en
Ee 4
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die door ons geheele verftand en hart gedankt en bemind,
in plaats van gevreesd , wil zijn! Ja! eeuwig blijve ons
dat licht gezegend, hetwelk ons in de ganfche Natuur, in
alle hare krachten, wetten en veranderingen, en in den geheelen zamenhang der menfehelijke omftandigheden en ono
dermaanfche gebeurtenisfen, loutere wijsheid en goedheid,
orde en volmaking vertoont , en waarvoor dus noodlot,
toeval en blinde werktuigelijkheid, met alle hare verfchrikitingen, voor eeuwig uit ons gezigt verdwijnen; — dat
licht, 't welk den gevallen zondaar doet op/laan en tot zij.
Jaen rader gaan, om vergiffenis en genade te vinden, om
voor het vervolg onderífeuning en kracht te verkrijgen tot
eenen gehoorzamen wandel; — dat licht, eindelijk, dat
ons op den weg der deugd, met eenen eenparigen en vasten
tred, tot het einde kan doen voortgaan , — dat ons overal
en altijd het goede boven het kwade, het edele boven het
onedele leert verkiezen, en ons in laat ílelt, om Genen
ongef'oorden vrede te bewaren met GOD, met onszelven,
en met alle onze natuurgenooten! Door dat licht bestraald,
zien wij in iederen mensch, van het eene einde der aarde
tot het andere, een kind van den Allerhoogflen, met ons
van dezelfde verhevene waardij en beflemming, — eenen
broeder, met wien wij hulpvaardig, toegevend en minzaam , en dus aangenaam , veilig en zeker, naar één Vaderland reizen, alwaar G 0 D zich, in fteeds toenemender
luister, als aller menfchen Vader, als den Vader der lief.
de zal verheerlijken in de eeuwigheid.
g. Taman dit licht, zoo helder en tevens zoo zacht, zoo
verkwikkend en vervrolijkend, en welks hooge waardij best
gekend wordt uit de tegenovergeílelde duisternis, welke
door hetzelve vernietigd is, heeft j E z u s den luister ook
zeer verre uitgebreid. Gelijk de zon hare koesterende ftra-1en aan geen gedeelte van onzen aarbol ganfchelijk onthoudt,
goo heeft de menschlievende Heiland niet ílechts aanzienlij1,en en rijken, maar ook geringen cn armen, -- niet alleen
zijne land- en tljdgenooten, maar ook alle Volken der aarde
to alle volgende geflachten, in zijn groot ontwerp van
men4

OP Di VERSTANDSVERLICHTING.

405

tnenfchenverlichting begrepen; want hij was, inderdaad,
gelijk hij zich noemde, het Licht der wereld. Van hier,
dat men overal, waar liet Christendom ingevoerd is, in de
hut van den daglooner, doorgaans, zuiverder Godskennis,
vaster vertrouwen, edeler deugd en zaliger vooruitzigten
vindt, dan, weleer, in de paleizen der aanzienlijken, rijken
en geleerden. Van hier ook, dat de Godsdienst van j Ez us, reeds bij het einde der eerlfe eeuwe, in het Romeinfche Rijk, dat toen eene verbazende uitgeflrektheid
had, zoo algemeen was doorgedrongen, dat men voor de
offerdieren fchaars eenen kooper meer vinden kon, en, ver
eeuw tot eeuw overge--volgens,aVkt vn
voerd, alle fchokken verduurd heeft, en alle omwentelingen
van tijden, zaken, menfchen en menfchclijke zamen{lelfelen
ontkomen is; zoo dat het nog heden, na een verloop van
achttien eeuwen, en in een Land zoo verre verwijderd van
Palestina, een helder licht blijft op onzen kandelaar.
Doch, misfchien, heeft men dit alles veel meer aan eenen
gelukkigen zamenloop van gunilige omfiandigheden, dan
aan het opzettelijk doel van den grooten Verlichter toe te
kennen. Verre zij het van ons, dien zamenloop niet gaarne te willen erkennen, en den Albeífuurder daarvoor niet
hartelijk te danken, die, onder andere gezegende middelen,
door de uitvinding der Drukkunst zoo veel toebragt, om
het licht van j E z u s veel algemeener te doen fchijnen.
Doch bij dien dank kan ik j E z us zelven , onmogelijk, ver
naast G o D, hebben wij de bewaring en uit-getn.Wa,
zijn licht aan zijn eigen opzettelijk doel en wijs-breidngva
beleid wel degelijk toe te fchrijven. Of heeft hij zijne leer
niet zoo eenvoudig gemaakt, opdat zij voor alle Landen en
Volken, regeringsvormen en zeden, tijden en menfchen gefchikt zou zijn? IIeeft hij niet ook daarom zich van alle
wnaauwere verbindtenis met de Staatsmannen en zoogenaamde Grooten van zijn Land zoo wel, als van iet Romeinfe/ic Rijk, zoo zorgvuldig onthouden , opdat zijn licht met
derzelver val niet, vroeg of laat, mogt uitgedoofd, of, ten
mliinfle, door ifaatkundigen invloed en verwaande betwee5
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terij verduisterd worden? Heeft hij ook niet flellig voorzegd, dat men van het oosten en westen der aarde in den
Hemel zou komen aanzitten aan den disch der gezaligden,
en , ter bevordering daarvan , zijnen leerlingen bevolen Gaat
heért, onderwi jet alle dc volken en predikt het Evangelie allen creaturen.? Heeft hij niet dien affland tusfchen Natiën
en Natiën, dien doodelijken volksbaat vernietigd, welke,
weleer , den weêrkeerigen overgang van eiken licht
onmogelijk maakte, en zeer vele andere bronnen vair-flra
welvaart, wetenfchappen en kunflen flopte? Ontflond die
volkshaat niet, grootendeels, uit de verfchillende former
der Godsvereering, — uit liet onderfcheid van tijd , plaats
en wijze der aanbidding, — uit verfcheidenheid van loutere
plegtigheden , welke altijd afzondering en vijandfchap aan
heeft hij dien hatelijken middelmuur niet om--kwen?E
gerukt, door het vermogend beginfel , dat de mensch noch
naar j eruzalem, noch naar den berg Gari/im behoeft te
reizen , om den GO .D des Heelals te aanbidden ; want dat
Hui, de algemeene en alomtegenwoordige Vader, een geest
zijnde, enkel geestelijke aanbidders verlangt, die Hem,
zonder uitwendige en gedachtelooze vertooningen, plegtigheden of eenig ander ligchamelijk bedrijf, of zonder iets,
dat ligchamelijk is, daarbij in aanmerking te nemen, met
verfland en gevoel aanbidden , 't zij dan op een' berg of in
een dal, op de wateren der zee of op het vaste land, te
feruzalem of te Rome, in eene binnenkamer of in GO D s
grooten Tempel, de vrije Natuur? En wat heeft meer toegebragt, om het licht van I E z u s, niet de uitbreiding van
den koophandel, de befchaving en de fchoone voortbrengfels van het oude Griek'nland en Rome, tot een Licht der
wereld te maken, dan de hoofdleer des Christendoms zelve, dat alle menichen onze broeders zijn, wien wij daarom
a1 het goede, dat de algemeene Vader ons verleenen wil,
gaarne moeten mededeelen?
Eindelijk. \'Vat hewvist ons nadrukkelijker en overtuigender den gezegenden iuvlo,Id des Christendoms op de verlichting van het menfchelijk verfland, dan der Christenen openlijk
:
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lijk godsdienili onderwijs? Nergens vinden wij, in de gefchiedenisfen der oude Volken, Bene inrigting, zoo geïchiïa,
om waarheid en licht te verflareiden, zoo wijs en weldadig
in aard en gevolgen, en zoo waardig, om door eiken vriend
van G o D en menfchen , met den meesten ijver en nadruk,
gehandhaafd te worden, als deze; nergens eene inrigting,
door welke een ieder, die Hechts oenigen eerbied voor Godsdienst en deugd heeft, op vast bepaalde en niet te ver van
elkander verwijderde tijden, tot eigen nadenken opgeleid en
onderwezen l:an worden in de gewigtigfte en noodzakelijkfie
aller tnen;chelijke kundigheden; nergens cene inrigting, wel
voor het licht des verliands , voor de rust en den troost-ke
des harte, voor ons genot van het tegenwoordige, voor onze uitzigten in het toekomende, voor het genoegen van ons
huisfeb k leven, voor de ware belangen van onze gade en
kinderen, voer den voort joed en zeen van al ons burgerlí.ik
bedrijf, en voor de welvaart van het Vaderland en de nienschheid zoo hoogst gewigtig is. Ambten, welke ingerigt fchijnen ,
om heerschzuchtige Volksbedriegers vet te mesten, -- om
hun of anderen de onkunde van den grooten hoop ten nutte
te naaken , — om willekeurig over het geweten te gebieden , -om gaven en rijke gefchenken tot, ik weet niet welke,
oogmerken af te perfen, -- om, in plaats van verlichting
en deugd, allerlei bijgeloof en zedeloosheid voort te planten: zulke ambten ontmoet men, in de oude en zelfs in
de nieuwe wereldgeschiedenis, helaas! maar al te dikwijls.
Maar het Christelijk Leeraarambt, zoo als het, volgens
het oogmerk van JE z u s en zijne Apostelen , waargenomen
moest worden, is eerre ware zeldzaamheid, eene uit het
Christendom onmiddellijk voortgevloeide en liet Christendon,
volkomen waardige inrigting , welke ons , daarenboven,
vele mannen van uitíiekende waarde, ook ten aanzien van
andere vakken van geleerdheid , in de Christenleeraars ver
heeft. Zeer dikwijls (helaas, al te onloochenbare-fchat
waarheid!) is en wordt dit heilrijk ambt jammerlijk mis
Doch het wordt ook waargenomen door men/dien,-bruikt.
en hunne zwakheden ontnemen niets aan het gewigt van
eeia
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een ambt, dat altijd is en blijft, even als het EvangeUc
zelf, Bene kracht van God ter zaligheid, eene kracht van
J E z u s ter verlichting.
Maar JE z u s was ook der zaken , over welke hij (prak,
altijd volkomen meester; rigtte zijn onderwijs naar de regels eener volmaakte menfchen- en wereldkennis in; hield
het eenige doel van alle ware verlichting — den mensch
verítandig, deugdzaam en gelukkig te maken -- Heeds voor
oogen , en overtrad nimmer de grenzen van het algemeen
belangrijke en nuttige. Schier alles, wat hij leerde, maak te hij op het dagelijksch bedrijf der menfchen zelve toepasfeIijk, en hield zich nimmer bezig met zaken, welke te verre
buiten den kring van het menfchelijk kenvermogen liggen ,
om onze onderzoekingen eenigzins te kunnen beloonen. Hij
volgde de Natuur na, zoo als zij den dag vormt , niet zoo als
zij door blikfenls de aarde verlicht; rukte nooit eenig onkruid uit, waar de tarw er door in gevaar kwam; nam nooit
iets verkeerds weg, zonder daarvoor dadelijk iets beters te
geven; onderfcheidde altijd de hoofdzaak van bijzaken, en
de waarheid zelve van de wijze, hoc men tot dezelve gekomen was; handhaafde de eerfle met alle raagt, terwijl hem
de laatfle, dikwijls, vrij onverfchillig was ; gebruikte alle
mogelijke wijsheid en liefde, en wist toegevende inichikkelijkheid met onkreukbare braafheid en ronde opregtheid
meesterlijk te vereenigen.
Al kunnen dan ook de Christenleeraars deze leerwijze
niet volkomen navolgen, liet licht hunnes grooten Meesters
blijft ons echter verlichten, want het [laat, te midden der
Christenwereld, luisterrijk te fchitteren. ó ! Gij allen, die
hetzelve ziet, leert liet in zijne waarde kennen, en blijft
het hoog waarderen. Wandelt er in, zoo lang het uw
deel vlag blijven, en zorgt vooral, dat de duisternis, welke, door het zoo fchandelijk, als eeuwig onverantwoorde lijk, misbruik des lichts, hier en daar weer nieuwe ftormige nachten dreigt, u nooit weder bedekke. Zorgt gij vooral, Protestantfche Christenen, dat de keten, welke JE z u s verbrijzelde, uw ver&and, ten minne, niet kluiste.res
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re, en dat hare verlirooide brokken niet weder verzameld
worden, om uwen geest te boeijen in hare vlugt naar de
gewesten der waarheid. AVilt voorts kennis en deugd ona,ffcheidbaar verbinden. Dat zuiver - Christelijke Godsvereering, onbepaalde menfchenliefde en reine zeden uwen verlichten geest kenmerken. Zonder ware vroomheid is alle
verlichting een onding, en zonde zij ons eeneverfchrilkkelijke verantwoording op den hals laden. Neen ! uwe begeerte
naar het Evangelielicht van j r z u s, den gekruifigden, zal
zich met hartelijken ijver in liet i'treven naar den roem van
Christelijke deugd volkomen vereenigen en het fchoonite
geheel daarllellen. Alzoo het licht van j E zus volgende,
zult gij nimmer in de ciuisernis wandelen, maar het licht
des levens hebben. Ilij kan ons toch niet doen dwalen,
veel min tot onberadene [tappen of woeste bedrijven vervoeren , noch immer niet berouw of ichaamte vervullen. Neen!
hij zal ons tot eene íteeds hoogere wijsheid en vroomheid
opleiden. In deze beide zullen wij overvloed vinden voor
het verfland en hart. Onze denkwijze en zeden zullen
daarvan getuigen, en geenen anderen Meester zullen wij be.
hoeven, om de woorden (les Eeuzvigen Levens te hooren. —
Bevinden wij ons alzoo zeer gelukkig bij het zuivere Evangelielicht, vergeten wij dan ook niet, dat wij hetzelve aan
den gekruifigden c II R is T U s te danken hebben , en dat
onze geheele zaligmakende kennis, met alle onze vrome gedachten en edele gezindheden, middellijk of onmiddellijk,
uit deze milde bron gevloeid zijn. Deze herinnering make
ons de Goddelijke leer van onzen Heilandí'eedsdierbaarder,
en doe ons wandelen, als kinderen de, lichts, als jn z us
echte leerlingen. A/zoo ons licht latende fchijnen voor de
menfchen, zullen wij den glans van hein, onzen eenigilen
Meester in den verhevenflen zin, op aarde verfpreiden.
Des te meer zal, niet het getal zijner leerlingen, het waarachtig en onveri }oorbaar menfchenheil toenemen. Des te meer
zullen de lof en roem van het Licht der wereld, dat wij erkentelijk vereeren, onder het menschdom verkondigd en
heerlijk worden uitgebreid, tot daar zij, in de gewesten
der
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der onvermengde waarheid, op der gezaligden tongen eeuwig weêrgalmen.
EENIGE AANMERKINGEN BETREKKELIJK DE LONGENPROEF.

V

aste, onhedriegeiijke kenteekenen zijn den Geneesheer
a llernoodzakelijkst tot de kennis en onderfcheiding der
kwaal, welke hij behandelt, en ter beoordeeling van alle
die gevallen, waarin hij Of zelf werkzaam zijn, Of zijn oordeel uiten moet. Waar deze ontbreken, kan hij alleen uit
de zorgvuldige verzameling en vergelijking van alle toevallen
en verfchijnfelen , die zich voordoen, cenig licht fcheppen.
Is dit altijd van aanbelanb , hoeveel te meer, wanneer de
uittpraalc van den Geneesheer het oordeel van den Regter
moet leiden, en van deszelfs getuigenis goed en eer, ja
niet zelden liet leven van een befchuldigde afhangen. In
deze omílandigheden kan hij niet te omzigtig zijn , en niet
genoeg moeite aanwenden, om zoo veel mogelijk zeker
van zijne zaak te wezen.
Het is dus te aleer te verwonderen, dat vele beroemde
mannen, bij een der gewigtiglle voorvallen der geregtelijke
Geneeskunde, de teekenen namelijk van leven of dood bij
pasgeboren kinderen, aan liet zinken of niet zinken der
longen zoo veel gewigts gehecht hebben , dat zij in deze
proef alleen zorgeloos bleven berusten; ja dat fotnmígen
hunner zelfs zoo verre _gingen van deze longen-proef voor
onbedriegelijk te houden, en de mogelijke uitzonderingen
naauwelijks eenige aandacht waardig keurden (*).
Doch het zij ons vergund fchroomvalliger te wezen,

en ,
( ) Verg. MET z GE r., vetnzi.sc'ite medicinifc,kc Scht•íften ,
B. I. S. 204. f 1. B. II. S. 99J. CAMPER, Verhandeling o 'er
de teekenen van leven en dood bij nieuwgeboren kinderen,
enz. hl. noo en op vele andere plaatfen. J. J. P L E N C E, CiC
yenta mmiedicinae et chirurgiae foi enfis, pag. 44.
,
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en, in dit belangrijk flak, eenige nadere bepalingen nood
te keuren. Daartoe noodzaken ons niet alleen we--zakelij
tenfchappelijke befpiegelingen aangaande de ware betrekking
tusfchen ademhaling en leven , en de veelvuldige omítandib
heden, welke de eerfte, in het pasgeboren wicht, kunnen
bevorderen of belemmeren, maar vooral herhaalde en wel
waarnemingen en proeven, welke aantoonen, dat-geítafd
hier vele en merkwaardige uitzonderingen op den algemeenem regel te maken zijn. AVij willen daarom ecnigen dier
gevallen, welke tot onze kennis kwamen, mnededeelen, met
oogmerk vooral, om onze vaderlandfche Kunstgenooten,
die er gelegenheid toe hebben, tot een nader onderzoek
dezer zaak op te wekken.
Het eerffe geval van dien aard is door den beroemden
LODE R waargenomen. Deze vond de lonen van een zevenmaandsch kind, dat dertien uren geleefd en herhaalde
reizen geluid gegeven had, bruin - rood, en in alle andere
opzigten aan longen gelijk, welke nog niet geademd heb
Zij zonken zoo wel geheel als flukswijze in het wa--ben.
ter, zonder dat men er eenige knobbels of verhardingen in
befpeuren kon (*). — Zoo vond ook os t A N D ER, dat de
longen van een paar, insgelijks onvoldragen, tweelingen,
welke na hunne geboorte, de een langer, de ander korter,
geleefd en geluid gegeven hadden, in het water zonken (t).
• Zelfs vindt men in EI U FE L A N D 'S Yorsrnal een geval aan
een kind, dat bijna 6 pond zwaar en 19-getkndva
duim lang was, bijna vier daen na de geboorte leefde, en
welks longen echter niet op het water dreven (§).
Bij deze voorbeelden kan men nog twee voegen, die de
I Joogleeraar BIE N DEL heeft bekend gemaakt (u). Beide
zijn
-

(*) Pr. L o D ER, Progr. pulinararn docimifa in .duhiurn
•natur ex nov i anatomici ob %crvrtione, 1780.
(#) Ci:ttin fche gelehi•te dnzeigren, 1809. No. 16.

(^) B. XXVIII. St. 4. S. 93 ff
(§§) HUF8LAND,

Journal &c . 13. XXXII. St. 2. i.

3 L.
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zijn van ontijdig geboren kinderen; het Bene Was eene
vrucht van ao weken, die in :et ei geboren werd, en zoodra hetzelve was opengefleden, met eene merkelijke uitzet
borstholte, ademde, zich bewoog, eenmaal, van-tingder
zelfs, ontlasting van meconium had, en na verloop van
drie kwartier uurs ftierf. De vrucht was in allen opzigte
onvoldragen ; de longen waren helder-rood, voor het overige nog klein, zamengedrongen, en zonken in water, zoo
wel geheel als flukswijzc. — In het tweede geval was de
vrucht 29 weken oud, leefde nog twintig uren, nam eenige
theelepels vocht, had ontlasting, bewoog zich, ademde en
fchreide herhaalde reizen. Ook deze vrucht was nog in allen opzigte onvoldragen; de longen vertoonden zich bleekrood, behalve den onderflen lap der linker long, welke ecnig•
zins donkerder gekleurd was. De buitenfle oppervlakte
der regter long bleef eenigzins boven het water; de boven
bleef ook in het water hangen, zon-lIeapdrinkog
er op te drijven; de onderi}e lap dier long zonk geheel-der
— Een dergelijk geval heeft B u c H 0 L z, mede bij eene on•
voldragen vrucht, waargenomen, die vijftig uren geleefd
had, en waar de onderfle lap der linker long mede zwaarder
dan het water was (*). Daarentegen vond o s IAN D It R de
longen van een voldragen kind, dat door de keering , zonder eenig teeken van leven, ter wereld was gekomen, in
allen opzigte gelijk aan longen van een kind, hetwelk reeds
geademd had, zoodat zij zelfs op het water dreven (t). Het
zelfde vond ME ND EL mede bij twee dood geboren kinderen, welke men lucht had ingeblazen
Deze aangehaalde gevallen fchijnen toch de onfeilbaarheid
der longen-proef te moeten doen in twijfel trekken; wart
van den eenen kant zien wij welgeulelde longen van levend
geboren kinderen zinken, en van den anderen die van dood
geboren kinderen drijven, zonder dat er eenig fpoor van
beo

(s).

(*) Beytrligen zur gerichtl..4rzneygel. B. II. S. io . fE
(t) t. a. p.
() uur r, i, ,bourn, B. XXXV. St. z. S. 65 ff.
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bederf aanwezig was. Zoo wel liet befluit: „ zinken dd
longen, zoo is liet kind dood geboren," als dat „ drijven
de longen; ddn is het kind Zevend geboren," zijn dus niet
algemeen meer; maar voor uitzonderingen vatbaar, welk è
het van belang is , nader te bepalen.
En hier is het vooreerst opmerkelijk , dat alle de levend
geborenen , wier longen zonken, ontijdig in liet licht kwamen, en Hechts geringe bewijzen van leven gaven. Deademhaling is bij deze fchepleltjes onvolkomen geweest, en
de longen zijn niet genoeg uitgezet, Om veel in fo.ortelijit
gewigt te verliezen. Daarenboven toont hare min of meer
roode kleur genoeg; dat er in haar eerie ophodpiug van
bloed plaats had, waardoor zij zwaarder moesten worden.
Het is daarom van aasbelang; de voorzorgen te nemen,
waarin de beroemde P L o U c Q u E T liet eerst is voorgegaan ,
en niet alleen te zien, of de longen zinken; maar tevens,
om dezelve te wegen, en haar gewigt te vergelijken met
dat van het geheele ligchaam des kinds. Hoe zwaardei de
longen, in evenredigheid van het ligchaám , zijn , hoc rooter de zekerheid wordt, dat het kind geleefd nebbe ; hoe geringer dat gewigt is , hoe mindei waarfchijnlijk het Wordt.
Van daar daii ook, dat de longen van dood geboren kinderen ; welke men lucht heeft ingeblazen, in vergelijking van
het ligchaain , minder wegen; dan die van levend geborenen; fchoon dok gene wel degelijk, na den dood, lucht bevatten; en op liet water drijven , terwijl hunne borstholte
zoo gewelfd is, alsof zij geademd hadden. De reden van
dit verfchijnfel is niet moeijelijk te vinden. Ook bij de zwak-:
ffte en kortftondig1 e ademhaling vaii een levend kind droomt
het bloed naar de longen, hetwelk bij het inblazen van
lucht in een dood kind nimmer plaats kan hebben. In liet
eerfle geval zijn de longen altijd met meer ftof beiwaard. —
Het is er echter verre af, dat nier ; met P La U c Q LT E t 7
deze evenredigheid reeds door getallen zoude kunnen uit
daartoe moeten er nog oneindig vele proeven -druken;
wel met tijdig als ontijdig geboren kinderen, genomerz
worden. Want wie zoude nog durven bepalen, in ivr_Ii.&
IIiLNG. 18x3. NO; 9,

Ef
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evenredigheid het gewigt der longen tot dat van het gehee+
1e lichaam , in een voldragen kind • fla ?
Men kan dus, in weerwil zelfs der voorzorgen van
P L 0 U C Q U E T, uit het zinken der longen geen hefluit tot
den dood van het kind vóór de geboorte trekken. Maar,
hetgene nog erger is, uit de waarneming van o S I AND E K
fchijnt het te blijken , dat het drijven der longen geen zeker
kenteeken is , dat het kind levend is ter wereld gekomen.
Zoo zoude dan deze onwraakbare getuigenis tegen van kindermoord befchuldigden geheel wankelbaar en twijfelachtig
wezen ! --- Het is onbegrijpelijk , dat de longen van een
kind drijven kunnen, zonder geademd te hebben. Zal men
dan aannemen, dat het voor of dat het gedurende de geboorte geademd hebbe? Het eerfee is meer dan onwaarfchijnlijk: want wat men, zelfs in geneeskundige gefchriften, verhaalt van kinderen, welke in moeders ligchaam geluid zouden gegeven hebben, zijn fprookjes, en zal, bij
onze tegenwoordige phyfiologifche kennis, niet ligt door
iemand geloofd worden. Het ademen gedurende de geboorte is, in natuurlijke gevallen, al even onmogelijk: want na
het afloopen van liet water fluit zich de baarmoeder te
naauw om liet kind, dan dat er eenige ruimte voor indringende lucht, of voor de beweging der borst en onderbuik,
zoude overblijven. Onder zulke omflandi ;heden kan er dus
geene ademhaling plaats hebben. Maar als het kind gekeerd
wordt, en de fireng toevallig geklemd raakt, kan er welligt, door veranderden bloedsomloop, eenige ruimte in de
Jongen, en Bene inzuiging, als het ware, der buitenlucht
door dezelve plaats hebben, zoodat het kind, gedurende
de geboorte, eenigzins ademde (*). Doch men ziet lite1 jk, dat dergelijke gevallen onder de aferzeldzaamfle bchooren, en niet wel plaats kunnen hebben bij liet kinderba zen in het geheim en zonder kunstmatige hulp. Men
loopt.
(*) Men vergelij ke hier F I c K E R , uber das ,lihmen von
Einder im Mutterleibe; Salzburgfche Medicinisch•Chfrurgifche Zeitung, i8to. S. 307 ff.
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loopt dus hier weinig gevaar, om eene onfchuldige te ver
kindermoord beticht wordt.
-ordeln,iva
Maar hoe dán; als liet kind, fchoori dood geboren, lucht
Is ingeblazen, en digs al den fchijn heeft van geademd te
hebben, ook ten aanzien van het drijven der longen? Het
is naauwelijks denkbaar, dat dir ooit gebeuren zal ten nadeele der moeder, en om haar als eene kinderinóordenaresfe
te doen voorkomen; maar wel; dat zulke ongelukkigen van
deze waarneming gebruik konden maken, en beweren dat
haar kind wel dood geboren was, maar dat men , om hetzelve, ware liet mogelijk, bij te brengen, herhaalde reizen
lucht heeft ingeblazen, en dat daardoor de longen drijven.
Het is Inoeijelijk, om uit déii toeband der longen alleen hier
het bedrog te ontdekken. Want is dat inblazen ílechts eerai=
germate met beleid gefchied, dan is de borstholte gewelfd;
dan geven de longen, bij het doorfnijden, een knárfend geluid, dan ontwikkelt er zich lucht uit, even alsof het kind
geademd had. Ook hier zoude de proef van P L o U C Q U E T
beílisf rid zijn, indien men wist, hoeveel doorgaans het betrekkelijk gewigt der longen is Nu kan men daar niet veel
Raat op malien. Welligt kon men een gegronder befuit uit'
de kleur van liet bloed in de beide hartekan eren opmaken;
Want is het_ in beide even zwart, zoo wordt het vermoeden,
dat het geademd hebbe, veel minder, omdat de ingëblazen
lucht, na den dood, die verandering in het bloed niet kart
te weeg brengen, welke een gevolg der ademhaling is.
Vindt men, daarentegen, het bloed in de achterre hartekartier rooder, dan heeft men genoegzame zekerheid , dat het
kind na de geboorte geleefd hebbe. Deze proef kan even.
wel alleen in het werk geleld: worden, wanneer het lijkje
zeer versch is.
De longen-proef op zichzelve kan dus geen onbetwist
zijn, dat een kind levend of dood eb oren is;-bartekn
maar men moet ook hier alle neogelijke kenteekenen vereenigen;. en uit derzeiver vereeniging en vergelijking een
gefluit opmaken ; hetwelk wel fomtijds flellig en bepaald,
doch dikwijls ook onbepaald en twijfelachtig uit zal val=
: V;
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416

PORTREI`

PORTRET VAN DEN, ONLANGS OVERLEDEN', ABT
DELILLE, DOOR. MEVR. DU MOL.

In wit a man, f/viplicity a child.
POPE, Epitaph On GAY.

I

k begeef mij aan het fchilderen van een groot man, err
een man, dien ik lief heb. De onderneming kon gewaagd
of verdacht fchijnen; maar de kenfchetfen van het genie ver
zich in hem voelbaar genoeg, om de bekwaamheid-tone
overtollig te maken en tegen de misleidingen der vriend
te beveiligen.
-fchap
Niets is te vergelijken, noch bij de bevalligheden van
zijnen geest, noch bij zijn vuur, noch bij zijne vrolijkheid,
noch bij zijne kwinkslagen, noch bij zijne ongefchiktheden>
Zijne werken zelfs dragen noch den Rempel, noch de beeld
zijne verkeering. Wanneer men hem leest, houdt-tenisva
men hem voor overgegeven aan de ernftigIte zaken; hem
ziende, zou men oordeelen, dat hij daaraan nimmer heeft
kunnen denken; hij is beurtelings meester en fcholier. Hij
verneemt geenszins naar hetgeen de maatfchappij bezig
houdt; de geringe voorvallen treffen hem weinig; hij let op
niets, op geen mensch , ook niet op zichzelven; dikwijls
is hij, niets gezien, niets gehoord hebbende, nogtans bij
der hand ; dikwijls ook zegt hij goedhartige naïviteiten; maar
altijd is hij aangenaam; zijne denkbeelden volgen elkander
bij menigte op, en hij deelt ze allen mede; hij is noch
lomp noch gezocht in zijne rede; zijn gezellig onderhoud is
een gelukkig mengfel van onachtzaamheden en fchoonheden, eenti beminnelijke wanorde, die altijd behaagt en fomtijds treft.
Zijne geftalte ..... lien klein meisje zeide , dat zij altijd
ziegezaagde. De vrouwen merken nooit op wat zij is , en altijd wat zij uitdrukt; zij is wezenlijk Zeelijk, maar nog meer
vreemd, ik zou zelfs zeggen belangrijk. Hij heeft eenerr
grooten mond, maar die fehoone verzen voortbrengt. Zijne
®ogen zijn eenigzins grijs, eenigzins diep liggende hij doet
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er mede wat hij wil, en de bewegelijkheid zijner trekken
geeft met zulk eene fnelheid aan zijn gelaat een voorkomen
van gevoel, van adel en van uitgelatenheid, dat zij hem
den tijd niet laat om leelijk te fchijnen ; hij bemoeit er zich
mede, maar flechts als met al hetgene zonderling is en hein
doet lagchen; ook haat de zorg, welke hij er voor draagt,
altijd in tegenflelling met de gelegenheden; men heeft hem
in een' ongekleeden rok zien verfchijnen bij eene Herto.
gin, en te paard door de bosfchen rijden in een onder.
kleed.
Zijne ziel is vijftien jaar; ook is ze gemakkelijk te kennen; zij maakt twintig bewegingen tevens, en ondertusichen is zij geheel niet onrustig; zij verliest zich nooit in
de toekomst, en heeft nog minder behoefte aan het voorledene. Tot een uiterfte toe gevoelig, te allen tijde gevoelig,
kan hij op allerlei wijzen worden aangevallen; maar nooit kan
hij verwonnen worden. Zijne dwaasheid, of althans zijne
vrolijkheid komen hem te hulp, en maken hein tot het gelukkigfte wezen, al moet men ook zeggen, dat deze vrolijkheid fomtijds dartel is tot onbezonnenheid toe. Hij vergeet
fomtijds , dat hij bemind is; men vreest bijna, dat dit hein
geene behoefte zij; hij zou dikwijls verlegen ítaan op de onverwachte vraag, of hij beminne, en of hij bemind worde.
Zijn gedrag is, als zijne taal, zeer onachtzaam. De ver
zijn niets voor hem; hij weet ze geheel-makendrft
niet op te zoeken. Hij geeft zich gereedelijk aan een enkel voorwerp over; hij verveelt zich nooit; hij heeft geene behoefte, noch aan groot gezelfchap, noch aan een
groot tooneel, en fomtijds vergeet hij hetgeen de nakomelingfchap hem belooft; wel, inderdaad, laat hij zichgelukkig zijn! Verwonder u ook niet over de uren, welke hij
u fchenkt t buiten twijfel bevindt hij zich wél te uwent;
maar hij is overal wél, zelfs bij zijne huishoudiler. Uw onderhoud boeit hem , het is waar; maar hij brengt ook zeer
gaarne een paar uren door met zijn paard te fireelen, hetwelk hij echter ook fomtijds vergeet, hetzij om te verdwalen in de bosfchen, of, wanneer hij niet bang is, peinst hij
Ff3
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op de maan, op een grasfcheutje, of, om juister te fpre•
ken, op zijne gepeinzen zelve.
Maar, zou men hem niet prijzen kan van wege de ver:
dient'e eens geregelden levens, voor het minst heeft hij de
gebreken niet van een ongeregeld; zoo zijn leven niet n^ét
wijsheid aaneen-efcihakeld,is, het is zuiver; en zoo hij gee•
ne grootfche karaktertrekker bezit, hij vergoedt zulks door
treffende manieren, eenvoudigheid , bevalligheid, en Bene
zoo waarachtige, zoo jeugdige, zoo ongekunílelde en nom
tans geestige vrolijkheid, dat zij hem telkens doet omringen
als Bene aardige vrouw; in 't kort, door eene onuitdrukkelijke bekoring, die u tellens die aandoeningen inílort vals
nieuwsgierigheid en genegenheid, welke gewoonlijk niet gevoeld worden dan bij een aanvallig kind, en die foort van
onveranderlijke verkleefdheid, welke bewaard fchijnt voor
lager gefleurde zielen ; — het is de dichter van Plato
een heilig, ligtzinnig en wuft wezen.
COLUMBUS, BIJ HET EERSTE GEZIGT VAN AMERIKA.

Steure, :mz,1tlaiger Segler! Es mag der JzPi'tz dick ?'erhii kneu
Und der Scki er am Steur fenken die läsfi,,•e Mand.
Immer, immer neck Test! Dort •musf die Kuste fich zeigen,
Liegt (ie doch deutlich und.liegt/chimmerndvordeinemVerfland
T'rane dem ieitenden Gott and fofgedein fchweirendenhVeltsneer;
JJ/zr fie noch nicht, fie flieg jetzt aus den Flutes emtpor.
iulit de:n Genius fíelit die Natur in evvigem Bustle;
Jras der eiste ver fprieht, leistee die andre gewisf.
.

SCHILLER.

et het Genie, zegt de onflerfelijke s c H IL L E R, flaat
M
de Natuur in een eeuwig verbond; — met

andere woorden.
hetgeen het vernuft eens uIo.uten denkers als waar in de Na
durft vooronderílellen , zal (feeds in liet vervolg door de-tur
ondervinding als werkelijk waar bevestigd worden. Zoo,
durfde in later tijd een groot Wijsgeer, alleen door de
kracht zijns verhevenen verflands geleid, het aanwezen

Bene.
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eener Ster beweren, die noch door het zijne, noch door
eenig ander menfchelijk oog, hoe flerk ook gewapend, ontdekt was — en de waarneinnigen der Sterrekundigen hebben op de waarheid zijner flelling vervolgens het zegel ge
om het dus uit te drukken — in vroe--drukt.Zofchiep—
gere dagen het floute vernuft van co L u M B u s eene nieuwe Wereld in het verre Westen, tot welke nog geen Zeeman was doorgedrongen — en hij zelf bevestigde naderhand
zijne grootfehe gisting door de dadelijke ondervinLling : door
hem toch rees Amerika voor het verstomd Luroop uit de
baren.
CHRISTOFFEL COLUMBUS! 0niterfeliike naam,
bij welks vermelding elk hart moet kloppen, dat voor het
groote en edele gevoel heeft, maar tevens van verontwaardiging gloeijen, wanneer het zich den fchimp en de verguizing voor den geest roept. die het geheele leven diens
iieldllaftigen mans heeft verbitterd.
CHI:ISTOFFEL COLUMBUS! Hoe moet Zijne
groote ziel van verrukking zijn doortinteld geweest , toen
hij, na duizend afwijzingen te hebben verdragen, na duizend zwarigheden, na ontelbare zorgen en vermoeljenis.
fen te zijn doorgeworlleld, op het eigenfte tijdpip, dat het
wanhopig fcheepsvolk hem wilde dwingen den ftevcn te
wenden en van het zoeken eener nieuwe Wereld af te zien,
-- toen hij, zeg ik, op dat eigenfile tijditip, deze nieuwe
WVereld, door de morgenzon beflraald, voor zijne oogera
zag liggen , pralende in alle hare jeugdige pracht en
Ichoonheid!
Ik heb in de volgende dichtregelen getracht dit gevoel
eenigermate te fchetfen. Vooraf, echter, nog een paar
woorden over c o L u m n, u s en de wijze der ontdekking van
Amerika in 't algemeen.
CHRISTOFFEL COLUMBUS, in de vijftiende Eeuw
te Genoa geboren, had reeds van zijne vroegste jeugd
eenen onleschbaren dorst naar ftoute en groote ondernemingen. Als Zeeman trachtte hij aan dezen lust bot te
vieren, door her- en derwaarts henen verfehillende togten
te
Ff4
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te doen; doch het verdroot fpoedig den ondernemendeti
man, op de vaak betredene paden naar roem te zoeken:
zijn vurige geest wilde denze ven najagen, waar nog geene
menfchelijke ftoutheid hein had pogen in te halen.
Tile high . born Soul
Disdains to rest her heav'n - aspiring wing
Beneath its native quarry.

zegt de Dichter. — Op. verfchillende gronden was het I^enl
reeds lang voorgekomen, dat onze Aarde in het Westen
eene grootere uitgeltrektheid lands moest bezitten , dan tot
dus ver bekend was. Zijne vermoedens klommen fpoedig
bij henizelven tot ontwijfelbare zekerheid; en nu was de
ontdekking dier nieuwe Wereld het hoogfle doel zijner begeerten. Hij vervoegt zich eerst bij de Beftuurders zijns
Vaderlands, deelt hun zijne foute ontwerpen mede, en
fineekt om hunnen bijítand tot derzelver volvoering; doch
cie dwazen belagchen zijne plannen als ijdele herfenfchimneen, en wijzen hem honend af. Gegriefd door deze teleurftellíng, tracht hij aan het Hof van Lisfabon die hulp te
ezlangen , welke zijn Vaderland hem weigert. Daar hoort
men hein met belangneming aan, vorscht hem listig uit,
befeft het gewigt zijner gronden ; doch , den Vreemdeling
cle eer der ontdekking misgunnende, zendt men heimelijk
tot derzelver bewerktelliging eenen Portugee s, uit, die echter, zonder koenen moed, zonder zielskrachtern, zonder.
ílandvastigheid, fpoedig op eene lafhartige wijze terugkeert.
Co L u pi n u s verneemt he lage bedrog, gloeit van verontwaardiging en fpijt, en ijlt naar Spanje, om daar eerlijker
befchermers te zoeken. Na duizend mislukte pogingen, na
duizend teleurftellingen , gelukt het hem eindelijk, trots de
tegenw,erk:ngen zijner bejijders, het bevel over een Idem
Smaldeel te bekomen , en de Ontdekkingsreize te ondernemen. Hij Ilcekt uit de, haven van Palos in zee, laat fchielijk
de Canarifche Eilanden achter zich liggen, en komt thans ir;
tateren, nog door Beene Luropdfche kiel beploegd, Men
zeil
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zeilt dagen lang; doch geen land doet zich op. Onophoudelijk zijn de blikken van c o L u M B u s naar het Westen gerigt; doch hij ziet niets dan lucht en golven. Thans
ontzinkt het fcheepsvolk alle moed. Vreemde zeeverfchijnlèls jagen hetzelve èenen bijgeloovigen fchrik aan. Het vuur
der muiterij fmeult in aller harten; met moeite dooft de onbezweken Held telkens hetzelve uit, doch eindelijk barst
liet los in lichtelaaije vlam, en het oproergekraai zijner man:
fchappen dondert hem verfchrikkelijk in de ooren. Men
wil den teven wenden; men wil naar het Vaderland terub
keeren. Nog flechts drie dagen worden aan c o LU atB u s vergund, bevorens dit lafhartig ontwerp zal worden
ten uitvoer gebragt. De lIeld blijft gerust; hij weet, dat
het land nabij moet zijn. De derde dag gloeit in het Oosten, en op eens klinkt het gejuich: land! land! uit de
toppen der masten. De Zon gaat op , en de nieuwe Wereld ligt ontíluijerd en als uit het niet geroepen voor aller
blikken.

Z ijt, zijt gegroet, 6 zaalge velden,
Door 't jeugdig morgenlicht beftraald!
Gij bosfehen, bergen, beken, beemden,
Waar langs mijn blik, als dronken, dwaalt!
ó Groot, ó nameloos verrukken,
Dat in mijne adren bruist en gloeit!
0, 't zal mij eindlijk dan gelukken,
'k Zal eindlijk dan den boden drukken,
Die heel mijn ziel en zinnen boeit!
Heb dank, heb dank, 6 eeuwig Wezen,
Wiens oog het gansch Heelal doorziet!
Dan ach! mijn tong moog klanken ílaamlen,
Naar waarde danken kan ze U niet.
Gij, die in mijne borst dat finachten
Naar 't verre ftrand ontvlammen deedt,
Gij gaaft mij moed, geduld en krachten,
Der dwazen fchimptaal te verachten,
Hoezeer hun fpót mij 't hart doorfneed.
Ff
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Naar. 't Westen, Westen heengellevend
(Dus klonk uw fiem in mijn, gevoel)
Naar 't Westen, Westen volgehouden;
Daar ligt het grootsch i het heerlijk doel
Houd moed, hoe lang ook niets dan baren
En lucht u blaauwen voor 't gezigt,
Wat waterplas ge ook moogt bevaren,
En ge echter fleeds met vruchtloos flaren
Den blik naar 'i Westen houdt gerigt.
Ik hield dien moed, — U, U zij de eere! -^
Hoe vaak op nieuw het zonlicht fcheen,
Sinds 't magtig Spanje aan Palos firanden
In 't wijkend vergezigt verdween ;'
Hoe afgemat mijn blik ook dwaalde
Aan 't eind der wester hemeltrans;
Maar ach! 't zij Hesper vriendlijk ftraalde,
't Zij 't morgenrood in 't Oosten praalde,
Slechts golven blonken in hun glans.

Doch toen het dondrend oproerkraailen
Der fcheopslién mij in de ooren klonk,
Als hun, bij 't vruchtloos voorwaarts ireven s
Geen enkle ftraal van hoop moer blonk;
Toen rampen zich op rampen tastten,
Toen 't fchimpend rot zich in mijn fchard',
In mijn verguizing zou vergasten,
Toen, toen klonk uit den top der masten
De vreugdekreet: „ het land! her land!"
ó Gij, uw groenend hoofd verheffend
Uit zilvren baren, heerlijk land!
Ras zullen Genuas banieren
In 't koeltje wappren van uw firand!
Maar neen! — in mijner Vadren (treken
Werd ik met hoon en fpot bela„ïn;
Toen 'k daar van wisfe hoop dorst fpreken,
Daar hulp en bijifand af wou fineeken,
Zag elk mij als een' droomer aan.
Ell
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En ginds, waar Lisbons Koningswallen
Zich fpieglen in den trotfchhen vloed,
Die door het goud van zijne zanden
Zijn fpnttend zilver brui,en doet;
Daar.....'It mogt er's Verilen zetel nadren,
Men hoorde mij doorflepen uit,
Doch zond — ó fchelmiluk van verradren 1
Nog kookt mij 't ziedend bloed in de adren -Een' lafaard naar den verren buit.
Moog Spanje da't de vruchten oogtien,

Door 't wester aardrijk voortgebragt,
Door Genuas en Lisbons lieerfchers,
Als herfenfehitmnen , dwaas belacht!
Moog dan Castielje lauwren plukken!
Komt, broeders, riemen in liet zout!
0! 'k finacht naar 't bovenanrdsch verrukken,
Dien grond, dien heilgen grond te drukken,
Dien thans Euroop door mij aanfchouwt.
B. H. LULOFS.

DE HELDENMOED DER KINDERLIEFDE.

(Eend echte Gebeurtenis.)

rijs geworden in de loopbaan der wapenen, verbeeldde
zich de Graaf v A N rz 0 N T REAL, naar eene eerevolle rust
te kunnen dingen. Maar welk een fchouwfpel voor zijnen
ouderdom 1 De troon was ingeftort; de fchrik regeerde over
Frankrijk. Gefproten uit een bloed, hetwelk belden aan den
Staat had gefchonken, zelf doorluchtig door fchittercnde
dienften, nog meer geëerbiedigd om zijne perfoonlijke deugden, bemind van den foldaat en het volk, wat al misdaden
bevlekten den Graaf in het oog der tirannen ! Zijne familie
begreep, dat zij geen edeler fagtoWer konden doen fneven;
zij bevlijtigde zich , om het hun te onttrekken , in het zelfde
oogenblik als zijn naam Rond gefchreven op de lijst der
beo
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befchuldigden. Met het zelfde gelaat zou de oude krijgsman de bijl der beulen verwacht hebben, waarmede hij het
vijandelijke ílaal honderdmaal getart had: om zijne kinderen
te redden , liet hij zich overhalen om te vlugten. 0 C T Av I u s en E R M E L I N A waren zijn trots en zijn geluk ; met
hen ging hij zich begraven in eene nederige woning, niet
verre van eene flad, aan den Rijre gelegen. Aldaar hoopte
hij, onder eenen verdichten naam, liet einde zijner kwel
af te wachten, of gemakkelijk eene wijkplaats te vin--linge
den aan de overzijde van den ílroom, indien de vervolging
zijn nederig verblijf bereikte.
Maar al te veel reden had welhaast de Graaf v A N MO N Ti E A L, om de wijsheid van zijn nieuw levensplan te erkennen. Geen brief of dagblad ontving hij, of hij vernam
tevens het treurige einde eens vriends of bloedverwants. Hij
beefde voor zijne kinderen, terwijl hun hart alleen om zij
leed. Overtuigd dat de naaal alleen .van dezen-netwil
eerwaardigen grijsaard niet konde genoemd worden, of zijn
doodvonnis zou tevens geveld zijn, was hunne liefde tel
middelen bedacht, om de duisternis, welke zijne-kensop
fchuilplaats omringde, nog meer te verdikken.
Maar, terwijl zij voor hunnen vader zorgden, hielden o cT A V I U S en ER in z L I N A Zich niet hunne eigen veiligheid wel genoegzaam bezig? — Dikmaals deden zij eene wandeling in het boschje, hetwelk rondom hunne woning lag.
Het was in deze vrije oogenblikken dat zij lucht gaven aan
overdenkingen en ultboezemingen, voor welke zij zich
zorgvuldig wachtten in de tegenwoordigheid van den oorfprong buns levens, uit vreeze van zijne finarten te zullen
vermeerderen, welke hij zelf zorgvulLlig voor hen verborg.
Op zekeren avond, gezeten onder eenen boom, aan de
buitenzijde van het bosch, wendden zij hun gezigt naar den
loop des Rijns, door de ftralen der ondergaande zonne verlicht. Ziet gij," zeide E P. inn L I N A tot haren broeder,
„ ziet gij, aan de overzijde der rivier, die heuvels, met
„ wijngaarden bedekt? Mij dunkt, de vrolijke gezangen te
, hooren, welke vandaar opklimmen. Aan deze zijde,
*, welt„
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, welk eene akelige flilte ! Is het mogelijk, dat alleen de
„ breedte dezer riviere een zoo wreed verfchil kan maken
„ tusfchen het lot der menfchen, die langs hare oevers
„ wonen? Wanneer ik bedenk, dat een oogenblik genoeg
„ zijn zoude om deze zwakke grensfcheiding te overfchrij,, den, en dat wij, alle drie aan gene zijde vereenigd...!
„ Mijn vader, ik weet het, zegt, verpligt te zijn, aan de„ ze zijde te blijven, om zijne bezittingen voor ons te be
houden; maar, wat zijn rijkdommen en bezittingen, in„ dien wij niex kunnen handelen, denken en gevoelen zoo
,, als wij willen, indien wij ons moeten fchuilhouden om
„ elkaiader te beminnen ? " Niet minder geroerd, door deze fraaije teekening van vrijheid en geluk, dan zijne zuster,,
beloofde haar o C T A V I u s, reeds den volgenden dag met
haar te zullen zamenfpannen , om van hunnen vader te ver
dat hij tegen liet verwezenlijken van dezelve zich-krijgen,
niet meer zou verzetten.
In het oogenblik dat zij oprezen, om naar huis te keer
ren, greep E R ME L INAijlings haar broeders arm, en
toonde hem eene gewapende bende, die over de vlakte
trok, en den wil fcheen naar het bosch te hebben. 0c-T A V i u s, zonder zijne vreéze te laten blijken , trad in de
laan, die naar het huis liep; doch geene twintig fchreden
was hij voortgegaan, of er kwamen, regts en links, uit het
kreupelbosch, foldaten voortfchieten, die hem de bajonet
op de borst zetteden. Men vroeg hein naar zijne papieren;
hij had ze niet. Men vat en voert hein weg. Aan de ruwe
fchertferijen van dit krijgsvolk merkte hij, dat men niets
minder dacht dan dat E R nt E L INA zijne zuster was, en
hij wachtte zich wel, om hun te berigten, wat er van de
zaak ware. Doch, hoewel ongewapend, zijne fiere houding
was genoeg, om zijne geleiders te noodzaken, de jonge
maagd te fparen,,die, doodbleek en fidderende, haar aangezigt aan haar broeders boezem verborg. Het leed niet
lang, of o c TA VI US ontdekte, dat men hem voor een'
der bandieten hield, die, omtrent dezen tijd, den oord onveilig maakten; hij vernam, dat men hem naar eene der gevan,
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vangenisferi in de flad wilde brengen. Te midden van zijn
ongeluk zich gelukkig achtende om deze dubbele misvat
hein ten minlfie aangaande zijns vaders lot gerust--ting,de
doen
een oogílag en een handdruk van n R m£ L IPelde ,
gevoelen,
dat zij elkander verflaan. Zij komen in
N A. hem
de iiad; liet volk fchoolt rondom hen te zamen; E R m f,LINA'S jeugd, fchoonheid en oníchuldige houding ver
deelneming. Op den hoek eener-weknalgm
naauwe ftraat is het krijgsvolk genoodzaakt de gelederen te
breken. 0 C T A VI US bemerkt het. Meed bezorgd voor
zijne zuster dan voor zichzelven, slingert hij haar met kracht
onder een troep vrouwen, die zich opent, en fcraks wederom fluit. In een oogenblik wordt de hoed, die haar
hoofd bedekte, afgerukt, en vervangen van een' wijders
zwarten mantel, daár te lande in gebruik. De duisternis
begunlfigt verder hare ontkoming; door eene harer verlos=
ters geleid, en als eene eenvoudige boerin vermomd, fnapt
zij ter flad uit, en vliegt naar haren vader.
Wie vormt zich een denkbeeld van al wat deze liefderijke vader had uitgeflaan , finds het uur, dat hij gewoonlijk
zijne kinderen zag terugkomen? Met eene gemaakte Vrolijkheid zich in zijne armen werpende, verhaalde hem E a.ME L I NA, dat, door Bene zonderlinge misvatting, haar
broeder als een kapitein van ifruikroovers was gevangen
genomen: „ Maar wanneer zij zien zullen dat zij zich
„ vergist hebben," voegde zij er nevens met een gedrvongen glimlach, „ zullen zij hein aanfionds loslaten; twijfel'
;, daar niet aan, lieve vader! 0 c TA VI u s heeft snij ernstig
„ bevolen, u dit te zeggen. " De Graaf v A N nT ON 'rRE AL hield zich , alsof hij in E R ME LI N A's gewaande
gerustheid deelde; door wederkeerige liefde geleid,. trachtten aldus vader en dochter elkander te misleiden. Alleen'
aan de flemme der vaderliefde her oor leenende , was de
ongelukkige grijsaard op het punt van zijne fchuil'plaats
te verlaten, om zijnen zooi te gaan terugeifchen. Om
dit onberaden voornemen te fluiten, nam E R ME L IN A.
het vermogen harer liefkozingen en tranen te baat; mei
eeiïe
;

;
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eene kracht, boven hare jaren en hare fekfe, verklaarde
zij, dat zij zelve naar liet lot van 0 C T A VI US Zou gaan
vernemen. En inderdaad, zonder zich den tijd te gunnen
om eenige rust te nemen, vervoegt zij zich, onder begunfliging van haar boerinnen - gewaad en hulfel , in de flad, en
vraagt voorzigtig den weg naar de gevangenis. Voor de.
verfchrikkelijke deur genaderd , begint haar hart te kloppen, op het Bezigt van de ijzeren traliën en van de fchildwachten; naauwelijks kan zij op hare voeten ftaan; zij kan
geen verítaanbaar woord uitbrengen. Eensklaps vertoont
zich de vrouw des cipiers; derzelver eerlijk gelaat boezemt
het arme meisje eenig vertrouwen in; fchroomvallig treedt
zij nader; eene kleine, aanvallige nijging, hare bedeesde
houding, de aanbieding van een mandje met fruit, hetwelk
zij aan den arm draagt, nemen de cipierfe te haren voordeele
in. „ Wat wilt gij, kindlief ?" vraagt zij. „ Ach! ilk
„ zou wel iets willen weten van een... Heer, dien men
„ gister - avond hier moet gebragt hebben." — „ Van een
„ I-Ieer? Ja! ja! van een' dier roovers, die het geheele
„ land plunderen. " --- „ 0 ! die zelfde, verzeker ik u, is
„ een zeer eerlijk man : het is ... mijn neef." -.- De cipierfe kon zich niet bedwingen van lagchen: „ Welaan,
arm fchaap ," zeide zij, „ terwijl mijn man afwezig is,
wil ik u bij uw' neef brengen; maar haast u wat." —
E R ai EL I N A zou de goede vrouw wel hebben willen kus fen ; zij volgt haar, en zoo dra zij o c T A VI U S in het oog
krijgt, werpt zij zich in zijne armen. De cipierfe glimlacht;
zij laat hen alleen. „ Mijne lieve E R M E L I N A ," zegt o cr A VI U s, na hare omhelzing teederlijk te hebben beantwoord, „ een enkel oogenblik, en niet meer, fchiet mij
, over, om met ti plaatregels te beramen ter behoudenisfe
van het leven onzes vaders; verleen mij dus alle uwe
,, aandacht. Bij mijne aankomst in dit akelig verblijf ver„ nam ik, dat het gerucht mij was vooruitgeloopen, dat
men het hoofd eener talrijke rooverbende had gevat, wel„ ker voornaamfte leden reeds in hechtenis zaten. Omringd
, en naauwkeurig gadellagen van deze roovers, groetten
,, mij
--
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„ mij allen, met luider ílemme, als hunnen kapitein. Iii
, opende werktuigelijk mijnen mond, bm hunne dwaling te
logenílrafffen; herhaalde wenken beduidden mij, dat ik mij
„ moest ílilhouden. Gij weet, welke andere beweegredenen
„ ik had, otn daaraan te voldoen! Zoo dra ik gelegenheid
„ bekwam , eenige uitlegging te vragen van de zonderlinge
, eer, welke men mij wilde aandoen, vernam ik, dat mijn
„ Itilzwijgen voor eene bekentenis genomen; door het
3, geregt in een verkeerd denkbeeld te brengen, het opper
„ hoofd, hetwelk vervolgd werd, moest redden; en meti
, verzekerde mii tevens, dat ik, tot loon van eeti' zoo
, uitftekenden dienst, de eerlle zijn zal, die, door de vereenigde pogingen der geheele overige bende, zal verlost
„ worden. Keer dan terug tot onzen goedeti vader, en ftil
zijne droefheid, tot dat ik in uw midden wederom zal
„ verfchijnen." De cipierfe kwam E R ME LI N A zeggen,
dat het tijd was om te vertrekken. Minder bedrukt ver
zich het meisje, denkende, haren geliefden broe--wijder
volgenden
dag te zullen wederzien.
der den
Maar, welk een donderílag voor haar, toen zij, des anderen daags, uit den eigen mond harer begunf'dgfter, ver
dat alle de gevangenen zonder toegang zitten, en het-fiat,
opperhoofd nog ftrenger dan alle de anderen! Naauwelijks
is zij in (laat, naar haar vaders huis terug te keeren Nogtans moet zij den verfchrikkelijken moed verzamelen, om de
waarheid voor hem te vermommen, en zijn hart met zoete
koop te vervullen, terwijl haar eigen hart eene prooi der
wreedile angften is. Verfcheidene togten naar de ftad, tot
onvoorzigtigheid toe vermenigvuldigde vragen, dienen alleen om haar te overtuigen, dat nieuwe pogingen ten ot
feilbaren gevolge zouden hebben het verderf van twee wezens, wier behoudenis hare eenige gedachte was.
Intusfchen wordt het pleidooi der, roovers opgemaakt:
Geregtelijk ondervraagd, volhardt de edele o c =r A v r u
bij zijn , grootmoedig bedrog. De regtbank doet de wetw
ten in al derzelver ftrengheid tegen de boosdoeners werken; maar derzelver gewaand opperhoofd kan van geeney4
ail
;
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lei manflag overtuigd worden: hij zal niet op kOt fchavot
heven. Boeijen en brandmerk zijn het firafvonnis ; over
hem uitgefproken. Na deze fchrikwekkende aankondiin;
voelt o C TAVIUS alle zijne krachten hein begeven i hij
ílaat op liet punt om zich bekend te maken. . . . eene fpoedige bezinning herinnert hem , dat zijns vaders naam niet
uit zijnen mond kan gaan, zonder tevens onmiddellijk hem
tot doodvonnis te verftrekken. Edel en ongelukkig jonge
te weinig zoude het dan voor u geweest zijn, uw-ling!
bloed te (torten voor den oorfprong tnvs levens! — IIet
verfchrikkelijk vonnis wordt ten uitvoer gebragt.
Weinige dagen daarna begeven zich de veroordeelden o13
weg naar de fortres, in welke zij tot 's lands werken
moeten gebruikt worden. Door een bosch trekkende
wordt het krijgsgeleide aangevallen en op de v';ugt gem
dreven; en de gevangenen zijn verlost> -- Eensklaps verb
fclhijnt 0 C T A VI U S in zijns vaders tegenwoordigheid. Zich
aan deszelfs eerwaardigen boezem voelende drukken , en de
eerloosheid van het lot, 't welk hij voor hein ondergaan had,
zich voor oogen Rellende, vroeg de held der kinderliefde
aan zichzelven, of hij des oorfprongs van zijn leven nog
waardig ware 1
De overmaat zijns ongelttks was hem alleen bekend. In
de diepe eenzaamheid, in welke E r. Mr n r 1 N A en de oude
Graaf zich meer nog dan voorheen lmddun neoeten opiuiten, federt liet heilloos oogenhl ;i;, 't welk hen ven o eT A VI U s had gelcheiden , Leaden zij n,_auwielijics eenige
onzekere geruchten kunnen inwinnen, aangaande het lot
der elienelingen, in hc^welk dc grilligheid zijner fortuin
leem zoo ongelukkig had ingcwiki;Lid lij zijn verrasfend
wederzien vierden zij hierom aan hunne blijdíchap den rui
teugel. Die van E K nz EL t N A werd verdubbeld, toeei-men
zij hem haren vader hoorde bezweren, zonder uit(lel naar
de overzijde des Rijeis over te f1aken. Met bet ver1.:. 'gen^,
om al wat heng dierbaar was in zekerheid te I1:.Ikn paarde
zich , in de ziel des ongelukkigen jungelings, Gene 1)' vveeg
voor welke hij niet openlijk uitkwam. Eene inwon=-redn,
MENG. Ií413. NO. 9.
Gg
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,
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dige fleur riep hem onophoudelijk toe, dat het den zoon
van den Grave VAN MONTREAL, niet het zegel der
eerloosheid gebrandmerkt , hoe onverdiend ook zijn lot
rnogt wezen , voor zichzelven onmogelijk was , te blijven leven. De oorlog bood hem middelen aan, om een befluit
te volvoeren, van hetwelk geenerlei menfchelijke aandoe
genegenheid in ílaat was hem af te trekken. Eeni -nigva
dagen waren genoeg, om zijnen vader in eene flad in-ge
Duitschland te vestigen; hij vertrouwde hem aan de zorge
Van E R M E L INA, en nam dienst onder eene bende vrij
Zijne fchitterende dapperheid, in eene menigte-wilgers.
gevechten betoond, maakte hem welhaast met eere bekend
bij zijne opperhoofden. Zijns ondanks als 't ware alle gevaren ontkomende en alle zijne fpitsbroeders overlevende,
werd hij, reeds met het eindigen des tweeden veldtogts, tot
Kolonel bevorderd en met het eereteeken der dapperen begiftigd. Het hoofdkwartier werd in dezelfde ftad geplaatst,
alwaar de Graaf en E R ME L INA woonden. Hij vloog in
hunne armen. Hunne liefde bleef íteeds eene behoefte voor
zijne ziel; doch niets was in (laat, hem met het leven wederom te verzoenen.
Te midden der groote wereld de prooi eener hebbelijke
droefgeestigheid geworden, voelde hij alleen in de vertrouwelijke verkeering met zijne zuster eenige verligting zijner
finarten. Eene volmaakte overeenfremming van karakter
had hem naauw verbonden aan een meisje van zijne jaren.
Uit achting voor hare goede vriendin, oordeelde zich i DA
VAN SELNITz eerst verpligt , oCTAvIus als eenes
broeder te beminnen; welhaast beminde zij hem , zoo als zij
zich verbeeldde, eenen echtgenoot te moeten liefhebben,
wanneer hij fchoon , geestig en aandoenlijk is. Niet zoO
groot een menfchenhater was o C T A vi us geworden, dat
hij niet bemerkte , dat I D A even fchoon als welopgevoed
was: maar was het niet eene heiligfchennis in zijne eigen
ooggin, een enkel oogenblik zijne gedachten te vestigen op
Bene vereeniging, van welke het verfchrikkelijke vonnis,
door hens als 't ware tegen zichzelven geveld, hem voor altijd
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tijd uitfloot? IDA, in Raat om aan de inboezemingen harer
edele ziel te kunnen gehoor geven, maakte, van hare zij.
de, eene geheel andere rekening dan o e T A v t u s. Geene
zwarigheid vindt zij, aan hare jonge vriendin te bekennen,
dat zij het toppunt harer wenfehen zou bereikt hebben, indien zij met haar in Gene naauwere verbindtenis konde treden.
E R ME LI N A haast zich, om aan haren broeder kennis te
geven van een geluk, in welks vervoeringen zij deelde. Hoe
groot is hare verbaasdheid! Hij wordt bleek; hij beeft; hij
wendt zijn gelaat ter zijde, hetwelk van heete tranen wordt
bevochcigd. Verfchrikt en fidderende , vermengt r, It m zL INA hare met zijne tranen: zij dringt, bezweert hem ont
zijn hart voor haar te openen. De overmaat der wanhoop
zegepraalt op de halst arrigheid des ongelukkigen jongelings;
zijn heilloos geheim ontsnapt hem ten laatfte.
Hij dacht, dat zijn verhaal zijne zuster met belemmering
én droefheid zou vervullen: hij ziet haar van de levendigfte
geestdrift doordrongen. De verheffing harer ziele (laat tot
hare taal over: in weinige woorden betoogt Zij o c T Av i u s, dat, hetgene hij als een fchandteeken befchouwde,
in zijne eigen oogen de voornaamfte grondflag zijner aan
roem en eere zijn moest. „ Werd er niet,"-fprako
riep zij, „ honderdmaal meer dapperheids vereischt, om,
„ tot dien prijs, uwen vader te redden, dan om eenen
„ roemrijken dood op het slagveld te tarten?" Zij dwong
hem, haar te bekennen, (hetgene hij aan zichzelven niet
bekend had) dat hij I DA aanbad, dat hare hand hem de
rust en het geluk zoude wedergeven , maar dat hij nimmer
Clerk genoeg zijn zoude, om haar iet vverIchr,',kelijke g.-`;_'m
te openbaren, hetwelk zijn aanwezen v,rgifri ie. E K mEL I N A zocht hein te bewijzen , tsar z' me & er de oop, ub,i ring
daarvan geenszins vorderde; zelf, deed zij hein p'e ;ti beloven, dat het tusfchen haar en hem voor altijd zoude be.
graven blijven: de liefde wrocht welaaast eene volkomene
overtuiging.
Met die openhartigheid begaafd., welke eene der voor
bekoorlijkheden der Duit, ch ° dyers uitmaakt , gaf-gamthe
Gga
de

432

DE nELDENMOED

de jonge I D A zelve aan haren vader kennis van den verborgenen toelland van haar hart. Het bloed, waaruit de
jonge Graaf VAN nz ON T R E AL was gefproten, zijn tegen
zijn krijgsroem, dienden, bij den Baron-wordigean,
VA N s E L N I T z, tot een genoegzaam evenwigt tegen de
bezittingen, welke hij had verloren: hij gaf zijne toeftemming aan de verlangde vereeniginv.
Naanwelijks begon o C T A V I u s derzelver zoetigheden te
fmaken , of dc vijandelijkheden werden eensklaps met nieuwe woede hervat. Niet verder dan een dagmarsch bevond
zich cie vijand van het hoofdkwartier. Er werd een moord
geleverd : 0 C T A V I us betoonde aldaar zijne-daigefl
gewone dapperheid; doch hij ontving eenti diepe wonde;
hij werd in de fiad gebragt. ID A gedoogde niet, dat hij
eerie andere oppasser dan haar zelve had. Op zekeren mor
na een zeer pijnlijken nacht, was o c T A VI u s inge--gen,
fluimerd; doch zijn flaap was nog zeer ongerust. Met angftige oogen floeg hem ID 1 gade; hij was zeer woelig; zijar
eerie fchouder wordt ontbloot... Wat ziet zij? Groote God!
Zij deinst terug, treedt nader; de getuigenis hareroogenkan
zij niet logenftraffen; ... magteloos valt zij op hare kniën
voor het bed van o C T A VI U S neder. 11j ontwaakt: meer
hij ID A in deze houding verrast, biddende om-malenhd
zijne genezing. Met een zachten glimlach reikt hij haar de
hand toe : zij werpt zich in zijne armen , en befprocit zijnen
boezem met hare tranen.
Sinus deze heilloozc ontdekking Aheen hct merk des
doods op alle de gelaatstrekken der ou;eiukkige IDA zich
gezet te hebben. Treurig en zonder een woord te fpreken, fleet zij gehecle dagen bij den herllellcnden o e TAv i u s. Indien hij haar ondervroeg over de kwijnende gefieldheiLl, in welke zij zich bevond, ontving hij geene andere dan a` obrokene antwoorden; fomtijds zelfs gaf zij
geen ander, dan zuchten en tranen. Sterk geroerd, paart
E It aì E L I N A hare poc'in den met die van haren broeder.
Haar dringen, hare liLf%ozingen zegepralen eindelijk op
1 D A's tegenhand : de ontzettende waarheid ontfnapt hare
lip-
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ER ME LI N A herneemt het eerst hare bedaard
om hare vriendin een getrouw verhaal te doen van al--heid,
le de bijzonderheden dezer verfchrikkelijke gebeurtenis.
„ Ik - alleen ben fclnildig," roept zij; „ ik ben liet, die
„ van mijnen ongelukkigen broeder had geëischt, dat hij
een eeuwig flilzwijgen zoude houden. Vergeef liet mij;
„ ik heb aan uw hart getwijfeld."
I D A laat haar niet uitfpreken; niet een gelaat, gloeijende
van blijdfchap, trekt zij haar naar de legerflcde baars echt
Waarde en edelmoedige o C T A V I u s! "zegt zij,-genots.„
zijne halfden in de hare vattende : „ tot dezen dagtoe-heb ik
u bemind als den man, dien mijn hart boven alle anderen
gewaardeerd had; bewondering en eerbied zijn liet, wel„ lie ik voortaán aan den edelfcen, den grootmoedigPcen der
flervelingen fchuidig ben! " — „ Van dezen dag af
aan," antwoordde o c T A v I u s,„ zal ik volmaakt gelukkig zijn, omdat ik geen geheim meer voor u zal
„ hebben! Ethic bede ílechts, mijne geliefde I DA ! Dat
mijn vader altijd onkundig blijve van hetgene ik om hein
geleden beb ! "

lippen.

DE ONGÉDOORDE RAMPEN VAN EENE SCI-IOONE, DEUGDZAME
EN DOORLUCISIOE GRAVINNE.

aanhoort mijn verhaal:
T eedere harten,
mijn tranen verflikken mijn taal.
laar orh!

Hoort het verdriet en liet wee en de fileart,
Die een gravinne moest leden in 't hart.
Maakten hier deugden en fchoonheid en geest
Ooit ons gelukkig, dan was zij 't geweest.
Zuster eens ridders, van adel zoo oud...
Waarom haar (hemel!) niet beter getrouwd?
Ogg
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Niet dat haar man geen vermogen noch fchat,
Graaffchap, vazallen noch titels bezat:
Maar wee, d wee! hij was wreed en verwoed
VQor zijn gravinne, zoo fchoon en zoo goed.
Sloot niet (6 gruwel!) de beul op den duur
Haar in zijn flot tusfchen toren en muur?

Vrouwen en ridders en knapen en knecht
I lad haar de wreedaard voor altoos ontzegd.
-

Dienstmaagd noch dienaar was ooit om haar heen
,Al wat hij eischte, bragt zij hem alleen,
Zij bakte brood en gebraad en banket,
Mestte zijn hoenders en fpreidde zijn bed.
Maar al de grond van zijn gruwzaam gedrag
Was een jaloersheid, zoo wreed men ooit zag.
Vind ge er jaloers door te hevige min,
IL Roep voor die krankeq uw derenis in.
Maar haar gemaal, die haar nooit had bemind,

Werd door vermoeden en logen verblind.
.)Dwaze! hij dacht, dat zoo fchoon eene vrouw
Altijd moest lagehen met eer en met trouw,
HIij had des daags haar altoos in 't gezigt
En look des nachts het uit vreeze niet digs.
Dwaze! wat baat het, boe nanuw of gij ziet?
Zender haar deugden bewaakt gij haar niet,
mens werd hij, droomend, een' minnaar gewaar..,
Och, bij 't ontwaken vergold hij het baar;
clad zij dan niets voor haar' geest en haar' tinaalt?
Och, wat gedierte was al haar vermaak.
Twee wilde zwijnen, twee wolven er bij,
l,iep^n als fchapen gedwee aan haar zij'.
Een*
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Eens drong een beer uit het woud in hun gaard,
Straks, op haar flem, was hij vreedzaam van aard.
Op haren roep lag het vee aan haar' Echoot,
En at altoos uit haar handen zijn brood.
't Scheen dan te zeggen, hoe wild en hoe woest,
Dat haar gemaal haar ook liefhebben moest.
Soms wordt een beer nog tot zachtheid gekneed,
Maar een jaloerfche blijft íteeds even wreed.
Dan, wat een flag hort hem neêr op den kop!
Graaf! gij moet firijden: uw vorst roept u op.
Hij roept u op: „ Onze neef! trek te veld,
„ Strij voor uw' vorst en uw land als een held."
Hij van zijn huis, van zijn vrouw af! & fpijt!
Maar hij verbijt zich en fchikt zich ten ítrijd.
Hij bragt haar voedfel voor drie jaren lang
En floot haar op in het holst van een' gang.
Zij, fchoon gehuwd federt vijfdehalf jaar,
Voelde tot heden nog nimmer zich zwaar.
En juist diep nacht, eer zij 't denkt of het ducht,
Werd zij, 6 wonder! voor 't eerfte bevrucht.
Maar eer hij gist, rijdt hij weg van zijn hot;
Arme gravinnei wat wacht u voor lot!
Twee jaren lang en een maand en een dag
Sleet zij in 't hol, waar zij nooit iemand zag.
En ver, wel ver van verwijting en klagt,
Scheen, in zijn afzijn, haar lijden verzacht.
Maar zekren ochtend (wie beeft er niet van!)
Klopt men en opent (6 hemel!) haar' man.
Hij ziet zijn vrouw met zijn kind op haar' fchoot,
Dat ze aan den boezem al kusfende floot.
G9 4
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Bleek en verftoind op dat roerend gezigt,
Zweert hij, zij fchond in zijn gfzijn haar' pligt.
Hij houdt voor vast, dat een minnaar met list
Heimlijk haar kerker te ontgrendelen wist.
Straks door dat denkbeeld tot woede gefard,
Drijft hij zijn' ponjaard het kind in liet hart,
Finks dreigt hij haar met een blikfemend oog
Dn tilt zijn' bloeEligep pook weêr omhoog.
Vrouw, die uw eeden en pligten befpot!
„ Kniel; gij moet herven; beveel u aan God,'
De arme, die niets van zijn dreigen verffond,
Klemde het Itervende wicht tan haar' mond.
Zij ving aldus in den nokkenden krop
d'Açlem en 't zieltje des zuigelings op.
Zeg ons, wat tijger niet week worden zou?
En och! die tijger ftort los op zijn, vrouw!
Hij legt zijn flaal op haar' boezem reeds aan...
-Maar, waar op eens dat gerucht toch van daan?
God in den heinel! haar broeder haar held
Ijlt en verfchijnt, van zijn ridders verteld!
;

Straks voert het monter een minzamer taal:
„ Isom niet mij mede, mevrouw! naar de zaal."
Hij fleept haar voort. „ Maak teruiond u gereed,
Rijg u in 't keurs en in 't geel- zijden kleed.
, Haast u! ik vlagt en ontfchull aan den nood:
„ Gij weet, uw broeder bezwoer snij den dood.
Als hij u vraagt , waar uw ridders thans zijn,
Zeg hein, zij jagen in 't bosch naar het zwijn..
Vraagt hij naar fehildknaap en aalmoezenier,
Zeg, zij verreisden met giften van hier.
39 VTa
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„ Vraagt hij, waarheen gij uw vrouwen toch zondt,
,, Zeg hein, zij dolen in bedevaart rond.
„ Vraagt hij, waarom hij uw maagden niet ziet,
„ Zeg hein, zij wasfchen mijn kleed in den vliet.
Vraagt hij, waarom hij uw' zuigling niet vindt,
„ Zeg hein, God gaf en ontnam mij het kind.
„ Vraagt hij, waar is dan de graaf, uw gemaal?
Zeg hem, hij zwaait voor zijn' koning het ftaal."
Maar reeds verdubbelt de ridder zijn' tred
En fluks verReekt zich de graaf in liet bed.
„ Waar is mijn zuster? men dien' mij haar aan." —
„ Broeder! zijn dan u mijn trekken ontgaan ?" —
„ Zuster, mijn zuster! wie had dat gegist?
„ God! gij zijt bleek als een lijk in de kist."
Luid zegt zij: „ Ach, ik was krank federt lang."
Stil zegt zij: „ Broeder, mijn lot is zoo bang!" —
„ Zuster, mijn zuster! waar is toch uw ïloet?
„ Knechten noch vrouwen zijn hier mij ontmoet."
Luid zegt zij: „ Allen zijn thans in 't gebed:'
Stil zegt zij: „ Broeder, mijn hart is verplet." --^
„ Zuster, mijn zuster! waarheen ik mij wend,
„ Ridders noch knapen zijn hier noch omtrent."
Luid zegt zij : „ Allen zijn lieden ter jagt."
Stil zegt zij : „ Broeder! ik flik en verfmacht." —
„ Zuster, mijn zuster! waar is dan uw man?
„ 'k Wacht nog vergeefs er den riddergroet van."
Luid zegt zij: „ Broeder, hij firijdt voor zijn' vorst.'
En ftil ontglipt er een zucht aan haar borst.
„ Zuster, mijn zuster, zoo dier aan mijn hart!
Och, gij verheelt mij de bron van uw fmart.
G95
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Hij ia in 't clot, de barbaar, die u kwelt,
„ En die den fchat van uw deugden niet telt.
„ 'k Zie hem! daar is hij! Tiran, voor den dag! ..."
Met rukt hij 't zwaard uit en dreigt hem den flag.

Zij vliegt er tusfchen en fluit hem een poos:
Broeder, hij is toch mijn man nog altoos.'
„'k Smoor het herdenken aan al mijn verdriet;
„ Schenk hem vergeving: wis moordt hij mij niet." —
„ Neen, dat zijn gruwel gestreng zij geboet!
Al wie u martelt , verbeurt mij zijn bloed."

Toen dringt hij door en hij floot hem ter neêr:
„ Beul! kwel haar nu, zoo gij kunt, nog eens weèrl "
Hij geeft den geest, en, ter dood toe verfteend,
Sterft, door zijn vrouw nog van harte beweend.
Mannen en vrouwen! gedenkt aan zijn firaf:
't Loopt met jaloerfchen toch nimmer goed af.
Naar het Fransch
(La Comiesfe de Saulx)

TOLLENS.

Van MON CRIF.

MESMER'S MAGNETISMUS (*).
tules was verleidelijk in de leer van het Magnetismus; alles,
tot den voorflander zelv' toe. De geneesheer, in een lilas of
purper kleed, waarop de naald de fchitterendlle bloemen heeft
afgemaald , houdt met zijne zieke de vertroostendfle gefprekken; zijne zachtelijk omítrengelende armen onderíleunen haar
in
(*) Het onderwerp, hier behandeld, is federt eenigen tijd wederom
druk ter fprake gekomén. Dit Rukje, uit een doorgaans luimig werk
ontleend, zal gewisfelijk der nieuwsgierigheid van dezen en genen tot
een aangenaam vocdfel verftrekken. De waarde van de zaak zelve, afge3
fcheiden van bedrog en dweeperij, blijve daarbij onbeffist t

YESMER'S MACNETISMVS^. 439

in hare krampachtige beweging , en zijn brandend en teeder
oog drukt het verlangen uit om haar lot te verzachten. De af.
fchuwelijke apothekerskraam is uit dezelve voor altijd verbannen;
bet kristal van een' zuiveren ftroom vervangt er hare vergif
handigheid, om het aan een' rozenmond te bren--ten,d
gen, geeft het al zijne kracht. Het huis van vt E S M E R is als
de tempel der godheid, die alle standen vereenigt. Men ziet
hier ordeslinten, abbés, marquifinnen, dienstmeisjes, krijgslie_
den, pachters, faletjonkers, doctors, meisjes van pleizier,
vroedmeesters, fehoone geesten, gepruikte hoofden, zieltogen den, flerke en gezonde knapen. Alles kondigt hier iets aan
onbekend vermogen aan; magnetifche flaven,-treklijs,ng
gefloten tobbes, fokjes, koordwerk, met bloemen bezette en
gemagnetifeerde heesters, onderfcheiden muzijk - inftrumenten
onder andere

de harmonica, wier fluitende toonen dezen op-

wekken, genen eene ligte ijlhoofdigheid veroorzaken, doen
iagchen en fomtijds fchreijen : voeg bij deze voorwerpen beeld.
fprakige kunsttafereelen, geheimzinnige karakters, met matrasfen
ge(toffeerde kabinetjes, afzonderlijke plaatfen voor de crifes ge
een verward mengfel van gillen, van frikken, van zuch--fchikt,
ten, van zingen, van angfiig fteunen, — alIes veroorzaakt door
de werking eens onbekenden beginfels.
De ganfche Ieer van MES M ER is vervat in deze woorden:
Slechts ééne ziekte is er op de wereld, en daar tegen heb ik het
geneesmiddel in den top van mijnen vinger. — Zie hier den
grondslag van zijn flelfel: De geheele omkreits der lucht is
met licht vervuld. De lucht omvat alle wereldfche ligchamen.
Hare verdunde deeltjes bevinden zich in elk ligchaam. Deze
deeltjes zijn , bij liet Ingaan , bij het uitgaan en dwars doorgaan der ligchamen, de oorzaak der veranderingen, die in dezelve voorvallen. De werking dezer deeltjes opwekkende ,
wekt men -die veranderingen op. Van eene zekere wijze, om
dezelven op te wekken, hangt de herdelling der gezondheid af.
Maar, om tot deze wijze van ze op te wekken te geraken,
moet men de polen van het menfchelijk ligchaam en de voor
equators volmaaktelijk kennen. De eer fie dezer po -namíie
of de zwarte pool, is die van het midden, het centrum der-len,
vereeniging van de íterkfle gewaarwordingen, door middel van
bet magnetismus opgewekt. Haar voornaamste zetel is, wat
mei d n hartkuil noemt , en verlengt zich langs de ribben, ter
reg-
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regter en ter linker zijde; zij firekt haar vermogen uit tot detr
navel, en tot aan de deden, welke de geneeskundigen die van
den onderbuik (les hypocondres) noemen. Zij vormen de gewone zitplaats der verftoppingen, der zwartgalligheid, der galophooping, enz. De gefchiedfehrijvers maken van de tweede
pool eene foort van geheim; uit alles, echter, blijkt, dat de.
zelve aan die van den hartkuil beantwoordt, en, als deze,
groot vermogen bezit. De derde pool is die van den boezem , welke, bij de vrouwen, de blasale pool genoemd
wordt. Zij flrekt zich uit, over de geheele oppervlakte van
de borst, tot aan de onderlip naar boven, en tot aan de zivarte pool naar beneden. De vierde pool Is die van den mond; de
vijfde van den neus ; de zesde van de oogen; de zevende en
laatfte die der handen, welke zich met alle de overigen ver
om te vormen, hetgeen men de equators noemt. Deze-enigt,
polen zijn tot het getal van zeven gebrast, in navolging der
zeven planeten, zeven metalen, zeven wijzen van Griekenland,
zeven dagen der week, zeven noten in de muzijk, zeven hoofd
vooral zeven wonderen der wereld. Alle deze po -kleurn,
vormen equators, die de diepfle kundigheden vereifchei in-len
ontleed- en flerrekunde, om van derzelver ontmoetingen, ver
invloeden te fpreken.
-enig
Ontvouwen wij nu, hoe enen te werk gaat bij het magnetiferen: dit is, als 't ware, heilig; ik durf het naauwelijks aan roeren ; men koude zich dus te vrede roet het volgende: Men
schaart zich rondom eerre gedekte en geheimzinnige tobbe, omzet met Haven ijzer , zoo als men ten naastenbij eene fier
met zijne ftraleni afbeeldt : deze tamelijk fcherpe ijzers, fomYnigen van vier voet, fommigen van twee , om den ander geplaatst, dienen om eene dubbele rij rondom de tobbe te vormen. Iedere zieke, het zij rondom het ligchaam , den hals of
de voeten, niet een koord behoorlijk omwonden, rigt de (pits
van een dezer ijzers naar de voorname pool, en verwacht giet
drift, fumtijds gedurende zes uren achtereen, de werking, die
daarvan het gevolg moet zijn. Verfheidenen bedienen zich van
de bovenfle ijzers, die op het oog, het oor of liet voorhoofd
vitloopen; hetgeen een kluchtig fchouwfpel oplevert; gelijkende
het ganfche gezelfchap, ik kan het niet verzwijgen, naar Bene
verzameling van kraanvogels, met den bek in liet water; naar,
yon wege het goed , dat er het gevolg van is , ziet men dit
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over het hoofd , en men weet wel, dat zij , die hier bijeen
zijn, geene kraanvogels (*) zijn; getuigen de groote mannen,
welke men er dagelijks ziet vergaderd. Vervolgens vormt men
de keten, dat is te zeggen, dat ieder zich bij de duimen vasthoudt, nagenoeg een kwartier uufs ; liet is gewoonlijk gedurende de keten, dat de crifes zich openbaren, zijnde een zeer
buitengewone toefland, maar noodzakelijk om te genezen. De
keten geëindigd zijnde , wrijft elk zijne handen en ademt de
magnetifche vloeif}of in, die zich hier heeft opgehoopt.
Zie daar de voorbereidfelen. Nu fiaan de adepten op, en
thans beginnen van allen kant de aanrakingen op de verfchil•
lende polen, fomtijds met behulp van een ijzeren tlaafje van
omtrent tien duim, zijnde refit en eenigzins f'omp, maar
meestal met het eind van den vinger, inzonderheid bij fchoone
vrouwen, zorg dragende van altijd de oogeu gevestigd te hou
welke men mesmerifeert. Te allen-denopirf,
tijde zette de muzijk, een onweèr of het oorlogsgedruisch enz.
uitdrukkende, de kwijnende cs es aan, en befliste die, welke
twijfelachtig bleven ; terwijl perfonen , in eenc hevige crifas g
verzachting of kalmte vonden in een andantino affettnofo, of
eenïge pathetieke aria en ton mineur. De verfehillende crifes zijn
dan, elk van haren kant, weldra beslist. Zij beginnen gemeen
een ligt hoestje, dat krampachtig wordt , en fpoedig,-lijkmet
gevolgd van hikken, gillen en buitengewone geluiden; erzijner,
die den hond, de kat, het hoen enz. nabootfen: aan het einde
dezer ijlhoofdigheid is men volkomen genezen van alle zijne
kwalen. Te midden van dit alles, terwijl deze met zweet bedekt zijn, gene klappertanden van koude, de een in fluiptrek>
kende bewegingen, de ander uit al zijne magt gapende, is onze Esculaap, voorzittende bij deze misfelijke werkzaamheden,
onophoudelijk bezig , nu eens in een' hoek de harmonica he
fpelende, dan weder huppelende van den eenen lijder naar den
ander', een of twee vingeren vorkswij ze tegenover het voorhoofd
houdende van dezulken, die zijnen hijftand het meest fchijnen
te behoeven.
Alleen de rijken konden worden toegelaten tot de geheimzinn1-!

() Het Franiclic woord beteekent tevens een gek. Men zou misschien
ook alzoo voegelijk kunnen vertalen; want er is mede een vogel, die dazen naaai voert.

44

Mr.SMER S MAGNETISMU5.

nige tob. DIEsMEP wilde echter niet, dat de armen verf okeif
bleven van zijne weldaden, en, te hunner gunfte, magnetifeerde hij een' boom op de Boulevards naar den kant van de rue
Ie .Bondy, hetgeen den weinig gegoeden zieken de gezondheid
om niet aanbood. De Apothekers werden woedend, ziende
heel Parijs zich in dezer voege zuiveren, zonder dat men noodig had tot hunne drankjes de toevlugt te nemen. Zij waren
zelfs op het punt van den Koning een fineekfchrift aan te bieden. Maar dit werd nutteloos. Er zijn drie oude vrijsters,
halve tooverhekfen, die men de Schikgodinnen noemt, en met
welke men voorgeeft dat zij in naauwe betrekking ftaan; deze belastten zich met hunne wraak. Van dit oogenblik af aan ,
wat zie ik, de gedenkfchriften van onzen Magnetifeerder doorloopende? — tombes, lijkbusfen, grafteekens!... De Apothekers lachten in hunne vuist; de ongelukkige ME s M ER zag zijne
glorie verwelken , en het publiek — keerde tot de casfia en
de fenebladen weder.

GELUKKIGE ONBEDACHTZAAMHEID.

(.Eerie Historifche Anecdote.)

O
p Vastenavond des jaars 1783 wilde eene Dame in het fteedje Vigevana (toen eene Piemontee/che grensvesting tegen her
Milaneefche , destijds eene provincie des Duitfchen Keizers)
een bal Vieven. Zij had te dien einde van den Gouverneur eenige
Grefoldaten verzocht, om orde te houden. Deze zond haar vier Gre,
nadiers van het Regiment der Koningin. De Dame gaf aan
ieder derzelven een' daalder ten gefchenke, nadat zij dien nacht
door haar wel onthaald waren geworden.
De Grenadiers, verhit door den wijn, en daarenboven bij den
gelde zijnde, belloten te Milaan Vastenavond te gaan houden. (Het
Carnaval duurde daar nog dc wcek uit.) Zoo gezegd, zoo ge daan; en, zonder om de gevolgen te denken, steken zij , met geweer en al, den Tefiro over, verlaten liet Piemonteefche grondgebied, en defertéren dus werkelijk. Het Milaneefche was toen
vol rooversbenden. Tegen vier ure in den namiddag kwamen
zij aan eene boerenwoning , en verzochten daar den, nacht te
mogen doorbrengen. De boerin ontving de manfehappen wél,
ea
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en zeide , dei haar man en zoon op de naburige markt koren
waren gaan verkoopen , maar dat zij wel fpoedig terug zouden
zijn; intusfchen moesten de foldaten maar in de fchuur gaan;
als haar man wederkwam, zou bij hen zekerlijk wel in huis
nemen , en hun den avondkost geven. De Grenadiers lieten
zich dit gaarne welgevallen. Werkelijk kwam de boer eerlang
van de markt , vernam het geval van zijne vrouw, liet zijne
gasten in huis komen , en onthaalde ze regt hartelijk. Inmiddels wordt het laat, en men hoort op de plaats een geweldig
getier. be boerin loopt naar boven, ziet door het venfter, en
komt al bevend naar beneden. „ Wij zijn verloren!" gilt zij
uit; „ de Banditen zijn daar; zij hebben wis gehoord dat mijn
man zijn koren verkocht heeft, en daar ftaan zij nu, twaalf 3
vijftien man clerk, en willen de deur openloopen, zoo men
hun niet terílond opendoet." — De Grenadiers kiezen terftond
partij: „ Gij zijt een braaf man," zeggen zij tot den boer:
„ Wees niet verlegen. Gij hebt ons wel onthaald; nu zullen
wij n befchermen. Hebt gij geweren ?" — „Twee," antwoordt
de landman. — Wel nu, neem die voor u en uw' zoon;
wij hebben de onzen ; als wij het fein geven, dat wij klaar
zijn te fchieten, moet uwe vrouw de deur maar opendoen."
Intusfchen verdubbelde het gebons en het dreigen aan de
deur , toen , op het gegeven teeken, de deur opengaat , de
Banditen binnenítormen , en alle geweren te gelijk losgaan.
Vijf of zes der roovers vallen met den flag ne @r; de Grenadiers
doorbeken er niet minder met hunne bajonetten, nemen de rest
gevangen, binden die , en brengen ze in zegepraal te Milaan op.
be Aartshertog FERDINAND , Gouverneur van Lombard/fe,
liet deze brave foldaten voor zich komen, en gaf hun eene beurs
met vijftig fequinen; ook deed men eene infchrijving voor hen
in de ftad. Dit was nog niet alles. De Ridder van Rhodes,
Kolonel van het Regiment der Koningin, was toen te Milaan,
volgens de gewoonte van verfcheidene Piernontezen , welke
daar het overige der vastenavondsweek doorbragten. De Grenadiers, hunne onvoorzigtigheid bedenkende, verzochten den
Aartshertog, een goed woord voor hen bij dezen Kolonel te
doen. Dit gefchiedde , en gezamenlijk werd er een brief aan
den Koning van Sardinië afgevaardigd, die de foldaten pardon
verleende. Zij keerden dus, rijk aan roem en geld, naar hun
Regiment terug.
„
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LAAT RIJPE KERSEN,

(Uit Sir

H UGH PLATT'S

Garden sf Eden.)

S

ir FRANCIS CAREW had te Beddington, in Surry, zijn
Landhuis herbouwd, en de tuinen met keur van vruchtboomen
beplant. Koningin ELIZABETH bezocht hem een en anderwerf
op zijne Landhoeve. Verwittigd van het aanítaande bezoek dier
Vorstinne, had hij, om haar op Kerfen te onthalen, wan•
neer de Kerfen reeds een, maand geleden gedaan hadden, een
vond bedacht, die wel gelukte. Over een veelbelovenden, wel
tierenden Kerfenboom fpande hij eerie tent van doek; deze
deed hij, als de hitte van het wear zulks vereischte, nat gieten. Hierdoor belette hij , dat de zon de Kerfen deed rij
Deze groeiden tot Bene aanmerkelijke grootte s langen-pen.
tijd voor dat zij kleurden. CAREW, verzekerd van den dag
der komfte harer Majeíteit, nam de dektent weg, en weinige
zonnefchijnige dagen bragten de Kerfen, reeds zoo groot, tot
volle rijpheid en bevallige kleur.

DE MODE.

V oor honderd jaar beklaagde men zich over de onfiandvastig-

heid der mode; honderd jaar te voren beklaagde men zich desgelijks. Voor twee eeuwen liep in Italië een gek langs de
firaat, geheel naakt, en op zijnen fchouder een fluk laken dra
ondervragers van dien tijd, deden-gend.DComisfar,
hem voor zich komen. „ Waarom ," vroegen zij hein, „ kleedt
gij n niet ?" —„ Omdat ik," antwoordde hij , „ wachte tot de
mode vastgefteld zal zijn, ten einde liet fatfoen van mijn kleed
niet te verliezen." -- De arme man lep bevaar, de wereld te
moeten verlaten, zoo als hij er in gekomen was!

MENGELWERK.
MAGNUS !1URELIUS CASSIODORUS,
STAATSDIENAAR VAN THEODORIP.,

DEN KONING DER OSTROGOTHEN.

Door

P. CHEI'ALLIER,
Predikant bij de /Valfche Gemeente te

Amflerdam (k).

I

Vlen is dikwerf zeer onbillijk in het beoordeelen van
tijden en volken. Vooringenomenheid met zekere fchitterende tijdperken, in de gefchiedenis van den menfchelijken
geest, doet ons niet zelden het goede, hetwelk in andere
eeuwen of bij andere volken gevonden wordt, voorbijzien,
of te eenemaal miskennen. Ik erken het, de Eeuw van
AUGUSTUS was de fchoonfle eeuw der Romeinfche befchaafdheid. Hetgeen zij voortbragt, zal ook altoos zijn'
rang en fchatting behouden, zoo lang zuivere finaak liet
ware van het valfche zal weten te fchiften. Wie zonde
dit kunnen of durven tegenfpreken? Maar, hoe zeer dit
onloochenbaar is, en men met weerzin en fmarte in volgende tijden dien luister langzamerhand ziet verdwijnen, zoo
mogen wij echter ons oog niet fluiten voor die lichtltralen,
welke zich, in het midden der duisternis, die naderhand
lialië bedekte, nu en dan zoo duidelijk vertoonden.
Het
(*) Deze Redevoering werd uitgefproken in dc Maatfchappij
den 3i van Lentemaand, 1813.

? EL I X M ER I TT S,

aJENG. 1813. NO. I9.
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Het is bekend, hoe de verplaatfing van den Kcizerlijkeu
zetel, van Rome naar Byzanti:.m, hoe de wanorde van het
befluur, hoe het zedebederf, en de herhaalde invallen der
Noord'che volken, het vaderland der s c I n 10 'Sen der
CESARS ten val bragten. Men zoude zich echter zeer
bedriegen, indien men, gewoon zijnde, de namen der Gothen, der !landalen, en der Herulen, met een' zekeren
affchrik te hoorera noemen, zich inderdaad deze volken,
als zoo ruw, zoo wreed, en als zoo veel Hechter dan de
bewoners van het Romeinfche gebied, wilde voornellen.
Hetgeen wij van hen uit fommige Schrijvers weten, is dik
zeer partijdig geheld, omdat de meesten hunner aan-werf
Keizers
verknocht waren. Anderen oordeelen hier echde
ter met meer regtmatigheid. Zoo lezen wij (om een enkel
voorbeeld aan te halen) eene merkwaardige getuigenis bij
s A L V I A N U S, een Schrijver van de vijfde eeuw, wiens
fchriften, vooral zijn voortreffelijk vertoog over het Codsbe
door J OSEPHUS SCAL IG ER(*) om geene an--vind,
dere gezagvoercnde mannen op te noemen) op den hoog
prijs geheld worden; zoo lezen wij, zeg ik, Bene-flen
opmerkelijke getuigenis bij SAL VIA N U S,, wanneer hij,
eerre vergelijking nakende tusfchen zijne landgenooten en
de zoo even genoemde vreemde natiën, welke het Romein
rijk in Ir,rika en in het Leesten overflroomd hadden,-fche
ten opzigte van hunne zeden zegt: (t)
„ Die Gothen en die Vandalen, offchoon zij niet zulke
„ befchaafde en verlichte leermeesters gehad hebben als
„ wij, zijn betere menfchen dan wij. Ik weet het, velen
„ zal ik ergeren, door dit te zeggen; maar vrees voor er„ geruis moet wijken voor liefde tot de waarheid. Ik zal
„ liet dus zeggen , en het nog dikwerf herhalen: Die Go„ then en die Vandalen zijn beter dan wij. Zij hebben
„ eer(

(*) Sc ALI G E R noemt Item een Scriptor Christianis/;nus.
(j) S A L V I A N U S, de Gubernatione Dei, Lib. VII. p. sot
wc. l dit. Rittershufii in rato.
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;, eerbied voor een hooger mat, welke wij niet meer er
kennen. In gevaar vragen zij om hulp; in voorfpoed-,
„ danken zij. Onze rampen in den laattien veldtogt zijn de
gevolgen van een tegenoverge{leld gedrag. Toen zij
„ omzigtig waren, waren wij hooggevoelend; toen wij op
„ onze krachten vertrouwden, hadden zij een beter ftcun;
„ zij vroegen om vrede, wij weigerden denzelven. Zij ver„ eerden zelfs in de priesters der hun vreemde volken een
onzigtbaar wezen, hetwelk wij in onze eigene veracht
„ hebben. Ook was de uitkomst zoo verfchillend, als hun
en ons gedrag: op hun omzigtig bel}aan volgde zege„ praal; op onze zelfverheffing, befchaming en verplet„ tering. "— Deze getuigenis van S A L V I A N u s, omtrent
het karakter dier volken, welke doorgaans met zulke zwarte verwen worden afgefchilderd , komt in vele opzi .en
overeen met hetgeen ons T A C 1 T U 5 van de zeden der
oude Germanen berigt heeft.
Maar het is niet op het gezag van een enkel Schrijver,
dat wij een gunIliger oordeel vellen over deze vreemdelingen, die Rotnes gebied gehoopt hebben. De ganfche gefchiedenis van dien tijd levert ons menigvuldige bewijzen
op, welke dit oordeel wettigen. De namen van o D O ACER, ,Van. THEODORIK en TOTILA, de eerfile Koning der Herulen, de beide laatílen Gothifche Vorften, verdienen met geen minder lof in de jaarboeken der menschheid
genoemd te worden, dan die van fommi e andere wereld
-behrfcs.
Men befchouwe dus de eeuw, waarin het Westersch rijk
verdween, en plaats maakte voor liet bewind der Ostrogo then in Italië, niet als een tijdperk van de hoogíle verwarring en onbefchaafdheid, maar als een der belangrijkfle tijd
waarop het oog, na zoo vele fchokken, welke het-vaken,
onder de laatfte Cefars zag, met welgevallen kan blijven
rusten.
Verwacht intusfchen niet, M. H. , dat het mijn oogmerk
zij, u deze gewigtige ftaatsomkeering in het breede te fchetfe i. Dit is meer dan eens door oude en latere Schrijvers,
of
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offclioon niet door allen met hetzelfde doel, of uit hetzelfde
oogpunt, gedaan; mijn werk zoude dus grootendeels overtollig zijn. Maar kan men aan deze gebeurtenisfen denken,
zonder zich voor den geest te brengen, dat het vooral één
man was, die, onder vijf achtereenvolgende regeringen,
Reeds de kracht en de ziel van het befluur uitmaakte, —
die, offchoon mogelijk aan fommigen uwer minder bekend,
of fpaarzamer geprezen, dan vele anderen, de dankbare
nagedachtenis der volgende geflachten allezins waardig is.
Ik bedoel PIAGNUS AURELIUS CASSIODORUS,
eerhen Staatsdienaar van T HE 0 D 0 R I K, den honing der
Ostrogothen. Zijn roem is de roem van den Vorst, welken
hij diende, en van het volk, voor wiens welzijn hij waakte.
Wij zullen dus het eerie niet van het andere feheiden.
Het is geen gering genoegen, fchaars erkende of ver
te herroepen. Niets is meer overeen-getnvrdihl
plaats , waar ik fpreek: zij is aan echte,-komftiged
aan onuitwischbare verdienflen toegewijd. Zich dezelve te
herinneren, is eene hulde, die de volken en de eeuwen
elkander fchuldig zijn. Ik zal noch levensbefchrijver, noch
lofredeaaaar zijn ; alleen zal ik eenige proeven geven uit
de gefchiedenis van zijnen tijd; eerst iets van de regering,
onder welke hij leefde, dan van hetgeen hij zelf deed. Mogelijk zal er gelegenheid zijn, hieruit iets goeds, iets nuttigs te kunnen loeren,

THEODORIi had in vier velddagen over oD0ACEK
gezegepraald , en zijnen zetel te Ravenna gevestigd. Hierdoor was hij meester van geheel Italië geworden. Dit gebeurde ruim 550 jaren na den Pharfalifchen ftrijd, welks uitflag C z S A R aan het hoofd van het Romeinfche volk plaatfte. Het eerfte werk van den Ostrogothifchen Koning was,
de rampen des oorlogs te lenigen, en Italië rust te verfchaffen. Hij wilde bemind, en niet gevreesd zijn. Hij handhaafde dus de gevestigde wetten, ten diende van het overwow en volk, en bood zich aan als een onpartijdig regter
bij
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bij hunne twistgedingen. Hij fielde de verkrijging van alle
eerambten, zelfs van de hoogfte, voor de Romeinen open;
alleen waren zij van de voornaamfle krijgsbedieningen, oni
wijze redenen, uitgefloten. Hij koos tot zijne raadgevers
en leden van den Senaat de bekwaamfle en eerlijkf{e mannen. Meestal mistrouwde hij zichzelven , en vroeg dus
veel, om leiding en teregtwijzing. Hij gevoelde alles, hetgeen Rome voormaals geweest was, fprak niet vuur over
deszelfs ouden luister, en wenschte niets meer, dan om
dien, zoo het mogelijk ware, te doen herleven. De kun
werden ten fterklle aangemoedigd , en de ftrengile-lIen
maatregelen genomen tot bewaring en beveiliging voor alle
fchending der nog overgeblevene gedenkflukken. Alles, hetgeen wetenfchap of geleerdheid kon bevorderen , werd in
het werk gefield. De merkwaardige brief, op zijnen last
door C AS S 10 DO R U S aan B 0 T HH I U s gefchreven , is nog
voorhanden (*) , waarin hij dien beroemden man over ver
uitvindingen en ontdekkingen in de wis-, fiarre--fcheidn
en werktuigkunde onderhoudt, en de Romeinen geluk
wenscht, dat door zulk eene bekwame hand, als die van
(lezen wijsgeer, zoo vele voortreffelijke werken der Grieken in het Latijn waren overgebragt.
THE 0 D 0 R I K maakte vele verbeteringen, en fchafte
verfcheidene verkeerde gebruiken, bij de Noordfche volken
in zwang, onder andere de tweegevechten, af. Hij bewaarde den vrede met zijne naburen, wachtte zich zorgvuldig,
eenigen twist onder hen te zaaien, en gaf aan den heerschzuchtigen C L o v I s , den Koning der Franken, met wiens
zuster hij getrouwd was, menige les van bedachtzaamheid
en gematigdheid. Verdraagzaam in het fink van den Godsdienst, liet hij verf chillend - denkenden niet alleen in rust,
maar toonde zich afkeerig van een ieder, die, om hem te
behagen, of om andere inzigten, zijne eigene gevoelens
fcheen te willen verzaken.
Italië was dus hoogst gelukkig onder dezen Gothifchen
Vorst.
) CASSionoai F'i,. Lib. I. Epist. q.5.
Hh z
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Vorst. Na den rijd van MARCUS AUR^tLIUS, had neen
zulke geruste 'lagen niet gezien. Waarom moest dan deze
hela, deze boven zijne eeuw zoo verheven man, zijne handen met bet bloed Van SYIIMACHUS en B0ëTHIus bevlekken? Waarom werd hij, die zoo gematigd in liet godsdienliige dacht, een vervolger der toenmaals heerfchende
kerk? — J US T 1 N U s de Thraciër regeerde als Keizer in
liet Oosten. Vijand van alle gematigdheid, deed hij zijnen
i zeren fchepter aan andersgezinden, die de leer, welke ook
T HE OD OR I K had aangenomen , omhelsden , firengelijk
gevoelen. Dit mishaagde den Koning der Gothen, die verwachtte, dat men te Konflantinopel zoude handelen, gelijk
hij in Italië zich gedroeg. Hij fchrecf een treflenden brief
afln j U ST IN US; — deze was zonder uitwerking; — hij
werd verbitterd, en begon ongelukkig den weg van wederwraak in te gaan. Vijanden van si MM A c K us en is o ë' us us, welke beiden van de toenmaals heerfchende geziiidheid waren , be1chu,digden hen van niet den Keizerin
verband te ftaan. _M-_n fcllreef hun oogmerken toe, waaraan geen hunner gedacht had. Men fprak van zamenzweringen en omwentelingen, en beiden werden zij aan het mis leid en achterdochtig hart van T H E 0 D OR I K opgeofferd.
Bet was dus niet de Godsdienst, maar ftaatkinde, die deze misdaad voortbragt. -- T ii E o DO RI K had nu geese
rust meer. Hij had een afschrik van zichzelven, en overlestf.le, door diep berouw getroffen, Ilechts korten tijd den
dood van zijne getrouwe dienaars, na ruim dertig jaren niet de
grootfte voorzigtigheid, wijsheid en moed geregeerd te hebben.
De nog zeer jolige A T H ALA It I K, zoon van zijne eenige overgeblevene dochter A MAL AS UN T H A, was voor
den troon beflemd, onder de voogdijfchap van zijne moe der. `i' II EO DO I: lit 's geest rustte op deze vrouw. Zij
dacht als haar vader. Voorllanditer van alles wat edel en
goed was, bezat zij zelve de uitíiekendífe bekwaamheden.
Zij fprak met al de vreemde gezanten in hunne landtale,
voerde de gewigtigPCe zaken met de grootfie gemakkelijk heid uit, en maakte zich overal bemind door regtvaardig.
hid
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held en heulehe zeden. Ond-,r haar zachtmoedig befluur
bloeide Ita^ië. Alleen had zij de grievende finart , on,
A T rI A LA R I K. aan wi. n men verkeerde bedinfels had weten in te boezeroen, ze_r jong-, toen hij raauwelijks de regering aanvaart had, door de gevelgen der losbandigheid tta
zien weggerukt. Zij zelve, nadat T HE 0 D A T U S, haar

bloedverwant, een Prins van veel wetenfchap en fchrander•
beid, maar van een listig en kwaaddenkend karakter, den
troon beklommen had , — zij zelve wei d, even als in eene
latere eeuw E;.geiaads Koningin , J 0 II A N N A G RAY, met
welker talenten en denkwijze zij zoo veel overeenkomst
had, het ílagtoffer van naijver en heerschzticht. B E L I S AR I US, door J U ST IN IAN US afgezonden om haren dood
te wreken , rukte in Italië. T II E 0 D A T u s, die in het eerst
over eenen anderen veldheer des Keizers gezegepraald had,
bezweek eindelijk, vlugtte, en kwam ellendig om het leven. De Gothen kozen hierop VI T I GE s tot hunnen Ko
een begaafd, braaf en eerlijk Vorst, maar die ook-nig,
eindelijk, niettegentlaande zijne dapperheid en geruimen te
voor de overwinnende wapenen van n EL I s A--genftad,
R i u s zwichten moest, en in Klein flzië zijne dagen in
ílilte geëindigd heeft. — De Vorflen , die na dezen het Gothisch rijk in Italië betluurd hebben, kunnen hier niet in
aanmerking komen, hoe beroemd ook eenigen van hen
mogen geweest zijn.
Mijn overzigt moest kort zijn, dewijl ik alleen zoo veel
u herinnerde, als noodig was , om C A S S 10 D 0 RU S in
het regte licht te plaatfen. De gefchiedenis (Ier opgenoemde Koningen was te naanw met zijne gefchiedenis verbonden, om dezelve met flilztviigen voorbij te gaan. Ik kan
nu ophelderingen daarlaten, welke ik anders bij de opgave
van zijn gedrag en belluur zoude hebben moeten mede
-deln.
MAGNUS

AURELIUS

CASSIODORUS( * ),00kSLr•
NA-

(*) Sc 1 ii O at A F F a 1 noemt hem, op het

Iud handfchrift , C A S s I O D O R I U S.
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gencemd, uit een edelen Romeinfchen fiam geboren, was reeds, nog zeer jong zijnde, door ODOACER
tot gewigtige bezigheden geroepen. Na den dood van dien
Vorst had hij zich verwijderd, en zich naar Calabric begeven , Zijne verdienden maakten hein fchielijk bij THEO n oR i K, der Gothen Koning, bekend, die hem bij zich ontbood. Eerlang klom hij van de eene bediening tot de andere,
omdat hij overal, en bekwaamheid, en ijver, en getrouwheid
deed blijken. Hij had een onbegrijpelijk vermogen op den
geest der menfchen, en wist en Romeinen en Gothen, en
Vorst en Volk met de grootíle voorzigtigheid te leiden; zoodat er nimmer eenige klagten tegen hem zijn opgegaan, en
hij even zoo wel liet vertrouwen van den Senaat, als de ach
bezat. Hij was en bleef Romein, zelfs bij-tingvaheIlof
de diepe vernedering, die de Staat onderging. Den vongen roem van Italië, zoo veel in hem was, te herllellen,
en de overwinnaars zelve werktuigen van die herftelling te
maken , was zijn doel. 1-lij wilde, dat een Gothisch Koning
de A U G U S T us van zijnen tijd zonde zijn.
Zulk een Koning was ook zulk eenen Staatsdienaar waar
Nimmer had er de minfle verwijdering tusfchen hen-dig.
plaats. Hoezeer verfchillend in godsdienftige begrippen,
veroorzaakte dit nooit, noch twist, noch verkoeling; ten
vollen bewijze dus, dat de val van s v nz MACC x u S en B o ë—
T iii u s niet dan door onzalige (laatkunde veroorzaakt was.
CA s s t o n o RU S werd belast met de uitvoering van de
moeijelijkile ondernemingen, en had het geluk, om in de
meeste wel te [lagen. Zijne werkzaamheid was onvermoeid.
Nu in Sicilië, dan te Ravenna, dan weder te Rome, bevorderde hij heeds, en liet algemeene welzijn, en de belangen van zijnen meester. Vooral was het de bloei der
wetenfchappen en der kunflen, dien hij zeer ter harte nam.
Het was op zijnen raad , dat T II F 0 D OR r K een opzigter
over de oude overblijffels der kunst aanfielde, die, in den
zonderlingen, niet wel te vertalen, ilijl van dien tijd, Co..
mes Rertim nitentium genoemd werd. Onder zijn beftuur
werden- niet alleen de heerlijke gedenl l}nkken der Rom ein
fch
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fche bouwkunde, de waterleidingen, de baden, de amphitheaters, maar ook de flandbeelden en andere kunsthukken,
die der verwoestinge ontkomen waren, zorgvuldig onderhouden. Nieuwe werken werden er aangelegd, niet alleen
te Rome en te Ravenna, de gewone verblijfplaats van
THE 0 D OR IR, maar in andere Reden van Italië. Zelfs
leest men in zijne brieven van een, in Mofaik bewerkt,
ilandbeeld ter eere van T HE 0 D 0 R IR, -- het eenigtle,
hetwelk Italië ooit gezien had.
Hoe zeer de algemeene geleerdheid hem ter harte ging,
ziet men niet alleen uit zijne behendige pogingen, om te
Rome de fcholen wederom op te rigten, en om aldaar zoo
wel, als te Ravenna, en naderhand in Calabrië, rijke boekverzamelingen over te brengen; maar het is ook aan hem,
dat men de beoefening der zoogenaamde zeven vrije kun
Europa zoo lang heeft ftand gehouden, ver -ften,di
Deze verdeeling der wetenfchappen was zeker-fchuldigs.
zeer gebrekkig; maar men moet den tijd, waarin c A s si 0D O R U S leefde, niet uit het oog verliezen. Hij dacht,
voor het overige , zoo edelmoedig , en was zoo weinig
zelfzoekend , dat hij altijd aan T H It o D o R I K de bekwaamfte mannen deed kennen en tot de gewigtigfte ambten bevorderen. Vriend van het volk , zorgde hij, dat hetzelve nimmer door te zware lasten gedrukt wierd. Bij ge
Benen niet voorzienen hongersnood te Rome,-legnhidva
was hij het, die door wijze maatregelen die ramp ftuitte.
Niets ontglipte aan zijn waakzaam oog; en de kleinfte dingen, welke fchenen beneden den werkkring van dezen grooten man te zijn, zoodra hij oordeelde dat ze iets goeds kon
te weeg brengen , trokken even zeer zijne aandacht, als-den
zaken van het hoogst belang. Zonder hem werd er niets
gedaan: ook was hij altijd bij den Vorst; en gebeurde het,
dat hij, om gewigtige redenen, of ambtshalve, afwezig
was, dan fchreef T u E o D OR I K hein brief op brief, om
hem tot eerre fpoedige terugkomst te noodzaken. De aard
en de onderwerpen hunner gefprekken zijn in de fchriften
t o c h S S 10 DO R U S voorhanden, herinneren ons aan
die,
11h 5

454

aMAGNUS AURELIUS CASSIODORUS.

die, welke C I C E R O en P L 1 N 1 us met hunne vrienden
voerden, en doen allezins eere aan den Vorst en aan zijnen
Staatsdienaar. Zoo groot was T II E o D o R I K'S vertrouwen, dat hij, niettegen1 aande, volgins de wet, gelijk wij
gezien hebben , de Romeinen van kriigsbedieningen waren
uitgefloten, CA S S 10 fl 0 R u S tot linnfd, van zijne lijfwacht
benoemde; in welke betrekking hij zich met even zoo veel
roeros, als in zijne overige flaatsambten, gedragen heeft.
Op liet laatst werd hem ook het Confiulaat, en wel geheel
alleen , opgedragen.
Na den dood van THEODORIK, bleef CAssIODor. us de raadgever en de regterhand van A MA L A S u NT HA. De finaak voor letteroefeningen , welke zoo diep
bij haar geworteld was, werd door hem beífuurd en gewijzigd. Gaarne had zij aan dien wijzen Staatsman de opvoeding van haren zoon willen toevertrouwen; doch eenigen der Gothifche grooten werkten dit tegen. Men had
redenen om A T HAL A RI K te bederven , en men (laagde
daarin maar al te wel. Ca s SI O D OR US hield zich echter flaande; niets kon hein uit zijnen hand rukken. Door
TH E 0 D 0 RI K 's dochter geëerd en aangemoedigd, handhaafde hij de goede en wijze inf'ellingen des vaders. —
Zelfs onder THE 0 D A T U s bezweek hij niet. Pligt gin
bij hem boven alles , — en de achterdochtige Vorst fchat
te den Staarsdienaar hoog, en liet hem het befluur, hetwelk reeds zoo lang hem was toevertrouwd. -- Toen deze
Koning viel, bleef echter CA S s 10 DO R is S hetgeen hij
was, de klem der regering, de vriend der Gothen en der
Romeinen. — VI T I G E S, eindelijk , bevestigde hem op
nieuw in zijnen post, als overige der lijfwacht, en fchonk
hein gereedelijk die achthIg en dat vertrouwen, welke hij
zoo zeer verdiende.
Ik twijfel, of er eenig voorbeeld in de gefchiedenis zij
van zulk eene langdurige waarneming der moeijelijkífe bedieningen, onder zoo vele elkander opvolgende regeringen,
bij zoo vele tierceringen, in het midden van zoo vele hartstogten en verícl:í ?lende belangen. Hier had geen list plaats;
hier
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hier was geen indringen, geen-, vermomming, of vleijerij.
Één beginfel heerschte; liefde tot het algegneene welzijn.
Nimmer verliet hij den weg van goede trouwe. De roerfels
zijner daden waren onafhankelijk van uitwendige omfiandig.
heden. Hetgeen nooit mag vergeten worden, hetgeen overal en altijd waar is, belluurde zijn gedrag. Vandaar die
effenbaarheid van geest, die gelijkheid aan zichzelven, die
eenvormigheid van gedrag, dat vaste in zijn karakter, dat
onwrikbare, en in pogingen, en in doel. Ook had hij ht
geluk, om fleeds gunst bij allen te vinden; verandering van
perfonen bragt hem niet uit zijne baan. Meer bevoorrcgt
dan zoo vele andere ftaatsdienaars, voor welken de dood
van éénen meester het teeken van geheele verdwijning was ,
ging hij voort, en bouwde op dezelfde gronden -- en het
werd goedgekeurd. Toen SUL L v , na den dood van zijnen
Koning en vriend, en na geruime afwezigheid, weder aan
liet hof verfcheen , kende men hem niet meer, en dacht
niet meer, dat H E N DR I Y 'S roem zijn roem geweest was.
CA S S 10 D 0 R us ontving geen wenk, om zich te verwijderen. Hij onttrok, gedurende de regering van V 1 T 1 G£ S,
zichzelven. Een ouderdom van zeventig jaren en een trouxve dienst onder vijf Koningen gaven hem regt op ílinc rust.
Wij zullen hem in dezelve volgen, en hem, ontílagen van
al den luister, die hem omringde, even zoo groot zien,
als toen T HE oD o R IK aan hem fchreef: gij zijt het fie.
raad van mijn huis, en de toellugt van mijn volk.
Liefde voor het oord, waar men het levenslicht zag,
herinnering aan de eeríle genoegens der kindschiieid, en
vatbaarheid voor de indrukken der eenvoudig - fchoone natuur, zijn altoos edele trekken van het menfehelijk hart;
zijn dan nog edeler, wanneer zij in het gewoel der wereld,
bij de gedurig zich vermeerderende zorgen en bezigheden
des levens, in het opklimmen tot het toppunt van eer en
aardfche grootheid, en bi; al de aflei_iing van eenen moeiielijken werkkring, niet zijn uikgedoofd of verdwenen, maar
huna
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hunnen invloed Reeds bewaard hebben. CA S S I 0 D 01e. us
keerde naar zijn vaderland terug, en liet, niet verre van
Squillace, in liet zuidoostelijk gedeelte van Calabrië, aan
de oevers van de Adriatifche zee, gelegen, waar hij geboren was, een klooster bouwen. Dit moet naar de begrippen en gewoonten van dien tijd beoordeeld worden. Het
was dáár, dat hij, na zoo veel gezien en ondervonden te
hebben, na ooggetuige van zoo vele afwisfelingen geweest
te zijn, Bene wijkplaats zocht en vond.
Zijne vaderílad en derzelver omtrek waren hem altoos
dierbaar gebleven. Kwam er een oogenblik, waarin hij zich
van de moeijelijkheden zijner betrekkingen koude ontdaan,
dan vloog hij naar die landitreek, van welke hij in zijne
brieven fteeds met zoo veel vervoering fprak , en waar
hem, en de lucht zuiverder, en de natuur bevalliger, en
liet opgaan der zonne, gelijk hij fchreef, vrolijker voorkwam, dan in eenig ander gedeelte van Italië. —.- Hij omringde het ruim gefticht met alles, hetgeen voeden, ver
veraangenamen kon. Hij zaaide, kweekte, plant--kwien,
te. Gelijk aan dien Corycifchen grijsaard, van wiens levenswijze V I R G I L I U S, in liet vierde boek van zijne
Landgedichten, zulk Bene belangverwekkende teekening
heeft ontworpen, die in dat zelfde Calabrië, aan den oever
van den Gale/us, zijnen grond zóó vlijtig bebouwde, zóó
heerlijk tooide, dat hij altoos de eerfle roos in de lente, de
cerfle vrucht in den herfst plukte ('); zag men c Ass I oD OR US in den fchoot der natuur zijn hoogst genoegen
fcheppen, en zich, te midden der reinfte genietingen, de
dagen zijner jeugd herinneren, toen hij nog niet dacht, dat
eens ltalië's roem in zijne handen zoude gefteld worden.
Het was hier, dat hij zich op de kennis der natuurverfchijnfelen meer dan ooit heeft toegelegd. Zijne klooster
verre van een vadzig en werkeloos leven te mogen-linge,
leiden, moesten handen aan liet werk ulaan, en alles, wat
tot
(*) Georgicorum, Lib. IV. v. 125 etc.
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tot bebouwing van den grond en tot aankweeking van nuttig geboomte , plant en kruid noodig was , nijverig en onder zijn opzigt uitvoeren. IIij zelf gaf hun onderwijs in
alles, wat hiertoe eenige betrekking had. Hij zorgde voor
de oefening en ontwikkeling van hunne vermogens. Er
moest onder zijn oog veel gelezen, veel onderzocht, veel
nagedacht, en van alles rekenfchap gegeven worden. Wij
hebben onder zijne fchriften de handleiding, die hij hun gaf,
vol van uitnemende aanmerkingen en lesfen (*). De kunde,
dus , bij de bewoners van zijn geslicht uit te breiden, hun
hart tot deugd te vormen , was niet minder zijne zorg,
dan de verrijking van zijnen grond.
Hij zelf ging voort met zijne zoo geliefde letteroefeningen, hoe hoog zijne jaren ook geklommen waren. Het was
aldaar, dat hij zijne, in vele opzigten voortreffelijke, overdenkingen over de liederen der oude Hebreërs fchreef.
Daar ontwierp hij eene, voor het licht van dien tijd waarlijk uitmuntende, verhandeling over de Inenfchelijke ziel,
welke nog onder zijne fchriften aanwezig is (1). Zijne tijd
bekend. Maar, hetgeen hij op--reknudigfchs
zettelijk over de Gothifche natie gefchreven heeft, is ver
gegaan. Men wist, dat hij nog meer gewerkt had;-loren
en het was eerst in de vorige eeuw, dat s c ii' JO M A FF El, een groote naam in de letter- en oordeelkunde, met
onuitfprekelijke vreugde, waarvan hij ons zelf rekenfchap
geeft, in de bibliotheek van Verona, onder eene menigte
oude handfchriften, de aanmerkingen van c A S S I 0 D o r, us
over de eerfle gefchiedenis van het Christendom, en over
eenige brieven van deszel£s grondvesters, ontdekte, welke
ook door hem zijn uitgegeven (5).
Zoo onvermoeid was de vlijt van dien grijsaard, dat hij
in
() De Inliitutione, etc.
(t) De Anima, Oper. Tom. II.

(§) Vid. SCIPIONIS MAïFEÏ Prefat. ad CASSIOD. SEt A TORI s Complexiones in Epist. et Oct. bipost. et 4pocalypJin.
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in den ouderdom van 93 jaren nog een merkwaardig íluk
over de fpelling (*) heeft zamengefteld. Die groote man toonde dus, hoe belangrijk de eerfle beginfelen van alle weten
zijn oog waren. Hij oordeelde dezen arbeid, die-fchapin
ook nu nog voorhanden is, vooral om de volgende reden
ten hoogfle nuttig en onontbeerlijk: Zijne kloosterlingen
moesten zich veel bezig houden met het afíchrijven van de
voortreffelijke voortbrengfels der oudheid, en met het vertalen van fommige Griekfche Schrijvers. Om dit werk, hetwelk voor de nakomeli,ngfchap van zoo veel gewigts zoude
zijn, naauwkeurig te verrigten, diende de zoo even genoemde verhandeling. De letterkunde en geleerdheid hebben dus groote verpligting aan de inrigtingen van den grijzen Staatsman; en het is aan deze en dergelijke klooster
welke men fototijds uit onkunde zoo ver-oefnig,va
(preekt, dat wij de bewaring van die gedenkí'tuk--achtelijk
ken, welke ons nu nog den regten (maak voor het fchoone
geven , meestendeels verfchuldigd zijn.
CA 5510 D 0 R us eindigde zijne dagen in flillen vrede.
Meer ílerkte van ziel, meer onwankelbaarheid van karakter, meer vastheid van beginfelen, meer infpanning van
krachten, meer moed in het doorworftelen der grootfte
zwarigheden, zal men niet ligt ergens elders aantreffen. Ik
heb niets van hem gezegd, dan hetgeen zijne brieven en
faatkundige flukken , in zijne mengelfchriften vervat (1),
ons opleveren, en hetgeen fommigen zijner tijdgenooten en
andere onpartijdige mannen van hem getuigd hebben.
Zonder deze zijne, zoo even genoemde, men elfchriftena, zonde een groot gedeelte van de gefchiedenis der Gothifche Koningen in het donkere liggen. Het is waar, zijn
ftijl, zijne taal, zijne uitdrukking, dragen den flempel van
den tijd, waarin hij leefde. Men zoekt er te vergeefs de
zuiverheid en kieschheid der Eeuw van A u? US T US in.
Ech(*) De 0:'t,'iograp'rica, Oper. Tom. H.
(j) VarUrum, Lib. XII.
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Echter is er zoo veel kracht, zoo veel vuur, zoo veel adel in
zijne fchrijfwijze, dat L A U R E N T I U S VALLA --- en welk
een bevoegd keurmeester der taal was niet deze man ! —
vrijmoedig getuigt, dat hij wegens al hLt fchoone, het
welk C A S S JO D O R U S fchriften in zich bevatten, hem
gaarne alle die gebreken vergeeft. Kon cie fijne finaak
van VALLA dit verdragen, zoo kunnen wij dat ook gemakkelijk overzien.
C A s s 10 D OR ijs was ongetwijfeld een der grootfte manne n van zijne eeuw; maar ook een der laattien, die aan
dien naam konden maken. Met de zevende eeuw-fprako
was de nacht voorhanden ; en c A S S I 0 D o. us was gelijk
aan het ftervend licht, dat, op het oogenblik wanneer de
lamp wordt uitgebluscht, nog een helderen glans van zich
geeft.

Deze zeer onvolkomene fchets, M. I-I., is, dunkt mij,
genoegzaam , om ons te doen zien, dat de Gefchiedenis,
uit goede bronnen geput, ons oordeel over menfchen en
tijden regelt en zuivert. Ik weet het, -- opdat ik deze eene
zwarigheid wegneme — Ik weet het, dat fommigen, vooral
door den Gefchiedfchrijver P R o e o p i u s (*) , in het denk
zijn, om aan den door ons met regt geprezen-beldgrat
Gothifchen Koning T HE o n OR I i, de kennis der letteren te
ontzeggen, zoo dat hij zelfs zijn eigen naam niet zoude heb
kunnen teekenen. Maar de getuigenis van r R o c o P i u s,-ben
zeer ingenomen tegen de Gothifche natie , is, dunkt mij, bil
verdacht, en heeft dus minder gezag. Ik kan niet gelooven,-lijk
dat die Vorst , gedurende zijne kindschhcid en eerlle jeugd
te Byzantium, als gijzelaar, onder het oog van den Griek
Keizer z E N o opgevoed, door hem als wapenzoon-fchen
aangenomen, in eene ffad, waar de geleerdheid nog in
achting was, onkundig zoude gebleven zijn in de eerfle l)-gift(*) PR000FII C&SARXGNSI6
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ginfelen van alle kennis. Maar, geleld eens dat dit berigt
naar waarheid zij, dan vee1 iest, hetgeen ik volgens c A ss i o Do RUS aanteekenin,en van hem gezegd heb, niets
van zijnen invloed op liet beoordeelen van zijn gedrag en
vorilelijke grootheid. Integendeel rijst de achting voor den
Koning en zijnen Staatsdienaar nog hooger. Veriloken te
zijn van het vermogen om zichzelven te oefenen, en dan
nog zulk eene heerfchende zucht tot de wetenfchappen te
behouden, dan nog in derzelver bloei den roem van zijne
regering te ftellen, dan nog, offchoon in krijg en dappere
daden bovenal uitmuntende, de ftille letteroefeningen aan te
moedigen, vermaak te fcheppen in den dagelijkfchen omgang met eengin man , die geheel voor wetenfchap en kunst
leefde, — waarlijk, men weet niet, wien men meer bewonderen moet, Of den Vorst, wiens geest en hart voor onderwijs zoo open waren, Of den man, die den held tot een
vriend der letteren vormde. Maar nog meer: waarom zou
dit gebrek, al had het werkelijk plaats gehad, den Go--de
thifchen Koning onteeren , daar hetzelfde ook van it ARE U
den Grooten gezegd wordt? En wat deed die Vorst niet,
om in Europa de wetenfcllappen te doen herleven? -Hoe dit dan ook zij, niemand zal de verpligting, welke
men aan het beftuur der Gothifche Koningen heeft, in
twijfel trekken. Zij bewaarden, hetgeen anders door onkunde en de onrust der tijden zoude verdwenen zijn.
De herinnering aan dit tijdperk toont ons dus, dat wij
vooroordeelen, opvattingen en verkeerde indrukken, welke
door eene geheel met de waarheid ftrijdende voorftelling
der dingen in ons geboren worden, zorgvuldig, onder het
oog der onbedriegelijke Gefchiedenis , verbannen moeten,
en dat men even zoo min omtrent volken en tijden, als
omtrent bijzondere perfonen, eene valfche getuigenis mag
afleggen. Toen de rampzaligfte godsdiensttwisten, toen
priesterlijke heerschzucht, en eene algemeene neiging tot
bijgeloof, het Oosten en het Westen deerlijk ontluisterden,
en de voorteekens waren van diepe onkunde en verlaging,
hield het heftutu der Goy iaen , door CA S S I 0 no RUS bezielcl,
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,zield, dien flroom tegen. Billijker en wijzer, dan zoo
vele andere overwinnaars, die niets van hetgeen zij vonden
overlieten, opdat men, al het voorkdene vergetende, alleen aan hen zoude denken , zag men de Gothi^*.he, Koningen de goede inrigtingen, de heilzame gewoonten, dc nuttige wetten, en de dooit der voorvaderen deugd ing'cvicerde
gebruiken , eerbiedig in fland houden. — Neen ! zij waren
niet de verwoesters van E iropa. Maar de zeden der vol
zij overwonnen hadden, fleepten veeleer hen weg,-ken,di
en voerden hen ten verderve.
De Geschiedenis rukt het masker der voorwerpen af, en
plaatst alles in het regte licht. — Zij zegt ons, dat valfche
wijsgeerte en bedorvene beginfelen meer verwoesting in
de wereld hebben aangerigt t en meer ítrekking hebben om
onkunde en flaaffche ketenen in te voeren, dan zel s het
zwaard der B R E N N U s s E N en der AT FILA 's.— Zij leert
ons, dat de grondhagen, waarop een C Ass r o a o R u s den
luister der wetcnfc,happen, de zedelijkheid des volks, den
voorfpoed van het rijk en de kracht der regering deed rus
altoos dezelfde zijn. — Zij doet ons zien, dat alle beoor--ten,
deeling van de wezenlijke waarde der menfchen en der dingen gewijzigd moet worden door de kennis der omílandighe.
den, der hulpmiddelen en der oogmerken. -- klare beoefening
vormt een onzigtbaar bondgenootfchap tusfehen alle goede
menfchen , in welk eene eeuw, bij welk een volk, onder
welk eerie luchtPtreek dezelven ook mogen geleefd hebben,
of nog leven; een bondgenood'chap, veel beter en vaster,
dan hetgeen ooit de Maatkunde daarf'celde. — Zij verfchaft ons
in den lof der deugdzamen en der ;route mannen, die, in
reeds lang vervlogene tijdperken, het goede dachten en deden, een bewijs van onze voortduring en gefchiktheid tot
eindelooze volmaking. -- Zij toont ons het beftendige der
waarheid, en doet ons het ligt verdwijnende van zoo vele ijdele ílelfels kennen, die zichzelven onftierfelijkhcid beloven ,
maar gelijk zijn aan liet haft in onze ftroomen, dat dei
morgens geboren wordt en des avonds zijnen dood vindt. —
Eindelijk wijst de Gefchiedenis ons op het nauw verband
1\lLNG. I8I3. NO. I0.
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tusfchen alle voorwerpen van wetenfchap en kunst, en doet
ons in derzelver echte en opgeklaarde voorflanders eene algemeene achting voor alles, wat waar, goed en fchoon is,
met dankbaarheid opmerken. -- %Vij zagen dit in e ASS I oDORUS.

Ook deze Maatfchappij erkent dien zachten, maar onverbrekeli;ken band, en eert gaarne lederen tak van kunde. Vandaar die afwisfelcnde verfcheidenheid van flof en bewerking, die ons zoo menig aangenaam oogenblik verfchafte ,
en die steeds ten bewijze flrekt, dat menfchen elkander noo d
dig hebben, dat het licht zich aan het licht ont(leekt, en
dat ieder vonkje, hoe gering dan ook, het zijne hiertoe
bijdraagt. Dit zullen wij in gedachtenisfe houden. En, daar
het jaargetijde ons gebiedt, de openlijke mededeeling der
vruchten van onze letteroefeningen voor eenen tijd te ftaken, zoo zullen wij, op liet voetfpoor van den man, aan
wiens verdiení}en ik mijne rede wijdde, nieuwen voorraad,
een ieder naar zijnen finaak, tijd en ífand, inzamelen, om
denzeiven , indien de Bef}uurder van ons lot dit wil, weer
in uwen fcihoot niet blijdfchap uit te (torten. De lieve lente, die alle hoop ontwikkelt, brenge den vrede en voor
aan het vaderland, aan Europa weder!
-fpoed

IETS OVER DE BLEIANDELING VAN DEEN hINKHO1sST,
WELKE IN LENTE- EN GRASMAAND DEZES JAARS

Door
lig cr. Doct. te Leiden.

ZOO ALGEMEEN GEHFCRSCHT HEEFT.
N. PARADIJS ,

et is :mijn oogmerk niet, breedvoerig te handelen over
eene ziekte, welke, om van anderen niet te fpreken, door
den vermaarden v L i R A C zoo uitmuntend befchreven is ,
of een omftandig verlaag te geven der behandeling, wel
ik bij elk lijdertje, aan mijne zOrg toevertrouwd, in 't-ke
bijzonder gemeend heb te moeten volgen. Ik wilde alleenlijk zoo kort mogelijk mededeelen de voornaamfte aanwijzingene
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gen of indicatiën, door welke ik in de behandeling over
het algemeen vrij gelukkig heb mogen slagen; gaarne echter
bekennende, het meerdere inzigt in den aard en de genezing der ziekte alleenlijk aan mijnen onvergetelijken Vader
en aan mijnen waardigen Leermeester N. G. o o s TE R D ij 1.0
verfchuldigd te zijn.
Het zal niet onvoegzaam zijn, vooraf iets te zeggen om
natuur der ziekte; te meer, omdat op dezelve de-trend
wijze van genezing gegrond moet zijn.
De aard dan van den Kinkhoest (Tuisfas convuifiva gun.
ta) fchijnt te beftaan in eene krampachtige toefluiting der
luchtpijp en longbuisjes, veroorzaakt door eene bijzondere,
tot hiertoe onbekende, finetfloffe welke; zoowel het inwendig bekleedtel als de klieren dezer deelen geweldig prik.
kelende, eenen ffuipachtigen hoest veroorzaakt, waardoor
de inademing belet en fomtijds zelfs voor een' korten tijd
wordt afgebroken, tot dat er bij het einde van den aanval
braking ontífaat, waardoor meerder of minder flijm uit de
longen en de maag wordt opgegeven, en, volgens de gedachte van fommigen, een gedeelte der finetfioffe zelve.
De eerífe aanwijzing beftond dus gedeeltelijk in het ver .
minderen, en zoo mogelijk genezen, van den krampachtigen ífaat der luchtpijp en longen , gedeeltelijk in het bevorderen der fiímopgeving, De oorzaak toch der ziekte geheel
onbekend zijnde, zoo fpreekt het van zelve, dat de behandeling alleenlijk ontleend kan worden uit de gronden dei algemeene genezingswijze; welke algemeene behandeling echter moet gewijzigd worden naar het verfchil der geífellen en
der heerfchende epidemie.
Onder de geneesmiddelen nu, welke tot dit dubbel oog
gewoonlijk gebruikt worden, voldeed mij buitenge--merk
meen de ipecacuanha , in kleine doch telkens herhaalde gif•
ten toegediend; verkiezende dezelve voornamelijk om haai
ílijmfnijdend, doch te gelijk krampftillend vermogen, waatdoor derzelver gebruik zoo veilig is bij teedere kinderen.,
Welke tot fluipachtige bewegingen zoo bijzonder geneigd.
tjne Dit middel, daarenboven, veroorzaakt„ op deze
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ze toegediend, eeue ligte walging, waardoor de losmaking
en opcving der ílijm zelve zeer kan bevorderd worden, en
fchijnt dus in deze ziekte nagenoeg met hetzelfde oogmerk
gebruikt te worden, als waarmede M r L LA R het bezigde in
den langdurigen borsthoest ('1sthma chronicum). Als braak
toch kwam de Ipecactianha minder te pasfe, zelfs-midel
niet in het eerfte tijdperk, uit hoofde van den fluipachtigen
aard der ziekte. Daarenboven is mij geen geval voorgekomen, waarin door een braakmiddel de voortgang der ziekte
werd belet of gefluit, gelijk fommige Schrijvers beweren;
't geen ik mij wel eens verbeeldde te hebben bewerkt, door
oogenblikkelijk bij de eerfie teekenen der ziekte mijne toevlugt te nemen tot geringe, doch dikwijls herhaalde giften
van dit geneesmiddel. 't Is mij echter niet onbekend, dat
het gebruik der braakmiddelen, zelfs in een gevorderd tijd
ziekte, door fommigen zeer wordt aangeprezen:-perkd
dan, deze wijze van genezing fchijnt voornamelijk gefproten
te zijn uit de gedachte , dat de zitplaats der ziekte in de
maag moest gelleld worden; waartoe de braking, welke
gewoonlijk het einde van iederen aanval kenmerkt, de voor
aanleiding fchijnt gegeven te hebben. — Uit de kor--namile
te b'efchrijving der ziekte blijkt het , dat wij van het gevoelen dier Schrijvers zijn, welke de zitplaats der ziekte niet
in de maag, maar in de luchtpijp en longen gefteld hebben;
welke frelling, zoo al niet bewezen, althans tot een' boogen graad van waarfchijnlijkheid kan worden opgevoerd :
dan, zulks thans buiten mijn oogmerk liggende, zal het
voldoende zijn, te hebben aangemerkt, dat de braking niet
in liet begin , maar gewoonlijk met liet einde van den aanval
wordt waargenomen, en waarfchijnlijk veroorzaakt wordt,
deels door de hevigheid en langdurigheid van den hoest,
deels door het medegevoel, 't welk er tusfchen de longen
en de maag plaats heeft.
Dan , om tot de behandeling terug te keeren: fomtijds
vereenigde ik de Ipecacuanha met krampílillende middelen,
en vooral met kleine giften van het Extractum Hyoscyami
niiri, bij voorti. á , 4. grein alle 2 tour,, en onthield inij
zorg•
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zorgvuldig van flijmige gommen, oliën, firopen en dergelijken, welke middelen in deze ziekte zoo dikwijls mis
worden. Nu en dan, wanneer de fiuipen en kramp-bruikt
zeer in hevigheid toenamen, bediende ik mij wel-toevaln
eens, met een gewenscht gevolg, van de Moschw, in
kleine giften van i of 2 grein om de 2 uren, op raad van
mijnen fchranderen Ambtgenoot en Vriend H. c u Y P n it s ,
die van dit geneesmiddel in deze ziekte zeer dikwijls het
grootffe nut heeft waargenomen. Wanneer eindelijk de ontlastingen niet genoegzaam beantwoordden, werden dezelve
zachtelijk bevorderd door eene geringe hoeveelheid Rhabarber, in poeder, of op witten wijn getrokken, toegediend. De ergfle toevallen der ziekte dus overwonnen zijne, werd eindelijk de verloren veerkracht der longen en
der maag gelukkig heríteld door liet aanhoudend gebruik
van zacht ver(ierkende middelen, onder welke de Lichen
Islandicus, in gelei of afkookfel toegediend, mij 't meest
voldaan heeft.
Zoodanig was de behandeling, Wanneer de ziekte een
voorkwam; wanneer het tegendeel plaats had, en-voudig
dezelve zich vertoonde met de eerre of andere complicatie,
moest deze eerst worden weggenomen, om de ziekte tot
haren eenvoudigen aard terug te brengen: zoo gaf ik, in
een geval , waarin vele teekenen werden waargenomen van
onreinigheden der cerlle wegen, vooraf een braakmiddel;
in twee andere gevallen werd eene kleine aderlating verordend , oni de fterke ophooping van bloed in de longen ,
en den daaruit voortfpruitenden bloedhoest uit neus en
mond, voor te komen, of althans te verminderen.
Dit weinige en in vele opzigten onvolledige heb ik gedacht wel eens te mogen mededeelen, omtrent de behandeling eener ziekte, welke meest onder de gedaante van
eenes eenvoudigen zinkinkhoest begint, dikwijls daarom
zoo weinig geacht wordt, en zoo vele kinderen in het graf
ileept.
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LEVENSBERIGT

LEVrNSBERIGT VAN DEN BEROEMDEN DICHTER,
JACQUES DELILLE.

ig ue - Per/c, het vaderland van JACQUES D E L I L.
.£ E, had vroeger reeds tot wieg en bakermat gediend van
den doorluchtigen Kanfelier L' H 6 P I T A L; deze kleine
stad ligt in Li^nagne, een der fraaifle oorden van Franks
rijk.Dikmaals zijn de velden van Liragne door D EL I L L v bezongen, en zullen, aan het nagefacht, het zoe
dichterlijk aandenken herinneren
„ Des pris délicieus de la chére Mantoue.
Der fchoone weiden van 't geliefde Manrata.

Al vroeg begaf zich JACQUES DE LILLE, in den jare 1738 geboren, naar Parijs, alwaar hij zijne letteroefeningen begon in het Kollegie van Lifleux. Hier was het,
dat hij zijn model leerde kennen, dat hij v IR 0 I L I u s befludeerde. Deze oefening vestigde zijnen finaak en bepaalde
de foort van zijn talent. Het Kollegie van Lifleux verlaten
hebbende, ging de Ileer DE L IL L r een' der leerfloelen in
het nieuwe Kollegie te miens vervullen; zijne eigen letteroefeningen had hij toen nog niet geëindigd, in welke hij
grooter vorderingen dan iemand vóór hem gemaakt had, en
die ten voorbode dienden van de flappen, welke hij, te een! gen tijde, in de letterkundige loopbaan doen zonde.
Het was in het vaderland van GR E s s E T, dat hij een
begin maakte met de vertaling der Landgedichten van vi RC IL I tJ S; eene onderneming, zoo vol zwarigheden, en
welke hij echter met zoo veel roeros volvoerde. Te Parijs
teruggekeerd, verkreeg hij eenen Hoogleeraarsíioel in het
I oUegie van la Marche, en werd dikmaals door de Univerf teil benoemd tot het doen van aanfpraken aan het Parlement
en de overige regeriugsbelturen , ter gelegenheid van akademifche plegtigheden. Weldra maakte hij zich bekend
deor Benige lierza,ngen, en inzonderheid door eenen brief
aan
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aan den Heer L A URE N T op eenen bevalligen en dichter
trant befchrijft hij , in dien brief, de vorderingen dr-lij[:en
kunden; men doorzag hier reeds zijn talent, om in een dichterlijk gewaad bijzonderheden te lichen, de moeijetijk(le o.n
uitgedrukt te worden in Bene taal, finds lange befchuldigd van
hoovaardij en armoede tevens. Eens dong hij naar den prijs
in de Dichtkunst bij de FraFzfeha Akademie; het onder
door hem behandeld, was de IYcldadigheid: de Heer-werp,
THOMAS, zijn landgenoot en leermeester, behaalde den
prijs; doch men onderfcheidde in den lierzang des jeugdigen
Dichters verfcheiden llrophen , welke, bij de openbare voor
toejuichingen verwekten.-lezingdAkam,rotle
Aangemoedigd door den lof van den zoon, des grootera
B. A C 1 NE, befloot hij eindelijk tot de uitgave van de overzetting der Landgedichten, waaraan hij de laattle hand ge
legd had; en de Franfchen leerden, met zoo veel verbaasd
als bewonderinge, dat hunne taal bekwaam was om al--heids
le de fchoonheden der ouden en de werkzaamheden van den
landbouw over te brengen , voor welke de Frarfche dichtkunde toenmaals geoordeeld werd niet te zijn berekend.
Niet alleen is deze overzetting een werk, verwonderlijk- om
de menigte van overwonnen hinderpalen en te onder ge'bran
te vooroordeelen, maar ook van dien aard, dat zij, onder
alle dichttlukken , finds meer dan Gene eeuw in het licht
gegeven, klaarblijkelijk, in de Franfche dichtkunde, de
nieuwfte en minst bekende rijkdommen heeft aan 't licht ge
zeer was v o L T A I RE er van gctrofn, dat-bragt.Zo
hij , hoewel tot D EL ILLL n in geenerlei betrekking Baande ,
en zonder zijne vrienden, zijne grondbeginfels en ontwerpen
te kennen, aan de F;arfclie Akademie Benen brief zond,
om dezelve aan te fporen tot het aannemen, in het heilig
dom der letteren, van eenen man, wiens talent de le:tterkunde, het veld der dichtl:ui,de en den roem der natie ver
-grothad.
De Nijd, tweezins gaande' gemaakt, door een 1°raai werk
en door Bene fchoone daa 1, wilde den IIeere n £ L I L LE
ten ntintle modellen en wedijveraars opdringen. Zij haalde
i
,
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uit liet graf de overzetting der d a'zdgedichten door s n.
G Ii n 1 s , en die van L E F r, A N C , van P ornpi` nan ; zij herinnerde zich de proeven van den jongen MALL r I I, i T R It ,
en zelfs de Epifode van A I I S T E U s, door LEBRUN ver
IL L E antwoordde zijne eerroovers niet; hun -tald.DEL
aanmerkingen maakte hij zich ten nutte, wanneer hij de--ne
zelve gegrond oordeelde, bekende zijne mishagen niet veel
openhartigheids, en wist vergiffenis te vinden voor zijne
fchoone verzen!
In den jare 1772 werd hij, nevens den Heer s u A R n,
tot lid van de Franfche Akademie benoemd; doch deze benoeming had geen gevolg. Op het vertoog van den Maar
RICHELI£u, dat de HeerDELILLE te jong-fchalkDI?
was, en dat zelfs v o I, T Al RE niet vroeger dan in den ouderdom van vijf-en-vijftig jaren in dat ligchaam was aangenomen, beval de Koning, dat de Akademie eene nieuwe ver
doen zoude. Twee jaren daarna werd DELI L LE,-kiezng
van nieuws, tot een der Veertigen verkozen; en bekrachtigde
de Koning zijne benoeming met betuigingen van achting,
welke het mishagelijke der vorige weigering vergoedden.
Weinige jaren na zijne intrede in de Akademie voltooide DE t. I L LE zijn gedicht, de TiIinen getiteld. Andermaal
werd de Nijd wakker; ganfche boekdeelen van beoordeelingen kwamen er voor het licht; maar de beoordeelingea
zijn vergeten , en het dichtftuk is in alle talen. overgezet.
Zeker man van vernuft, aan DE L ILL E een blaadje zen
waarin zijn werk niet weinig gehavend werd, fchreef-den,
hem: „ Men moet bekennen, dat uwe vijanden niet zeer
„ naarflig zijn; zij zijn eerst aan hunne zevende beoordee.
„ ling, en gij reeds aan uwe elfde uitgave."
Even weinig antwoordde D n LI L LE op de beoordeelingen van de ,hardins, als hij op die van zijne vertaling
der Landgedichten geantwoord had; de zachtheid van zijn
karakter, de zedige bekentenis van zijne misflagen, en zijrt
zwijgen, moesten eindelijk zijne mededingers, of die zich
daarvoor hielden, ontwapenen.
ren vriend zijnde van den Heer D $ C II o f S E U r. , ver*

zei,
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telde hem DELI L L E naar Konjlantinopel. Te nabij was
hij het fchoone klimaat van Griekenland, om plaatfen, zoo
dierbaar aan de Zanggodinnen, niet te bezoeken. IIij begaf
zich op een fchip, hetwelk den oever van Aihene an l cd.
Dronken van het gezipt der aloude gedenkteekener
hij bezocht in het vaderland van s o r H o c r, E s eel F L i r P iDE S, fchreef hij van daar, aan eerre dame te Parijs, eerren
brief, welke grooten opgang maakte, en die overvloeit van
de geestdrift , Inet welke hij de bouwvallen dier vermaarde
flad gezien had. 1t bene verlatende, kwam hij te Konflantinopel aan, alwaar hij den winter en bijkans den ganicheii
zomer vertoefde in het bekoorlijk verblijf Tarapia, tegen over den mond der Zwarte Zee; hier had hij voor oogen het
prachtig fchouwfpel van ontelbare fcliepen , die de Zwarte Zee
en den Bosphorus in- en uitvaren, die menigte ligte, vergulde
en gebeeldhouwde barken, die , in dezen zeel€rm, elkander
o iophoudelijk kruifèn en aan denzelven zoo veel levendigheids geven,, én , aan den tegenovergelegen oever, de bevallige weiden van Azië, van fraaije boomen belommerd,
van fchoone rivieren doorfneden, en niet een oneindig getal
kiosken (zomerhuizen) verfierd. In deze fraaije velden
fleet hij alle zijne morgens , werkende aan zijn gedicht de
Verbeelding, te midden van tooneelen, zoo geheel berekend om dezelve op te wekken. Het was zijn grootst ver
dagelijks in Azië te ontbijten, en in Europa het-mak,
middagmaal te houden. Men herkent in zijn gedicht de indrukken, welke hij van deze prachtige landfchappen ontving.
In zijn vaderland teruggekeerd , hervatte D L L 1 L L L^ ,
altoos met denzelfden opgang, zijne werkzaamheden van
Iloogleeraar in de Fraaije Letteren aan de Univerfiteit, en in
de Dichtkunde in het Franfchc Iiollegie; zijnenthalve was
de laatstgemelde Hoogleeraars{Ioel opgerigt. Zeer talrijk warende toehoorders,diehemJUvENALis, HoRATIUS,
en inzonderheid zijnen geliefden V I R G I L I us, hoorden
uitleggen. De wijze, op welke hij de verzen las , deed de
genen, die hem kwamen hooren, zeggen, dat deze Dichters
verklaard waren, als hij dezelve had gelezen. Dikmaals las
Iihij
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hij zijne eigen verzen, na de verzen van v I R G I L I U S;
aldus hadden zijne leerlingen twee modellen tevens. In zijnen mond bezaten de verzen eene onbefchrijfelijke bevallig.
beid : voor hem heeft men het zegswoord oorcnbedrieger
(dlupeur d'oreilles) uitgedacht ; doch de wijze, op welke
liet publiek zijne gedrupte gedichten heeft ontvangen, dient
ten bewijze, dat hij de misleiding van de voordragt niet behoefde, om derzelver goeden uitflag te verzekeren. Toen
liet gedicht, de Tuinen, in het licht kwam, doeide de Graaf
v A N S C HO nt B E R r, die de verzen, toen hij dezelve
in eenzaamheid las', nog fchooner had gevonden, in ever
kiefche als vleijende woorden, tot hem: „ Ik heb u immers altijd gezegd, dat gij uwe eigen verzen niet kunt
„ lezen."
In den jare 1794 verliet DEL ILLE Parijs, alwaar hij
fchu.ilplaats noch fteun meer vond. Bij begaf zich naar
Saint - Diez , in Lotharingen, het vaderland van Mevrouw
D E LI L L E, alwaar hij, in den fchoot der diept e een
bevrijd voor alle verítrooijing van gedachten,-zamheid,n
de laatf'e hand leide aan zijne overzetting van de Eneïs,
welke hij, dertig jaren verleden, begonnen had. Geen regts
genoeg hebben fommige beoordeelaars dit werk gedaan, hetwelk dikwerf de fchoonheden van zijn model voorteelt, en
waarin ,misfchien, de Dichter nog meer zwarigheden, moest
overwinnen , dan in de vertaling der Landgedichten. Niet
anders dan met de verbetering van zijn werk heeft D E L I LLE zijnen berisperen geantwoord; en drie dagen vóór zijnen
dood had hij nog den Zanger van ENE A S voor zich liggen, die de medgezel zijns levens was, en hem zijnen
naaiij heelt gegeven.
D L L 1 L L E, ziende de weinige rust, welke in Frankrijk heerschte, en de omwentelingen , die aldaar, met ongeloofelijke fnelheid, elkander vervingen, vlugste naar Bazel,
alwaar hij een jaar vertoefde in werkzame eenzaamheid. In
den jare 1796 vertrok hij van Bazel naar Clairesf,, een
bevallig Zwitfersch dorp, gelegen aan den oever van het
meer van Bienne, tegenover het vermaarde eiland Saint
Pier-
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ierre, op eene zoo verrukkelijke wijze befchreven door
den ongelukkigen J. J. R o u s S EAU, die het tot zijne wijk
verkoos. De íladvoogd van Bern, wien dit eiland-plats
toebehoorde, vergoedde, in den perfoon val: DE L I L L E,
de ítrengheid , welke zijn voorzaat aan R o u S S EAU had
gepleegd, door hein van dit bekoorlijk eiland te verbannen,
waarheen hij zich had begeven, om er zijne rampen, zijn
wantrouwen en zijne vermaardheid te verfchuilen. De Dichn
ter verkreeg het burgerregt op dat zelfde eiland, waarvan
de doorluchtige Prozafchrijver verjaagd was. In het ver
te Glairesfe vond DE L I L L n alles, hetgeen zijne drift-blijf
voor fchilderachtige natuur-fchoonheden ílreelde: een fraai
meer, fchoone bergen, rotfen en watervallen. Hier voltooide hij den Veldeling (l' Honarze des Champs), en het
dichtftuk, de drie Rijken der Natuur. Nergens fpreidt
hij meer geestverrukkingen en bekoorlijkheden in zijne dichterlijke opí'rellen ten toon.
Na twee jaren vertoevens te So/cure, begaf hij zich naar
Duitschland , alwaar hij het gedicht het Medelij den fchreef,
en vertoefde vervolgens twee jaren te Londen, gedurende
welke hij het Paradijs verloren vertaalde. Deze overzet
dichterlijk vuur vervaardigd, is een van zijne-ting,me
fraaille werken: met zoo veel ijver en geestdrift arbeidde hij
aan dit dichterlijk gedenkíluk, dat het binnen de vijftien
maanden begonnen en voltooid werd. Toen men hein, na
gelukkig vol'uragte onderneming ge -derhan,mtzo
gaf de Dichter tot antivoord, dat dezelve-lukwenscht,
hem het leven had gekost. En , inderdaad, het fraaije tooneel van het affcheid van ADAM en EVA van het aardfche
paradijs, het tooneel, waarmede am IL T 0 N 'S werk eindigt,
had hij naauwelijks overgebragt, of hij voelde den eerflen
aanval der beroerte, welks gevolgen hem daarna ten grave
voerden.
Nadat een weldadig Gouvernement de FranfcJ e beroerten
had verdreven, keerde D ELI L LE terug naar Parijs ; hij
bragt aldaar de vrucht zijner werkzaamheden, en, indien
het geoorloofd zij, mij hier van een landelijk beeld te bedieI1eIl,
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nen, hetwelk zijner fchimme niet zal mishagen, hij keerde weder in zijn vaderland, even gelijk de bij in haren korf
terugkomt, beladen met de fchatten, welke hij op zijne
veelvuldige omzwervingen had vergaderd. Van nieuws vond
hij, bij zijne wederkomst in Frankrijk, hetgene men,
met een fchoon karakter en groote talenten als de zijne,
overal vindt; ware vrienden en talrijke lezers. In den fchoot
zijner familie en der vriendfchap genoot hij, verfcheiden jaren, de rust, zoo dierbaar aan de Zanggodinnen, welke
een held aan het vaderland had wedergegeven; hij liet zijne
werken drukken , en was getuige van derzelver goeden opg.uig. 1 lij was het vermaak van alle gezelfehappen, in wel
geluk had hem te hooren. Geen mensch was-kemnht
er, die, in de verkeering, een zoo vlug en fchitterend ver
zachte en onveranderlijke opgeruimdheid be--nuft,Gezo
zat; niemand fprak iet meer bevalligheids en luisterde met
meer infchikkelijkheids. Den beminnelijken man had hij geièhilderd in zijn gedicht, de Verkeerirtg, (la Converfation)
en allen, die hein kenden, vonden in hem alleen het model, 't welk zijne verbeelding zich had voorgef{ eld.
Zoodanig-was de man, welken Frankrijk heeft verloren.
liij, die dit beknopt verflag heeft gefchreven, heeft ver
uren voor zijn fterfbed gezeten. Aldaar zag hij-fcheid.n
eerre wanhopige familie, lieden van letteren en vrienden der
kunden, het verlies betreurende, 't welk zij zouden lijden,
nóg zich vleijende, dat de Natuur een wonderwerk zou ver
voor den Dichter, wien zij alle hare gaven had ge--rigten
fchonken , en hunne oogen niet kunnende aftrekken van
die flomme en ftille fponde , waarop de Zanger der Verbeelr.'::g leed, en wien reeds de fchaduwen des doods be
dekten. Wel wenschte ik, deze tooneelen der mistroostig
naar het leven te kunnen voornellen; de tranen der-heid
vriendfchap en de diepe rouw van allen , welke j A c Q u ES
DE L I LL E gekend hebben, zouden meer zeggen dan alle
mijne loffpraken.
Verfcheiden dagen werd zijn lijk ten toon gelegd op een
praalbed, in eerie der zalen van het Keizerlijke Kollegie
vaal
-
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van Frankrijk. Zijn hoofd was met eene lauwerkroon
verfierd. De lijkftoet, bef'aande uit de leden van het Inífituut en van de Keizerlijke Univerfiteit, de Hoogleeraars
van het Franfche Kollegie, vermeerderd met eene talrijke
menigte van geleerden, fludenten, kuntlenaars , verzeld van
Bene ontelbare menigte burgers, vertrok, op den middag,
uit liet Kollegie, om zich te begeven naar de kerk Saint Etienne-du -Mont. De firaten waren met Gene ontelbare
menigte, en de venflerramen met aanfchouwers bezet. Het
lijk moest in eerre lijkkoets gezet worden ; maar D E i ILL E's leerlingen hadden ernflig verzocht en de gunst ver
om het lijk van hunnen doorluchtigen meester te-kregn,
mogen dragen. De vier hoeken van het doodklced werden
vastgehouden door den Graaf R E G N A U D D E s A I N Tj E A N - D' A N G L L Y, Voorzitter van de tweede klasfe van
liet Inflituut ; den Graaf D I, s ii G UK, Groot - Ceremonie
dezelfde klasfe ; den lieer vi L L A--mestr,Lidvan
R E T , Bisfchop van Ga/al, Kanfelier van de Univerfiteit ;
en den Ridder D E L A nz B R E , vasten Secretaris van het
Inllituut voor de Mathemarifche Wetenfchappen , D E L I LL E's ambtgenoot in het Franfche Kollegie.
Nadat de godsdien{Iige plegtigheid geëindigd was, nam
de lijkitaatfie, bij fakkellicht, midden door een verbazenden toevloed van menfchen, gang naar het kerkhof van
Vader L AC Ií A I S E, werwaarts eene buitengewone menig.
te reeds was vooruitgegaan. Het lijk nedergezet zijnde nabij de plaats, welke voor hetzelve tot een graf beflcmd
was, werden er verfcheiden aanfpraken gedaan, welke wij,
echter, niet kunnen overnemen; alleen zullen wij de namen
der woordvoerderen melden, zoo als zij elkander vervingen.
Deze waren, de reeds genoemde Graaf RE G N A U n D E
SAINT-JEAN-D'ANG LY; DELAMBRE, Hoogieeraar
in de Starrekunde in het Franfche Kollegie, enz , de
Meer ARNAuI.T, en de Heer LE DIE U.
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VERSLAG WEGENS DE JONGSTE ONTZETTENDE AARDBEVING
TE CARACCAS, IN ZUID - AMERIKA.

December, 1812 (*).
in het jongstverloopen jaar voorviel
D e aardbeving, welke Caraccas,
en de fraaije frad van dien

In het grondgebied van

naalp verwoestte, gelijk ook verfcheiden andere gemeenten in
die rijke en uitgefirekte provincie, is, tot nog toe, flechts op.
pervlakkig in de Europifche Tijdfchriften befi breven. Deze
buitengewone aardfchudding deed zich nog in de maand December 1812 gevoelen. Zeer belangrijk zijn de bijzonderheden
dezer gedenkwaardige omkeering, en de omftandigh eden, die
haar verzelden; met het vermelden van dat alles oordeelen wij
onzen bezeren geenen ondienst te zullen doen.
Op den e6ften Maart 1812, ten vijf ure in den namiddag,
werd de eerfté fchudding gevoeld. De lucht was í1i1, de hitte
zeer groot; niets was er gebeurd, hetwelk dit geducht voorval
voorafging of aankondigde. De eerlle fchudding, welke men
gevoelde, clerk genoeg om de klokken te doen aanflaan, duur-_
de flechts omtrent zes fekonden. Gedurende de tien of twaalf
volgende fckondcn was de aarde in eene golvende beweging,
gelijk aan die der zee bij flit weder. Men dacht toen, dat liet
gevaar voorbij was; doch welhaast hoorde meii een onderaardsch gedruisch en elektrieke hagen, veel flerker dan die van
den donder; de grond, met eene onbefchrijfelijke fnelheid gefchud fcheen te koken; even als water over een fterk vuur.
Gedurende drie of vier fekonden liet zich een dof geluid booren; eenige minuten daarna onderging de grond nieuwe fchuddirgen, in tegenovergefielde rigtingen, van liet noorden naar het
zuiden, en van liet oosten naar her wester,. Lang genoeg was
deze korte tijd, om de flad Caraccas geheelenal het onderst
boven te keeren. lieer dan dertig andere Heden, de lusthuizen, de talrijke dichtingen, over de oppervlakte dezer bekoorlijke provincie' verfpreid, in een oogenblik werd alles vernield,
op eene uitgeflrektheid van driehonderd mijlen. Tachtigduizend
men(

) Dit belangrijk verhaal is van Genen Franschnan, die verfcheiden

0

jaren

te Caraccas gewoond heeft, en cobgetiiige geweest is can de taw

neclen, welke hij bcfchrijlc.
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ttnenfchhen fchoten er het leven bij in, en duizenden werden
zwaar gekwetst.
Aan den voet van den hoogoen berg gelegen, Siida genaamd,
en aan den ingang eener uitgeílrekte vlakte, die door vele rivieren werd befproeid, was de Clad Caracc(rs tot op eerie aan
hoogte boven liet waterpas der zee verheven, en-merklij
genoot, bij aanhoudendheid, Bene frisfche en aangename tem
dien dag (het was Goede - Vrijdag) waren de in--peratu.O
woners, in grootera getale, in de kerken der find verzameld;
dezelve \\erded hun graf. De kerken der Drieëenkeid en Alta
gratie, die naast aan den berg ítonden, leden insgelijks de geduchtlfie uitwerkfels dier buitengewone fehudding: want , hoewel zij zich meer dan honderdvijftig voeten boven den grond
verhieven, honger waren nergens derzelver bouwvallen dan vijf
of zes voeten; en van de hevigheid van den fchok, welke deze vervaarlijke gebouwen omverre wierp, kan enen zich een
denkbeeld maken, indien men in aanmerking neme, dat zij gefchraagd werden door kolommen en pilasters van dertig tot
veertig voeten in den omtrek, van welke men naauwelijks eenige fporen wedervond.
Eene prachtige rij gebouwen, van twee verdiepingen, kun
vierduizend menfchen bevatten, en dienende tot eerie-ned
bewaarplaats voor de artillerij , deelde in hetzelfde Ioz, Een
regiment van linie, in aantogt om zich bij eene godsdienílige
procesfee te vervoegen, werd bijkans geheel door den grond
ingezwolgen.
De fchrik en radeloosheid, welke zich toenmaals onder de
inwoners verfpreidden, laten zich niet befchrijven: de verwarring, de wanorde, de wanhoop, het onheil en de godsdienstige gemoedsverheffing waren ten hoogalen top geflegen. In den
beginne redde zich iedereen zoo goed hij konde, ter aarde
vallende om de goddelijke barmhartigheid af te fineeken. Dezulken, die den dood ontkwamen, zelve gekwetst, met flof
bedekt, niet gefcheurde kleederen, kinderen, kransten en gekwetflen in hunne armen dragende, vertoonden het aandoenlijk
íte fchouwfpel. Na het eerfie oogenblik der verfchrikking,
waarin de zucht tot zelfbehoud alle andere bedenk,initen doet
zwijgen, werden de ongelukkigen, die dell dood waren ontkomen, geflingerd door de akeligile herinneringen; elk zocht,
in eerie pijnlijke ongerustheid, tenen bloedverwant of eenen
vriend,
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vrietl, en vernam naar dezelve met oogen, waarin de fchrik
te lezen fond. Op deze bloedige en woeste puinhoopen
zag men dezulken der rampzalige bewoners, die het leven behouden hadden, hunne vlijt aanwenden, om, zonder eenig ander werktuig dan hunne zwakke en bevende handen, de leven
te delven, die onder dezelve begraven-den op
waren: allen liepen ginds en herwaarts over dit uitgeítrekte
kerkhof, te midden van het puin zich op den grond werpen-

de en aandachtig luisterende naar de zuchten der nog levende
ongelukkigen, hoewel, misfchien, voor altijd begraven in dezelfde woningen, in welke zij, eenige oogenblikken te voren,
een ongef't oord geluk genoten.
Het overige van den dag en de geheele nacht werden aan
deze godvruchtige bezigheid gewijd. Den volgenden dag in^est
aan de dooden de laatfie eer bewezen worden; doch liet ver
gewone lijkplegtigheden was eene onmogelijkheid;-rigtend
een genoegzaam getal perfonen en de noodige werktuigen zou
men niet hebben kunnen vinden: ter voorkominge van pest,
welke de befinette lucht zou hebben doen ontstaan , werden de lijken, op verfcheiden plaatfen, op hoopen geflapeld,
en met het hout, van onder de puinhoopen gehaald, verbrand.
Aldus werden de akelige oogenblikken na deze geduchte om.
keering befteed. Andere, even treurige, werkzaamheden moesten nog volvoerd worden.
De levensmiddelen, de huisgeraden , het linnen, alles wat tot
levensonderhoud vereischt wordt, was vernield, of door het
gepeupel en de negers geítolen; in één woord, er was gebrek
aan alles. Een zoo hevige fchok bad de waterleidingen ver
beken waren verdroogd, of van haren gewonen loop-delg;
afgeleid; geen water was er nabij de ftad; men had geene vaten om het te verzamelen; op eenen afftand moest men eene
genoegzame hoeveelheid gaan zoeken om zijnen dorst te les
zelfs van zijne handen zich bedienen om het aan-fchen,
den mond te brengen.
Van honger en dorst verteerd, zonder fchuilplaatfen, vlugtten dezulken, welke landhuizen bezaten, derwaarts; maar, helaas! niets was gefpaard. Niets anders vertoonde het land, dan
Bene onoverzienlijke uitge(lrektheid van puinhoopen. Zij keerden terug naar de flad, alwaar zij, onder hunne lotgenoot ,
minder ongelukkig fc(ieneon te zijn; de (like en eenzaamheid
der
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der velden inisvormde, ongetwijfeld rog meer liet afzigifge
gelaat der nature.
op de markten zag men geene levensmiddelen ; de landlieden
bragten niets naar de lad; na in de nabunrfchap te hebben
rondgezworven, om eenig voedfel te zoeken; ifierven velen
van honger; die in liet leven bleven, verkregen niet dan met
de grootfile moeite hun levensonderhoud; en indi,-n men niet
eerie zekere hoeveelheid kak:?u, fuiken en mais (die in het kleun
voor een buitenfporigen prijs verkocht vverdén) huid geborgen 5
zouden er nog meer door honger, den door de aardbeving; zei
ve zijn omgekomen.
Drieduizend gekwetíten, van allerlei handen, 'erden bij^cli^
;

gebragt en

nedergezet aan den oever eener riviere, ond^r liet

lommer van eenige booroen; maar zij hadden volílrekt gebrek
aan alles, zelfs aan de onmisbaarte dingen; woorden ran vettroosting waren het eenige geneesmiddel , welk men hun kots
toedienen; men zeide hun , dat zij zich moesten onderroerpen

aan de belluiten der Voorzienigheid, en dat ales om bestwill^s
gefchiedde.
Deze geduchte ramp vertoonde aan den oordeelkundigen be=
fchouwer der menfchen het treffende tafereel van de zeden era
het karakter der Spasajaardeu, en van de beginfels, naar welke
zij hun gedrag regelen.
I-Innne verregaande ongevoeligheid zal bezwaarlijk geioof vind
den: ik zag huisvaders , die vijf of zes kinderen, vrienden,
bloedverwanten en alle hunne goederen verloren hadden, er: die
echter geen traan hortten; de meesten zochten hunnen troost
in de verkeering met een beeld van de H. Maagd of van eenex
bevoortegten Heilige (*); anderen fpoeiden, ;net vrolijkheid;
hun hartzeer af met eerie teug ruin, en alien fcliencn mindec
weet te hebben van dit voorval, dan zij zonden gehad 1.ebberi
van het verliezen van een pleidooi, hetwelk inbreuk zots ge=
maakt hebben op hunnen adeldom, of hen beroofd van hun
voorzitten in eerie aigemee.ie vergadering of in eeae godsdiene
flige procesf eé

(*) Dc Spaij aards fchijítcn geen denk'ceelci van Je Godheid to heiben I
nooit fpreken zij van dezelve: de H. Maa ;d en ale neiligen alleen aar.vangen hunne lulde.
:BENG. 1813. NO. IQ,
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Goede - Vrijdag is ongetwijfeld het meest indrukmakende
feest der Roomschgezinden; het moet de godvruchtigtie overdenkingen inboezemen : maar te Caraccas, gelijk in vele andere lieden, zijn de vrouwen, op dien dag, met haar tooifel onledig, en maken meer werk om beminnelijk te fchijnen in de
oogeg der mannen, dan om den Almagtigen te vereeren; zij
zijn eeniglijk op vermaak bedacht. Doch naauwelijks deed
zitli de aardbeving gevoelen, of zij geloofden daarin de ítrafFe
te vinden, door den vertoornden hemel gezonden, om de fier♦elingen over hunne misdaden te tlralfen; firaks leiden zij haren fraaijen opfchik af, en bedekten zich, uit een geest van
boetvaardigheid, met grove kleederen; zij zelve onderwierpen
zich aan de kloostertucht, en foegen meêdoogenloos op haren
boezem, kort te voren met de kostbaarfle kleinooden verfierd.
Wat de mannen aangaat, velen, hunne heimelijke minnerijen.
vergetende, Ploegen tot dweeperij over; en, reet oogmerk om
de hemelfche gramschap te bevredigen, gingen zij in Hatelijken

optogt rond, zonder eenige andere kleederen dan een breeder
gordel, barrevoets, een langen baard, dragende ons hunnen hals
<een touw, waaraan een groote fleen hing, en op de fchouders
ten houten kruis, ter zwaarte van honderd of honderdvijftig
pond.
In de fled en door het gehecle land zag men, dag en nacht,
niets dan procesfën; ieder berg werd in een Kalvaria veraniderd, alwaar liet van honger ftervende volk ons de goddelijke
fiarmhartigheid fineekte, en, knielende, de overblijffels der bei'chermheiligen omhelsde.
Elk befchuldigde zich, de gramfchap des hemels te hebben
doen nederdalen, en de algemeene ramp veroorzaakt te hebben.
Dezulken, die geenen priester konden vinden, biechtten onderling in liet openbaar op de groote wegen, en beleden hei m elijk gepleegde dieverijen en moorden.
Binnen de twee dagen traden omtrent tweeduizend perfonen
in het huwelijk, die, misfchien, nooit daartoe liet voornemen
gehad hadden; bloedverwanten, uit hoofde hunner armoede
voormaals veracht en verilooten, werden erkend; vele kinderen, ongelukkige vruchten van onwettige gemeenfciiap, die
nooit ouders gekend hadden, vonden dezelve weder, en werden
geëcht. lien deed vele teruggaven; er werd een einde gemaakt aan een groot getal pleitgedingen. Docb ten zelfden tijdo
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de bood zich een zonderling en tegenovergefleld fchouwfpel
ter befpiegeling van den wijsgeer aan: terwijl een gedeelte der
inwoneren zich haastte om zijne voorgaande misdaden te ver
er een ander, beflaande uit luiden, die, misfchien,-zoen,was
nooit zware misdaden bedreven hadden, doch die niet zeer
naauwgezet van geweten waren, hetwelk zich van de vcrwarring bediende, en aan buitenfporigheden van allerlei aard zich
fclialdig maakte.
Intusfclien hielden de fchuddingen aan; dagelijks, ieder uur
ftortten er puinhoopen in, die door de eerfle bewegingen Hechts
gefchokt waren. Op den 5den April, 's namiddags ten vier
sure, ontilond er een zoo hevige fchok, dat verfcheiden bergen
(pleten en feheurden; velen werden uit hun zwaartepunt gezet,
en ontzaggelijke brokken werden los en rolden In de vlakten.
Van dit oogenblik af, tot 's anderendaags morgens ten negen
ure, waren de fchuddingen zoo geweldig en menigvuldig, dat
tusfchen dezelve fleclits eerre tusfchenpoozing van vijf minuten
was; en, gedurende deze korte verpoozingen, hoorde men een
onderaardsch gedruisch, en was het aardrijk in gefladige beweging.
Deze buitengewone fchuddingen waren nog niet geëindigd in
de maand December í8Y2, het tijdpip, waarop ik dit ongeluk lig land verliet; voor de meest geruste dagen werden dezulken
gehouden, op welke men niet meer dan negentien of twintig
fchuddingen gevoelde. Alles was verwoest; de bolwerken of
muren van la Guyra, die niet minder dan twintig voeten dik
waren, werden omverre geworpen. Men merkte op, dat ver
rivieren merkelijk gezwollen waren; een natuurlijk ge--fcheidn
volg van het fplijten van bergen, die zoo vele groote waterbakken zijn. Verfcheiden hooge bergen waren door midden gefchetird, en de berg Si/la was meer dan zes vademen gezakt.
Bezwaarlijk valt het te zeggen, welk de afloop van dit ver
voorval zijn zal. Als eerie niet onwaarfc;.ijnlijke-fchrikelj
gisfing zou men kunnen opperen, dat het in het openen van
een of meer brandende bergen zal eindigen. Intus then hebben
de ongelukkige bewoners van deze landen, aan hun geboorteland verknocht, en de asch hunner vaderen niet willende ver
moeite, ruwe woningen geslicht, in wel.-laten,mdgrofi
ke zij, niet eerre Stoïcijnfche onderwerping, liet einde hunner

rampen afwachten.
Kk$
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EENIGE BIJZONDERHEDEN, RAKENDE DEN BEROEMDEN
FRANSCIIEN SCIOUWSPELER TALMA.

(Uit het Fiailsch.)

Ik heb

BARON in mijne jetsgd gezien, Zegt VOLTAIRE; hij
erfel
en srehuoe;elijk, en dit was alles. Een gelukkig gewas

laat, eerie eerbiedwekkende houding, eerie welluidende uit
voldeden, in dien tijd, voor eenen ièhouwfpeler onm te-fprank
dagen.' Men vergde hein niet méér bij een deftig en grootsch
hof, dat zijne vermaken zelfs aan dc regelen der etiquette onderwierp, en zich in flaatfie vermaakte. Een fchoon man verfcheen op het tooneel, zeide op een welluidenden trant fraaije
verzen op, en ging heen onder het gerucht der toejuichingerr.
Ilij kon , in gemoede , zijne ziel laten rusten; Iaen vergde niet,
dat hij proef gaf, er eerie te bezitten : het was zelfs een artikel van het wetboek voor liet tooneel, dat hij nooit de een
zijner declamatie moest afbreken, noch de eenvox•-tonigled
ruigheid der gebaren afwisfelen. De uitvoering was toen, gelijk men weet, Bene fvort van gezang, dat men even als muzijk leefde. Ik heb hoores zeggen, dat men in de archives
van het 'Theatre Nrencais de rol van Ilez'snione bewaart,
niet de hand van RAciNE voor Mejuffr. CIIAMMIPn1éLd genete rd. Overigens, geese ilia ie, geene inachtneming van kleederdra 't en zeden. De geheele oudheid bevond zich op zijn
hedendaagsch uitgedost; en men verhoorde zich zoo weinig
over deze belagchel;jke firijdigheid met dc tijdrekening, dat
het publiek altijd met drift toevloeide, om in Cirina liet binnentreden der hovelingen van 1iigustus te zien, omdat deze
heeren allen verfe'Ienen met den degen op zijde, en den hoed
niet de lange pluim in de hand, even als cie groote heeren in
de galerij te Verfailles.
Men zegt, dat onze voorouders te vrede waren met deze
valfcl;e voorI eiiiug der aloude gebruiken, en dat zij ons wel
opwogen. Ik geloof liet; nlnat de kunst begon eerst, en onze
voorouders zouden thans mocijeisjker te voldoen zijn.
Op deze zingende dynastie, van welke BARON als liet hoofd
befchouwd wordt, volgde een fptekende /?am, die met fierh&íd
I.1
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T.E KAIN als Zijhen dichter noemt. Toen deze verfeheen, wa-

ren de zeden zeer veranderd. De losbandigheid van het hof
des Regents, aan dit tijdsgewricht grenzende; de wijsgeerige
houtbeden; de geest van nieuwigheid, welke in al dc gemoederen Poop, en reeds alle inllellingen deed waggelen; de kun
geleerdheid, niet de zucht tot fchouwfpelen door-dighen
der
maatfchappij verfpreid; en bovenal, men moet
rangen
al de
het
verhevene en hartstogtelijke des oorfpronkelijzeggen,
het
ken en onregelmatigen fpels van MMMejulr. nu vt ES N i ., bemoedigden LE KAIN, om, met eerre voorzig;tige floutheid, de palen zijner kunst te overfchrijden. Voort„eileept door zijn genie, onderlteund door de kunde van l\iejuf r. cr, Alit ON, Zijne
mededingíicr, gelukte het hem, den engen kring der tooneelmatige gewoonten uit te zetten , in welken zijn vurige en veel
omvattende geest zich als verslikt gevoelde. Het was toen ,
dat de geheele LE K A IN zich vertoonde, Men zag toen , wat
men nooit gezien had; een' Turk in Bajazet, een' Tartaar in
Cengiskan, een barbaarsch vorst in R tadaindstus, enz.: maar her
was voor een' ander bewaard, dit werk te voltooijen, en in
het, om zoo te fpreken, klasgf he gedeelte van zijn vak die
waarheid van zeden, van toon en kleederdragt te brengen, welke het misfe kien niet mogelijk is te overtreffen.

TALMA verícheen in den aanvang van een tijdsgeW:richt,
door groote ftaatkundige gebeurtenisfen gekenmerkt. Hij was
in de gelegenheid, om van naderbij nieuwe tooneel2n op :c^
nemen en nieuwe kleuren te leenes. Vriend der kunt'enaars,
ontleende hij van hen de rijltdomtnets hunner kunst, de kennis
der fchoone flellingen, dier eenvoudige draperijen, we!'.e prij
in de fchilderijen of de Randbeelden der groote meesters bewonderen. Gemeenzaan met de geleerden, werd hij dor
ingewijd in het heiligdom der oudheid. Niets van de cp ^;rli,ke of bijzondere zeden en gebruiken der oude tilden bleef hem,
onbekend. Eene reize naar Engeland, waar zijne familie ;;eves,
tigd was, verfchafte hem gelegenheid om nieuwe fclratten te
verwerven, Hij kwam vandaar terug, beladen met de fchattingen, door zijnen finaa',t en zijn onderfc''hheidend oordeel op de
talenten des vr, enidelii, gs geligt, met kunst wist hij aan de
vruchten van zijnen eigen grond deze voortbrengfels eens af.
gelegen lands te huwen, en na uraliieerde hij onder ons, wad
een geftrenge fneak hem toeliet in te voeren.
12 k ,,
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Sterk door zijne natuurlijke hulpmiddelen, door zijnen ijver,
en door eenige gunflige omflandigheden , is TALMA niet reu
overwinning tot overwinning, tot het doel-zenlchrd,va
geraakt, dat zijne roeping hem bevelende aanwees; hij heeft
van het tooneel verbannen de kadanférende windmakerij en het
gedwongen recitatief, die op hetzelve waren teruggekeerd; en,
in fpijt van zekere gezaghebbende overleveringen en den glans
van een en ander beroemd talent, heeft hij weten te heritellen en liet publiek te doen fmaken de hoogere en moeijelijke
kunst eener voordragt, eenvoudig, waar, zonder kwakzalverij,
zonder grilligheid, welker nadruk geene gezwollenheid is, welker waarheid in geen fpel der keel beftaat, die, zich met den
hartstogt teffens verheffende, treft zonder te verdooven, beweegt
zonder te vermoeijen ; en zoodanig was de neiging van zijnen
natuurlijk juisten geest, dat hij , naauwelijks toegelaten tot het
Theatre Franc ais, omringd van verleidelijke en befinettelijke

voorbeelden, reeds de oogen gekeerd had naar dat eenvoudig
en verheven fchoon, welk hij van verre befpeurde, en slechts
naar het oogenblik haakte, om den kenners eene nieuwe bron
van genot te openen.

De volgende Anekdote, welke TA L M A's eerflen flap in zij.
ne loopbaan heeft gekenmerkt, bewijst, niet welken uitftekenden aanleg hij dezelve was ingetreden.
Hij vervulde, in het Treurfpel Brutus, de rol van den ver
Proculus. Gereed om voor het vergaderde hof te ver -trouwde
hij befloten, ten opzigte zijner kleeding, die-Ichijne,ad
nieuwigheid te beproeven, welke hij federt door zijn voor
heeft doen aannemen. Het fluweel en de zijde verwer--beld
pende, gekleed in eenera tabbaard van eenvoudige wol, natuur-

lijk gedrapeerd, het haar in den fmaak der oudheid, de armen
naakt, de voeten gedekt met de Romeinfche halve laars, frond
x AL \I A, of liever de Tribuun Proculus, tusfehen de fchermen,
liet oogenblik van zijne optrede afwachtende. Bene der eerfle
,Actrices komt daar; zij begluurt TAL MA, herkent hem, en
uitfchaterende van lagchen : Wat ziet gij er uit! zegt zij ; Zij$
ge mal? Ge lijkt wel een jiandbeeld.....
TALMA wist het wel. De aanfchouwer, die, afzonderhjk
genomen, in de verbazing onzer Actrice zou gedeeld en haar
gezegde herhaald hebben, was , te zamen genomen, getroffen

cp het gezigt van den alouden Proculus; en -- gelijk altijd gebeurt ^
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beurt, wanneer men den nlenfchen gezamenlijk iets aanbiedt,
dat bij liet ke,merk der nieuwheid dat van het ichoone en ware
voet, — de vertrouwde Pr•ooulus werd de held dezer vertooaing. IIet was nu niet meer mogelijk terug te treden; de oude
gewoonten, de ingeworteldite vooroordeelen waren verpligt te
wijken; en het Franfche Treurfpel werd, in fpijt van zichzelv',
Grieksch en Romeinsch, naar eisch des onderwerps (*).
) Hoe wenfchelijlk en belangrijk ware niet cone derg.lijke oordeel
waardering van het gadeloos kunstveimogen van-kundigebfcow
Hollands Melpomene, WATT 1ER•ZtE5ENIS, op welke onze Landaard bij uitsluiting mag bogen t — Tot liet voldoen van dezen tol, aan

Vaderlandfche verdienden reeds lange verfcliuldigd, noodigen wij des
ke,-oegden bij dezen volgaarne uit. R E D A C T.

J E N N Y.
ROMANCE

(*).

„ Ach, krijgsheld! ach, fchenk mij mijn' Sidney toch weér;
Ach, hij is mijn gade, hij mint mij zoo teer;
„ Vergeef hem zijn misdrijf, verhoor mijn gebed:
Ach!.., werd, door mijn fineeken, mijn Sidney gered!" —
,,, Hoe? — Sidney is, fchuldig aan gruwzaam verraad,
,,, Een muiter, die fchandlijk zijn' Koning verlaat:
Gegrepen in 't harnas, gevat in 't geweer,
,,, Stort eerlang de ftraf op zijn' fchedel ter neér:
,,, Hem rest noch genade, noch vrijfpraak voorwaar;
Zijn opíiand, zijn muitzucht blijkt fprekend en klaar." —
Ach, krijgsheld! genade! ... fchenk Sidney mij weêr;
„ Genaè voor mijn' echtvriend! ik min hem zoo teer." -„

Nu werpt zij zich neder en valt hem te voet:
Maar hein woelt een fchandlijke drift in 't gemoed;
Bekoorlijk is Jenny — haar onfehuld, haar fmart,
'C Kweekt alles de zaden van wellust in 't hart.
'Iii
(*) Op een historisch feit gegrond.
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Ilij blaakt en hij gloeit voor zijn' zinlijken lust,
En rust niet voor dat hij die vlam heeft gebluscht;
Maar spreekt nu en vraagt nu, op minlijker toon:
In;ïieu ik heng redde, wat zij dan mijn loon?" —
, Den loon voor die weldaad vindt ge eenmaal bij God;
lifer fetienk' ze aan uw hart reeds het reiníle genot:
Geen good kan haar bonen : ik huldig uw deugd,
„ Door dank en erkentnis en tranen der vreugd." -,,, Zoo blijft dan een fchoonheid, zoo edel en waard,
,, Voor Sidney, dien finooden verrader, gefpaard?
,,, Gefpaard voor een' muiter, die fchennig zijn' eed,
„ Den honing gezworen, verbreekt en vergeet ?"' —
„ Is Sidney dan fchuldig aai. flrafbaar verraad?
, Vergeef hem, ik bid ti, vergeef hens dit kwaad!
„ Heb deernis niet Jenny, niet al haar verdriet:
y , Was Sidney onfchuldig, dan fineekte ik u niet." —^
,, Die fierheid past weinig aan 't fineeken, Mevrouw!
,,, 'k Vraag meer dan tiw tranen van fmart en berouw:
,,, Laat varen die trotschheid van denkwijs en toon ;
,,, 'k Vraag meer dan uw tranen en dank tot mijn loon." —d
De deugd wordt vernederd, als 't goud haar beloont;
Zij wordt door zic!hzelve het edelst bekroond;
,, Die kroon is onwel chaar, en fchittert en blinkt
,, Zelfs dán nog, als de aard met haar fchatteii verzinkt." --°
,,, o Schoone! den fchat, dien ik vraag, bezit gij;
,, 'k Gevoel van uw fchoonheid den prijs en waardij;
,,, Zij bloeit, als een roos, op uw minlijk gelaat....
Gelukkig, die zich aan die fchoonheid verzaadt 1 " --°
„ 'k Ver!la u, barbaar! daar mijn hart u veracht —
„ Was dit don liet loon dat gij wenscht en verwacht?
Hoe, montter! eischt gij dan mijne onfchuld teil buit,
„ Eer gij, voor mijn' Sidney, den kerker ontfiuit?" —
yes V-#
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,,, Uw trotschheid voegt wel aan 't ontzettende lot,
,,, Dien muiter befciaoren! -- Zoo gij mij befpot,
Mijn goedheid veracht, en de gunst, die ik bood...,!
,,, I3ei]is nog, Mevrouw! tusf hel. leven of dood.'" -„ Mijn deugd zij rampfpoedig en 't onheil mijn lot,
Het zij zoo: maar faood word ik nimmer — bij God
„ Uw voorflag tuigt luide van de onfchnld mijns mans;
„ Hij flerve ! ... , zoo prale die on huid vol Stans .....
„ Maar neen! -- ik bezweer u, bij 't dierbaar;ie op aard,
„ Hergeef mij mijn halsvriend, mijn liefde zoo waard!
Vraag alles van mij, wat de deugd niet verbiedt,
Maar dwing mij tot misdrijf en fchande toch niet: -Zoo bidt zij, zoo fmeekt zij en pleit zij en vraagt,
Daar 't bloed haar met fiddring door de aderen jaagt. —
Hij blaakt maar en gloeit maar voor zinlijken lust,
En rust niet voor dat hij die vlam heeft gebluscht. —
Die kiefche befchroomdheid" — dus fpreckt hij in 't end, -,,, Veroorzaakt uw lijden en ramp en ellend.
,,, Verzaak haar -- en fchenk mij 't verlangde genot,
Of -- Sidney zal íterveii! a- dit zweer i':; bij God!
Vertrek thans," -- hervat hij meer vriendl jk en zacht, —,
,,, Vertrek thans, Mevrouw! en verbeidt mij deez' nacht:
Beflis dan — en — Itch mij, ten blijk van uw keus,
,,, De ontgrendelde deur van uw woning ter lens. " —•„ Uw dreigen vermeestert mijnhart niet, o neen!
Mijn deugd blijft flandvastig, hoe fel ook beítretln.
'k Veracht u, en gruw van een voorlag, zoo filood;
„ Neem liever mij 't leven en breng mij ter dood....
„ Ja! 'k voel het.., uw wreedheid kent einde noch paal;
Ik bied u mijn leven, maar fpaar mijn' gemaal;
„ 't Schavot zij mijn flerfbed, 'k betreê het zoo blij ,
Mag Sidney flecbts leven — is Sidney hechts vrij.
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Verzadig uw bloeddorst .... beroof mij van 't licht;
„ Beproef, of, voor 't moordzwaard, mijne onfchuld ook zwicht.
„ Beproef het!.., ik fchrik niet voor 't bloedig fchavot;
„ Voor fchande flechts beef ik, want — Jenny vreest God!" -,,, Uw taal is zoo vruchtloos als ijdel bij mij.
,,, Deez' nacht nog erkent ge mijn gunst naar waardij;
,,, 'k Vergeef u dan alles.... 'k verhoor uw gebeén.....
,,, Deez' nacht! ".... roept de booswicht enlaat haar alleen.
Nu vliegt zij en ijlt naar haar woning terug;
De wanhoop maakt Jenny de voeten zoo vlug:
Haar hart faat zoo bang en haar hoofd weegt als lood,
hear boezem is reeds het verblijf van den dood.
Nu werpt zij zich neder in 't fchoone pilëel,
Waar Sidney haar koosde met minnend gelireel;
Dáár knielt zij, dáár heft zij, met tranen in 't oog,
Haar bevende handen, al biddend, omhoog.
„ o God van mijn leven! -- dus fineekt zij -- bewaar,
Beveilig mijne onfchuld voor 't nakend gevaar;
„ Mijn hart zij der deugd en mijn pligten gewijd;
„ o God! fchenk mij krachten en moed in dien firijd.»

--

Gefterkt, door dit bidden, in krachten en moed,
Genaakt zij haar woning met wanklenden voet;
Die woning, 't verblijf van 't gelukkigst gezin;
En treedt, maar luid fnikkend, haar flaapvertrek in.
Dáár staart ze op haar echtkoets, zoo zuiver bewaard,
Als immer een echtkoets gekend werd op aard;
7. j ziet haar — en — pijlen van wanhoop en fmart
Doorboren haar grievend en wonden haar hart.
Nu hoopt zij, dan vreest zij, en f ddert en lijdt,
En strijdt nu, en kampt nu haar' vreeslijken ftrijd;
t'ertwijfling beflormt haar met fchriklijke kracht:
Ranipzaalge ! 't wordt duister! ... o hemel! 't wordt nacht!

,, Dáár

1ItIN:NY.

417

Dá:ír staat dan mijne echtkoets"--barst ze uit, met geween.
Die plaats is voor Sidney.... voor Sidney aaléén!
„ En mag hij , mijn dierbre! die plaats niet beftaan,
„ Toch zal hier geren ander iets gruwlijks beflaan.
Ik had flechts één' vader; ik wil flechts één' man:
„ Doe Sidney vrij fneven, gevloekte tiran!
Deez' plaats is te heilig, die hij mogt bekleén;
„ Zij is maar voor Sidney en voor hein alléén.
„ Maar, dierbre! gij íterft dan op 't bloedig fchavot?
„ Ja, Sidney! .... uw gade beflist van uw lot.
't Behoud van mijne onfchuld bereidt u den dood! ....
„ Maar weet, ik befis.... wat de deugd mij gebood. -Hoe!... vordert de deugd dan dit offer der min?...
Verfehriklijke kampulrijd ! ... kom, Jenny! ... verwin! ...
„ Hij 1lerven?... wat wordt er van mij dan, o God!...
Hij leven ?... o toppunt van 't zaligst genot!
„ o Wee mij ! ... waar dolen mijn zinnen thans heen?...
„ Het misdrijf bevlekt maar het ligchaam alleen;
„ De ziel blijft toch zuiver en trouw aan haar pligt;
„ Buk, Jenny! voor 't noodlot. . . gehoorzaam ,en... zwicht ....
o Wee mij, rampzaalge ! ... 'k gehoorzaam in 't end:
„ God ziet mij; aan Hem is mijne onfchuld bekend. -„ 'k Moet bukken en zwichten.... o hemel! ... wat ftrijd 1
Maar... 't hart blijft toch eeuwig aan Sidney gewijd: -Zoo fpreekt ze: de wanhoop bevestigt haar keur,
En fiddrend otrtffuit ze en ontgrendelt de deur;
't Gekraak van het flot krast haar vreeslijk in 't oor,
En plotsling verliest zij en fpraak en gehoor.
Die ililte, zoo fchriklijk, zoo doodsch en zoo naar,
Groeit aan met den nacht en het nakend gevaar;
Nu waant zij zich reeds door den booswicht omkneld,
Dan ziet zij weer Sidney... door 't moordzwaard geveld.
Het
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Het doodzweet bevochtigt haar voorhoofd en wang;
Het leven, — het aanzijn — 't wordt all' haar te bang;
Zij wringt zich de handen met ijslijk misbaar;
haar oog Praat verwilderd, wanhopig en naar.
Te voren hield Jenny, tot heeling van 't leed,
Een flaapdrank voor rustlooze nachten gereed;
En vaak had de flaap dan haar ligei aam verkwikt,
En haar, in haar lijden, verpoozing befchikt.
Nu grijpt zij de flesch, die her heulfap bevat;
Die drank is voor Jenny een kostbare fchat:
Zij grijpt ze, met drift en den dood op 't gelaat,
En z,veigt nu het vocht met verdubbelde maat.
Daar flort de rampzaalge in een' arm,'oel ter neêr:
Maar, fpraakloos, verneemt men haar klagten niet meer:
Slechts zucht zij , bij 't foltrend gevoel van haar lot,
1\ og eenmaal, wanhopig -- „ o. . . He... mei! .. o ... God!"
Daar ligt zij .... en flapend verbeidt zij den nacht.
De booswicht Hechts waakt, daar zijn o±ier hem wacht:
Onbluschbaar is 't vuur, dat hem brandt en hem blaakt;
liet uur van zijn helfche genieting genaakt.
Nu opent de deur zich met krasfend gekraak.
De booswicht ziet Jenny met duivelsch vermaak,
)n rooft haar hare onfchuld, dien prijs van haar trouw,
Maar weet van geen wroeging en kent geen berouw.
In 't eind naakt de morgen, met nevels om?buld;
.Tiet monl'er ziet all' wat hij wenschte vervuld;
Ii waant zich gelukkig; zijn heil is volmaakt:
i` \aar, Jenny -- ach, hemel! — maar, Jenny ontwaakt! ...
Ze ontwaakt met een gil uit haar ijslijke rust;
Ze ontwaakt, van haar fchande en onteering bewust;
Zij vindt zich door de armen des booswichts omkneld,
En gruwt voor 't gepleegd en 't geleden geweld.
11cc
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Hoe jaagt haar het bloed en hoe klopt haar liet hart!
Haar denkkracht , hsar zinnen, 't is alles verward;
Zij beeft voor zichzelv' en een misdrijf zoo groot,
En fiddert voor 't monfler zoo gruwzaam en fnood.
Maar eensklaps vergeet zij , hoe laag dat zij viel:
De redding van Sidney vervult ílcchts haar ziel;
Die redding, haar doelwit, verbeidt haar ten loon;
En eindlijk roept ze uit, op fchrikwekkenden toon:

„ Barbaar ! ik vergeef u — uw wensch is vervuld :
„ Op mij weegt het misdrijf, op mij komt de fchuld:
„ I1, vorder belooning — gij roofdet mijne eer,
„Mar kent uw belofte.... fchenk Sidney mij weir! " —
Uw gade? " — herneemt hij — ,,, reeds wacht hij op u. "—
En leidt haar naar 't venller en opent het nu;

En toont haar -- o gruwel, nog nimmer gehoord! —
Schavot — en — haar Sidney geftraft met de koord.

't

Zij ziet liet, bezwijmt en — valt roerloos ter neer;
Nod klopt haar liet hart, maar zij voelt het niet meer;

De doodkleur heeft reeds haar de wangen geverwd;
„ Ach, moniier! " ... dus gilt zij wanhopig, en -- fterït.
W. 11. W.

DE ONGELUKKIGE UITSERh.SELS EENER BUITENGEWOON
STERKE OPGEVATTE GENEGENHEID.

(Eerie ware Gefc,hiedenis.)

n een der laatrtc oorlogen was in Braband een jong Eszgelsch
IOfficier
door de Franfchen

in eene fehermutfeling zwaar g e .
wond en naar Bres/el gevoerd. Daar werd hij in het huis van
een Heer gebragt, die voor hem de uittlekendile zorge droeg.
Die Heer was gehuwd, en had Dochters in huis. De jongtte
was eene Non; zij had, uit hoofde van de krijgsonlusten, haar
Klooster verlaten, en den intrek ten ouderlijken huize genomen.
De
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De jonge Jufvrouw behoorde tot die Kloosterzusters, aalt
welke de oppasfing der zieken bijzonder is aanbevolen, ja eene
harer verpligtingen uitmaakt. In gevolge hiervan paste zij beflendig den gekwetften (dien wij C L E R M o N T zullen noemen)
op. Hij was niet Ilechts gewond, maar kreeg daarbij zware
koortien. MARIA gaf hem niet alleen drank, maar hielp in
het verbinden van de wonde, welke in de borst was. Bij
beurten nam zij de oppastang 's nachts waar. Wanneer hij beter werd, verminderden hare oppasfingen: dit bleef bij den lij
niet onopgemerkt. Hij zag echter van dag tot dag zijne-der
fchoone oppaster: welhaast was hij betooverd door hare bekoor
genoeg gekregen hebbende om op zijne ka--lijkhedn.Kracts
mer te wandelen, groeide ook zijne liefdedrift aan, en kreeg
eene zoo geweldige fterkte, dat zij niet wel verholen kon
blijven.
Wanneer in 't einde haar dienst van oppasfing niet langer
noodig was, vertoonde MARIA zich niet meer. Ieder, die bij
hein kwam, vroeg hij naar MARIA; hij kreeg beleefde, maar
geene regtftreekfche antwoorden: eene week liep voorbij, dat
hij haar niet zag.
C L E R M o N T was de ouds e Zoon eener rijke Familie in het
Westen van Engeland. Hij bezat reeds veel eigendoms, en
had groote bezittingen te wachten. Hij had niet kunnen nalaten te ontdekken, dat MARIA'S Vader in geen' zeer ruimen
hiaat zich bevond. Hij befloot, zonder langer verwijl, zich
aan denzelven te ontdekken. Dezen op een morgen in zijne kamer verzoekende, bedankte hij hem voor de vriendCchap en oppasfing, te zijnen huize genoten, en gaf eenig verflag van zij
middelen en betrekkingen; dan voegde er bij, „ dat hij-ne
geen genot kon fmaken van zijn leven, noch van zijne bezit
zij beide ftrekten tot geluk van eerre, behoorende-tinge,
aan zijnen weldoener; met één woord, MARIA had hein getlezen van de wonde, hem door den vijand toegebragt, maar
tellens eene wonde achtergelaten, welke niemand dan zij alleen
kon heden. Hij was voorts, gelijk hij betuigde, gereed, zich
te onderwerpen aan de fchikkingen, door haren Vader te maken, en verzocht haar op het ernfligst ten huwelijk."
Op dit verzoek hoorde hij liet kort, maar ontzettend antwoord uit den mond van M A n I A's Vader: „ Mijn Heer! dat
„ is onmogelijk." --„ Remel± waarom onmogelijk?
„ ne
--

„

EENEB 1i1ITENGEWOON STERRE GENEGENHEID.

491

, ne Dochter is eene Non." — Oogenblikkelijk vertoonden zich
de gevolgen dezes antwoords. CLERMONT kreeg op nieuw
de koorts, en stortte in eene gevaarlijke ziekte.
Het Regiment, waartoe hij behoorde, en waarover zijn Oom
Kolonel was, bevond zich te dien dage te Br•usfel. Hij bragt alle
mogelijke hulpe aan zijnen Neef toe: dan, daar de voorname
oorzaak zijner ongefleitenisfe in den geest huisvestte, ontftaarde
uit het gemis van een geliefd voorwerp, verklaarden de Artfen,
dat er geene hoop op de beterfchap des lijders was, ten ware
hij weder de oppastang van MARIA genoot.
De jonge Jufvrouw was nog niet naar het Klooster teruggekeerd, maar ten huize van eenen Oom buiten de flad, waar
zij haar nonnekleed weder had aangetogen. Haar Vader liet
door veel fmeeken zich overhalen, dat zij anderwerf den jon
zou oppasfen. Zij kwam in hare klooster-genCLERMONT
geweldige ijlhoofdigheid van den zieke bedaarde-kleding.D
eenigzins, zoo ras hij haar zag; dei volgenden dag kwam hij
geheel tot zichzelven, en herflelde van dag tot dag. Maar,
helaas! bij zijne beterfchap begonnen bij MARIA zich teekens
te vertoonen van dezelfde kwale; en de ziekte rukte haar op
den derden dag weg.
C r, E R tit o N T kon van hare kamerdeur niet afgehouden worden, trn zij men hem met geweld in 't bedde hield. Toen hij
linten dood vernam, welke voor hem volllrekt niet verborgen
kon gehouden worden, hoorde hij die tijding, zonder buitengemeene aandoeningen te laten blijken; hij verzocht alleen het
lijk te mogen zien, 't geen hem in 't einde werd toegeflaan.
Hij plaat:Ie zich aan den voet des ledikants, haarde de doode
eenige weinige minuten aan, verliet het vertrek, en (prak Iedert
met niemand eenig woord; hij vroeg niets en antwoordde niets,
maar verbeeldde zich steeds in het gezelfchap der overledene
MAR! .A te wezen. Beflendig zette hij voor haar een floe aan
tafel, dienre haar voor, dronk hare gezondheid; bij het henen
gaan fcheen hij haar aan de deur op te wachten, tot dat zij
gereed was hem te volgen; ja, wanneer hij alleen was, hoorde inca hem fomtijds met haar gefprekken houden, nu eens
op een er:ifligen, dan weder op een vrolijken toon: wanneer
iemand in zijne kamer kwam, zweeg hij oogenblikkelijk.
In dezen ongelukkigen toefland werd hij door zijnen Oom
tsaar Enyelgr;d overgebragt, alwaar hij eenige maandei zich ten
C 1-
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ouderlijken huize onthield, zonder eenig blijk te toonen, dat
hij daar iemand herkende. Wanneer hij aangefproken werd,
antwoordde hij alleen met een neérgeflagen oog en een diepen
zucht. De Natuur deed voorts hare werkingen, als bij een
volmaakt gezonden; en zijne bloedverwanten willigden, daar
er geene genezing te hopen was, alle zijne onfchadelijke begeerten in.
Na eenigen tijd in dien ongeltlkkigen slaat te hebben doorgebragt, komt er eerre jonge Jufvrouw bij een IIeer in de buurt:
de Oom van den jongen CLERMONT ziet haar, en, daar zij
Bene treffende gelijkenis op MARIA had, dacht hij , dat haar
te zien een middel zou kunnen wezen, om zijnen Neef weder
tot zijn veraand te brengen. Te dezen einde aan des Vaders
buis gebragt, doet men haar kleeden als de Non ni ARIA. Op
LE aan tafel zit te
een avond, terwijl de jonge CLERMONT
eten, komt zij in de kamer, en gaat tegenover hem zitten. De
Jongeling heart haar eenige oogenblikken roerloos aan, en, zich
vervolgens naar den ledigen ítoel wendende, die altijd aan zijne zijde hond, roept hij uit : „ Daar zijn er twee!" • .. en
geeft op 't eigen oogenblik den geest.

HET VERGROOTGLAS:

een bezoek in het Krijgskollegie zag
XIV
Beenij bril
op eene tafel liggen. Ik wil zien, of hij goed is,
LODE WIJ It

zeide hij , en hield hem voor zijne oogen. Te gelijker tijd nam
hij een papier, dat uit nalatigheid op dezelfde tafel fcheen blij
liggen te zijn, doch inderdaad opzettelijk daar was neer -ven
behelsde de hoogdravendite lofrede op den-geld,wanth
Koning. Na het doorloopen der eerfie regels wierp de Koning den bril heen, en zesde lagchend: Hij is niet beter dàn
de mijne; hij vergroot de voorwerpen al te zeer.

No. IX. Meng. bl. 434. reg. 15. moet zijn
436. reg. ig. haar broeder, haar held,,

Ynat, en b1<
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V D. Ill. te Terkaple.

ndien ik alle de verfchillende gevoelens der Uitleggers
van deze zeer duistere plaats wilde opnoemen en heuordeelen, dan zoude ik waarlijk daarmede een boekíket iunnen vullen. Al had nu iemand ook geduld genoeg, ons
zulk een boek te doorlezen; zoo had ik nogtans volftrekt
geen' lust, om zulk een' arbeid te ondernemen. Alleen
wenschte ik aan het oordeel van deskundigen voor te flullen
Bene of twee uitleggingen dezer plaats, welke ik onder zoo
vele, als mij zijn voorgekomen, niet heb aangetroffen.
Het fchijnt mij dan , onder verbetering, toe, dat de
Apostel, deze woorden zullende nederfehrijven, terug gezien hebbe op hetgene hij gefchreven had in liet 19de vers;
Waaraan dezelve dus mijns oordeels moeten worden aan
Immers vs. 20-28 behelst, dunkt mij, klaar-getlon.
zelfs wel na het fchrijven-blijkentusfchrd,ie
van den brief, bij eene herlezing, door den Apostel kan
zijn ingevoegd geworden. Hoe dit zij, het febijnt altoos
gevoegelijk, dat vs. 29 het vervolg uitwake van het beredeneerde tot vs. 19. Hier nu had de Apostel zich dus uiigelaten : „ Indien er geene opstanding zij indien er geen leven na den dood te wachten zij, indien wij alleen in dit leven op Christus kunnen hopen, waarlijk dan zijg, wij de e1lendigfte van alle menfchen ; of, boven allente bejamm, ren."
Nu vervolgt hij, zoo het mij toeíèhljnt, om dit zeggen te
bekrachtigen. E?rEL, want, immers, of cinders, „ zoude
dit zoo niet wezen? zouden wij Christenen dan niet met
het groottje regt zeer ongelukkig mogen genoemd worden ?"
proimcomv, wat zullen zij gewinnen? wat voordeel zullen zij verkrijgen? Deze beteekenis heeft dit woord ook
Matsu,,
MENG. 1913. No, ii.L
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lvIatth. XXV: i6. alwaarmocs in het volg. vs. verklaard
wordt door Fxsp^,,oF , en in onze gewone vertaling ook te
regt aldus is overgezet. Dat facers bij de Romeinen ook
wel deze beteekenis heeft, is bekend. Als ik vs. 3 lees:
„ wat nuttigheid is het mij ?" zoo dunkt mij, bedoelt de
Apostel daar hetzelfde als hier, enis dan: zl grol "Povaav, zoo
veel als: Tz avmC ro o^.A&S ; (*) of ra7r7i^ogEm, die gedoopt zijn, die het Christei;djin omhelzen, of Christenen
zin geworden. Ik behoud hier de eigenlijke beteekenis van
^x^Tl ;FO U.l, dewijl ik geese reden zie, dezelve te laten varen, en er lijden door te verflaan. Ook vind ik nergens
in liet geheele N. V. deze laatos beteekenis aan dit woord
gegeven , dan alleen in geval liet zamen gevoegd wordt met
(3xrTlc^z : waaruit ik echter in het geheel niet wil befluiten,
dat p^^zl^:c^ ul alleen , zonder bijvoeging, deze beteekenis in
den Bijbel niet zoude kunnen hebben. Maar daarenboven,
indien men de gewone beteekenis hier laat geleien, en, het
zij blootelijk d-,i:ke aan de toewijding tot het Christendom,
het zij daarbij zich voorilelle derzelver firekking, in de
vrocg{Ie Christen- tijden, tot armoede en berooving; hoedanig denkbeeld toch zeer gemakkelijk daarbij kan oprijzen:
zoo vindt men hier (in geval dc eerfle uitlegging, beneden
geplaatst, mogte doorgaan,) eene fchoone opklimming in
's Apostels redenering, wanneer hij op: zi xx; ^3a^rrl ^ovrat
iwp rwv voxpwv of avzwv , laat volgen ri xxi *^Ce1S xlv^vveuopt-v
x. r. ,t. vs. 30 volg.; terwijl, in geval de tweede uitlegging liet mogte winnen, de eigenlijke beteekenis van ge.
doopt of Christen te ,j'orden de meestvoegelijke altoos
is. -- vTr-p ?wv UFXpou, voor de dooden. Om dit op te hel
mijne meening te kennen te geven, zeg ik voor -dern
dat liet mij voorkomt, dat Paulus, in het eerstge--erst,
noemde geval, hetzelfde zoude gezegd hebben, indien hij
gefchreven hadde : ix.,p zii; i;wnc TxvT^y pcovov, alleen voor hun
tegen : oordige le yen; welke spreekwijs echter ook in het
tweede genoemde tot opheldering kan verftrekken. En om
—

:

(*) Conf. scHr.evsNeRz ,Lex. in voce,
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nu de beteekenis van dit voor (zijnde in beide gevallen dezelfde) nader te verklaren, zal ik bij doopen een en ander
verfchillend woord plaatlen. P; i voorbeeld, men kan zeer
wel en verílaanbaar zeggen: \Vij zijn voor den hemel gedoopt, voor een eeuwig zalig leven na den dood; wij zijn
niet tot leden van de Christelijke kerk aangenomen voor
de hel, voor het graf, voor den dood, voor de dooden.
(Ten einde eene bezitting daarvan te worden: dus in zóó
verre in commoduna, in favorem coeli, felicitatis aeternae,
:

eet.rT^e&sl^ev

7" i wsg cuwviov , MM vrsp & ou , x. r A.

ita enfin recte e tlylo quoque N. V. hoc fenlii dici posfit.)
Maar nn, — (en hierop bouwe ik in het eerfle geval,)
voor de dooden, voor liet graf, zoude dit dan gefc eieden,
.t óaws ve%poi ovx cyctpovrau , indien de dooden volflrekt niet
worden opgewekt. Is er geene op(ianding of herleving te
wachten, dan zijn allen, die tot J. C.. gedoopt zijn, voor
het graf en voor de dooden gedoopt, want ftervcnde dalen
zij in het graf neder, en blijven dan rusten bij de dooden. —
Maar --- opdat ik nu de redenering van Paulus voorts uitdrukke, — wat zullen de zulken dan toch door hunne inlijving in het Christendom gewinnen? eilieve, wat voordeel
zullen zij dan hierdoor bejagen? immers geen het mín(le,
maar veeleer nadeel ; blijven dan de dooden dood, dan zijn
zij inderdaad zeer ongelukkige menfchen.
De opgenoemde plaats luidt dan, op deze wijze genomen, in derzelver verband aldus: vs. 19. „ Indien wij alp
„ leen in dit leven op J. C. kunnen hopen, en er geene
opilanding of herleving is te wachten, dan zijn wij de
„ ellendigfie van alle menfchen. vs. 29. Want wat
„ zullen zij gewinnen, die het Christendom omhelzen,
(gelijk wij toch allen gedaan hebben,) om eerlang met
hun Christelijk geloof voor altijd te rusten by de doo„ den? Indien de dooden ganfchelijlk niet worden opge„ wekt, eilieve tot wat voordeel laat men zich dan doo„ pen, daar het graf ons voor zijn' eigendom zal !lou,, den? vs. 30. Waarom verkeer ook ik dan daarenboven,
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en velen met mij, in een bellendig levensgevaar? vs. ars
„ Ik flerf als het ware eiken dag." enz,
Hoewel men, mijns beduiïkens, niet ontkennen kan, dat
deze uitlegging, vooral wanneer vs. 3o en volgg, niet onmiddellijk aan vs. s9 gehecht waren, de ware meening van
den Apostel wel zonde kunnen geweest zijn; zoo wordt
dezelve nu toch door eene kleine of — grootere, hoe zal ik
zeggen? zwarigheid gedrukt. Dewijl, namelijk, de Apostel eerst fpreekr in den derden perfoon : „ wat zullen zij gewinnen?" (wijlen de Hooglecraar G R E v E heeft in zijne
verklaring van dezen Brief, p. 175, aangeteekend, dat bij
&• Ware
CLEMENS ALEX. gelezen wordt:
dit de echte lezing, dan verviel deze aanmerking, en werd
bovendiaande verklaring hierdoor meer bekrachtigd; maar
ik reken voor dezelve niets;) daarna ier den eerfen: „waar
zijn ook wij alle uren in gevaar ?" zoo fchijnt het, dat-om
hij door de eerstgemelden andere Christen- belijders bedoele, van hemzelven en zijne lotgenootenonderfcheiden. Hierom , benevens om andere redenen , zoude ik de volgende
uitlegging, tegen welke ik zoo veel niet wete in te brengen, als tegen alle andere uitleggingen, die ik ooit gedacht
gehoord of gelezen hebbe , nu voor de beste houden.
Vs. 18 f. „ Dan zijn zij verloren, die op Christus ver„ trouwende onttlapen zijn. Indien wij alleen in dit leven
„ op Christus kunnen hopen, dan zijn wij de ellendigfie
„ menfchen ter wereld. vs. 29 ff. Anders, wat zul„ len zij gewinnen, die tot het Christendom gedoopt zijn
voor de dooden, (d.- I. volgens het boven- beredeneerde:
ten voordeele des graf, om deszelfs prooi te worden,
„ om ter dood geleid te worden; dus, die, Christenera
„ zijnde, om hunne belijdenis den marteldood hebben
moeten Jlerven : de zoodanigen verdienen met het meeste
regt genoemd te worden, gedoopten voor de dooden ,)xp.
„ dien de dooden ganfehelijk niet opgewekt worden? (dit
„ haat dan op gc'vinnen, niet op dooden, noch op het vol.
9 gende.) Tot wat voordeel lieten zij zich dan duopen,
„ wanneer het maar gefchiedde , om flraks , van het leven
be;
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„ beroofd, een eigendom des doods te zijn ? Tot wat voor,, deel verkeeren wij dan ook elk oogenblik in gevaar van
„ ons leven ? " enz.
Tot nadere bevestiging van deze uitlegging kan men nog
aanmerken , dat op deze wijze 's Apostels redenering fraai
afloope; dat eene uitdrukking van dien inhoud meer dan
eenige andere verdiende herhaald te worden; en dat het
waarlijk te verwonderen zoude wezen, dat hij, zoo veel
zeggende van de nutteloosheid des Christelijken geloofs,
bijaldien er geene opíianding ware, (prekende van de gevaren, in welke hij en anderen zich bevonden, .om het leven
te verliezen, — dat hij, zeg ik, geene melding zonde ge
hebben van hen, die reeds werkelijk om hun geloof-makt
het leven verloren hadden. Zoo iemand hiertegen wilde inbrengen, dat Paulus dan in den verleden' tijd moest gefchre.
ven hebben: „ wat hebben zij gewonnen, die gedoopt waren" enz.; den zoodanigen zonde ik antwoorden, dat hij
nooit met eenige aandacht een Grieksch, Latijnsch, Ne
boek, of in welk eene taal ook, gelezen had.-deruitsch
ik kan niet anders zien, of Paulus drukt zich hier voortref
uit; en hij zoude minder krachtig gefproken hebben,-felijk
indien hij den verleden' tijd gebruikt hadde; terwijl het bovendien ook nog gebeuren konde, dat zelfs op het oogenblik, dat de Apostel fchreef, of zijn gefchrift door de Corinthifclie Christenen werd gelezen, nieuwe ilagtoffers voor
het Christelijk geloof ter dood geleid wierden.

JETS, OVER DE SNEEUWWORMEN, OF ZOOGENOEMDE

Door J. A. OOSTKAMP,
te Zwolle.

SNEEUWVLOOIJEN.

men de Natuurkunde en Natuurlij
S edert de tijden,heeftdatbegonnen
te beoefenen naar het voor--keGfhidns
beeld van eenen D ER II AM , RAY , DIE RIA N, LA
PL U C HE, en vooral naar de wijziging van onzen verL 1 ;i
dient
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dienflelljl:en MARTINET, zoo dat de voorwerpen der
Natuur niet ílechts met het oog van eenen wijsgeer, maar
niet eens Christelijke en Godverheerlijkende gemoedsftem.
ming befchouwd worden; federt die tijden heeft men ook
het aangename, nuttige en betamelijke der beoefening van
deze edele wetenfchap meer ingezien, erkend en geloofd,
en daarom ook meer algemeen betracht. En inderdaad,
nergens wordt de verbeelding hooger opgevoerd , de geest
door verfcheidenheid van tooneelen fterker geboeid on ge.
troffen, meer waarheid en gevoel, en diepere wijsheid, op
Natuur en ervaring gegrond, gevonden, dan in de befchouwing van de werken des Oneindiger. -- Onder de voorwerpen , welke vooral de aandacht van de beoefenaars der Na.
tuurlijke Gefchiedenis tot zich getrokken hebben, behooren vooral de verfcheidene klasfen der Infekten. En geen
wonder! hier toch ziet liet oog, door het kunstglas gewa.
pend, kunstgewrochten des Scheppers, welke den aan
als in eerre heilige verrukking opvoeren; hier ziet-fchouwer
hij, als 't ware, eerre geheel nieuwe fchepping. -- Onder
de menigte der Infekten, welke ons befchreven zijn, vindt
men echter weinig gewag gemaakt van de Sneeuwwormen,
of zoorenaamde Sneeuwvlooij<n. Dit fpoorde mij aan, ons
deze diertjes zelf eens van nabij te onderzoeken; ik vond
mijne moeite riikeli?k beloond; en het is het re/tiltaat mij.
ner waarnemingen, 't welk ik thans mededeel, in hope,
dat hetzelve Benige aandacht verdiene (*).
Een vriend had mij verzekerd, dat dit gedierte fomtijds
in de versch gevallene fneeuwvlokken gevonden werd; en
daarom was mijne eerfte poging, de fneeuwvlokken door
een goed mierskoop te befchouwen. Dan, hier zag ik
wel tot mijn genoegen de fneeuwfiguren van MA R T I NE z°
en ENGEL MAN in natura; doch levende wezens konde
ik,
(*) Sommigen hebben getwijfeld aan het aanwezen dezer
diertjes; de oorzaak hiervan is waarfchijnlijk, dat dezelve elketx
winter niet even zeer te ontdekken zijn,
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ik, ook na herhaalde waarnemingen, niet ontdekken. Daar
echter de natuurkundige waarnemingen, vooral die van het
jaar 1777 , deden zien, dat deze Infekten zich vooral onder de jonge dennenboomen en op dezelve bevinden, zoo
nam ik een tak van een dezer jonge boomen, toen dezelve
met fneeuw bedekt was, en, na lang zoeken, ontdekte ik
,op een der verdorde bladen in de hard bevrozene fuecuw
Benige kleine diertjes , even als zeer kleine zwarte wormpjes, welke, bij Gene naauwkeurige bezi ti ging, bleken, de
gezochte Sneeuwvlooijen te zijn. Zij dartelden en {rongen
op de fneeuw , en deze enkele vlok was voor hen eene onafzienba e i - Ja ._te. — De Natuurkundigen nmeenen vooral
drie hooflfoorten van deze diertjes ontdekt te hebben; als,
Jangachtig donkerbruine, zwarte met een eenigzins dik ach
lichtbruine met een zeer dun en fcherp uitloo--terlijf,n
pend achterlijf. Die, welke ik waarnam, waren genoegzaam alle eenfoortig, en van de eerlle klasfe. Wanneer men
deze diertjes met het bloote oog befchouwt, zijn dezelve
niet grooter dan eene enkele flip; — wanneer er eene menigte bij elkander zijn, ontdekt men eene op- en nedergaande beweging, en omdat zij een zwart aanzien hebben, heeft
men hun waarfchijnlijk den naam van Sneeuwvlooijen gegeven. De waarnemingen hebben doen zien, dat zij bij de
felile koude de grootf're vlugheid en de fnelfte beweging
hebben: althans, op eenen tijd, dat de thermometer vats
0
F` A H [t E N HE IT 7° onder o° en bijgevolg 39 toekende,
dartelden en fprongen deze diertjes op de harde fneeuw ge
vee in de weide; terwijl eene min of neer gematig--lijkhet
de warmte hen doet Herven. Op het oogenblik mijner waar
F A H RE N HE IT'S thermometer op 5 ° on--nemigfod
op 37° , en toen ik deze diertjes bragt in
o°
en
dus
der
eene temperatuur van 64° f'ierven zij. Dat deze Infekten,
even als de Vlinders en Kapellen, van gedaante veranderen,
is geenszins onwaarfchijnlijk; want dezelfde kleuren van
lichtbruin, zwart en donkerbruin, welke men bij de ge
Aardkreeften befpeurt, vindt men ook-dantewisflgr
bij deze diertjes -- maar, dat zij reeds in den vorigen
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zomer zouden heftaan hebben, en bijna van hetzelfde ge.
flacht zijn als de zoogenaamde Kelderzwijnen, wordt door
fommige N rkunJi gen tegengefproken. — Onder het microskoup gebragt, Lverr dir lulekt eene wondernolle ver
tooning, welke een aai; *lachtig befchouwer als opgetogen
houdt Het hoofd van deze diertjes is van boven breed,
hebbende in het midden eLne kleine kloof, een fpitfen en
krom omloopenden limit, twee ruwe fprieten of voelhorens,
aan de uiter[Ie einden met zeer kleine waaijers (*), even
als de Meikevers. Vlak onder de fprieten zijn aan wederzijden de oogen geplaatst, eenigzins verheven boven de oppervlakte van het hoofd, omringd door eenen hoogen rand;
en daar er, volgens de naauwkeurige waarnemingen van den
vermaarden LEEUWENHOEK, 8000 oog.n in eene Vlieg
en 34650 in eene Kapel ontdekt worden, behoeft het ons
ook niet te bevreemden, in deze kleine diertjes er 48 te
befpeuren. Het ligchaam van deze diertjes beftaat uit zeven deelen of geledingen, in de gedaante van gordels of
ringen; fommigen hebben onder den vijfden, anderen onder
den zesden ring de grootífe dikte. Op ieder dezer ringen
zitten haren , fommige met gemengde kleuren, en zoo uitermate fijn, dat anderhalve millioen van dezelve naauwelijks de dikte van een fpinnekopsdraad zullen uitmaken. Aan
de beide zijden heeft dit diertje drie pooten, die elk wederom drie leden hebben , en met haartjes omgeven zijn Deze pooten worden door het beestje met eerre ongeloofelijke
fnelhei.d bewogen, zoo eigen aait de Infekten. Wanneer het
fpria(*j Hiermede flriidt geenszins de waarneming, dat deze fprie^
ten of voelhorens alleen gevonden worden bij zulke Intikten,
welke ffechts rwe oogen hebben. Dan, veri-_^.at men door de
oogen twee van elkander geplaatfie oogen, zoo hebben er de
Spinnen 6,en fomtijds 8 FIier snoeten wij door de oogenverflaan
zoo vele digt bij elkander geplaatfte gezigtsorganer, gezigtsaff
deelingen of punten in de oogen der Infekren. Zoo heeft eerre
enkele Mug 8000, en eene Rotobout 14000 gezigtsledeu. U1Lr

xrr^s, Reden, Ill Deel, n Stuk, bladz. 349•
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fp ringen wil, kromt het zich hoepelswijze in elkander, fluit
liet driepaar pootjes digt ineen, en verheft zich dan met
groote kracht in den boog van eene Ellips, op eenen affland van drie duimen, of m.er dan zeshonderd malen de
lengte van zijn ligchaam; terwijl de groote kracht, die hem
voorttluwt, voornamelijk haren zetel heeft in de twee achterfe pooten. -- Het inwendig geltel van dit diertje is even
zoo verwon.'erlijk als deszelfs uitwendig. Bij de miníle
drukking ontlast hetzelve een witachtig vocht, hetwelk ten
voorfchijn komt uit eenen kleinen darm, die wit en tevens
doorfchijnend is, en van welken het zich door al de aderen, fagaderen, zenuwen en vaatjes van dit kleine lig
Dit vocht vliegt, als 't ware, met-ehampjvrfidt.
eene onbedenkelijke fnelheid , door al de inwendige kanalen
van dit diertje; met eerre fnelheid, geëvenredigd aan de
kracht en menigte van het vuur, hetwelk in deze vochten
huisvest, en dat inderdaad zeer groot moet zijn, daar toch
deze vochten vlocijen en vloeibaar blijven, zelfs in eene
temperatuur, waarin de kwik verl'iift. — De wijze van
voortteling bij deze Infekten is nog in vele opzigten raadfelachtig. Bij fommigen heeft men gemeend Benige eitjes te
ontdekken; maar in welk jaargetij dezelve uirgebroeid worden, is nog onzeker. De vermenigvuldiging dezer Infekten
moet, volgens de gedachten van fommige Natuurkundigen,
aanmerkelijk zijn; fchoon op den eerren tijd meer, dan op
den anderen. Somtijds is dezelve duizendvoudig; en dit
zal ons te minder bevreemden, wanneer wij de verbazende
en bijna allen geloof overtreffende fchielijke voortteling vara.
andere Iofekten opmerken; als, bij voorb. , de Teelmot,
die jaarlijks 2oo,000 Motten ter wereld brengt; eene foort
van Nachtkapellen brengt reeds in het derde geflacht jaar
400,000 van haars gelijken voort; en de Plantluizen
-ljks
leveren in het twintigfle geflacht jaarlijks 5 milliards, 904
,millioenen, 900,000 van hare foort.
Bij het befchouwen dezer bijna onzigtbare diertjes wordt
wen ais opgetogen van verwondering. Waartoe, voelt men
zich gedrongen te vragen, waartoe ontvingen deze fchepL15
fel-
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feltjes het aanwezen? hoedanig is hun voedfel en levenswij,.
ze? welke is de mate hunner d ng ? en van welk nut zijn
dezelve voor deze aarde? Voorzeker, ook hier gevoelen
wij de beperktheid der tnenfchelijke kennis! Wie onzer, intusfchen, die niet harteliik infietnt met een' der Vaderland
Dichters, wanneer hij zoo krachtig als Godverheerlij•-fche
kend zingt;
Uw grootheid boeit zich aan geen perken,
o Gij, die 't al ten voorlchijn riept 1
Groot zijt ge, ook in de kleenfle werken;
Groot zijt ge in alles, wat gij fchiept.
Wat fchonk uw almagt rijker glanfen,
Den regenboog aan donkre tranfen,
Of 't wiekje van de nachtkapel?
Wat moet ik meer — 't geloei der dondren,
Of 't lied des nachtegaals bewondren;
Een waterdrup, of werelddel?
Moet al, 8 God! uwe eer belij@n —
't Zijn wondren, die me uw almagt tooncc
In 's aardrijks eeuwge woestenijen
Is ligt geen zandkorl onbewoond.
Gij hoort, daar worm noch feraf zwijgen,
Uw lof van alle zonnen flijgen;
De fchepping viert uw' naam alom
Haar burgers zijn uw priesterfcharen;
Haar werelden uw dankaltaren,
En 't gansch heelal uw heiligdom.

't

ONUITGEGEVEN BRIEF VAN CHARLES BONNET (*).

I

k kan niet twijfelen, of gij ontvangt door dezen brief de
eerfle zekere tijding der nieuwe uitgave van de Recherches

fier
(*) Deze Brief is in de Franfche taal gefchreven aan den
Heer n z s A t. LEG A s, destijds in den Haag woonachtig. Hij,

kwam
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fur la Rdvdlation. Gij zult snerken, dat ik in mijn fehik
ben over de form, die ik er aan gegeven heb, gelijk ook
over de bijvoegfelen en aanteekeningen, ten dien{Ie van zoodanige lezers, die niet genoeg verlicht zijn, om uit een
zeer ineengedrongen tekst alles op te zamelen, wat hij bevat.
Onder deze aanteekeningen zult gij er fommige aantreffen,
welker geheim oogmerk gij niet zult kunnen raden: ik wil
u op den weg helpen. De Heer LAVA T E R, Predikant te
Zurich, zeer achtingwaardig wegens zijne godsvrucht, zijne waarheidsliefde en verlichte denkwijze, Schrijver van het
Hoogduitsch werk, getiteld Iusftchten in die Rwigkeit;
de Heer L A V A T E R, zeg ik, was in verrukking geraakt
door de Palingenefie. Naauwelijks had hij dezelve gelezen, of hij vertaalde ze in liet Hoogduitsch. Hij begon deze vertaling met het ftuk over de Openbaring. Hij liet dit
fluk afzonderlijk drukken, en , vervuld met lofwaardige
zucht ter bekeering der Joden, droeg hij dit gedeelte van
mijn werk op aan den vermaarden Jood M o z E s, Zoon van
MEND E L. In deze ondoordachte opdragt daagt hij hem
Uit, om mijne Recherches te wederleggen, of zich te bekeeren; met één woord, gelijk hij zelf er bijvoegt, om die
partij te kiezen , welke s o C RATES zeker zou gekozen
hebben , zoo hij dit boek gelezen had. Deze vreemde opdragt was reeds gedrukt , zonder dat ik er het aanwezen van
vermoedde. Toen deszelfs Schrijver mij vervolgens dezelve
mededeelde, deed ik hein zeer nadrukkelijk gevoelen, hoe
kwalijk geplaatst dit fluk ware. 1k verweet hem , dat hij
een vermaard ongeloovigeti had in het flrij iperk gerorrpen,
wien men liever aan zijne eigene be piegclingen moest overlaten in de fhilte van zijne fludeerkamer. Ik verweet hein
daarenboven, dat hij mijn werk te veel lof gegeven had,
en
kwam ons toevaIIia in handen, en scheen ons toe, hier eens
plaats ; e verdienen. De heer DE SALLFGAS was geboortig
van Lau r„in ;e , en onderwil zer van den Prins VAN WA T E S,
De brief is zonder dagteekening.
.
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en aan eenen Jood een boek opgedrongen, hetwelk noch
voor hem, noch voor zijne Israëlitifche broederen berekend
was. De eerlijke Predikant beleed, dat hij ongelijk had, en
ontveinsde mij niet, dat hij tot dezen flap was vervoerd gew
worden door zij _lelingfche raadgevingen en bedoelingen,
aan welke hij had gemeend te moeten gehoor geven Hij
had nog de onvoorzigtigheid gehad, in zijne opdragt, aan
het Publiek te ontdekken , welke achting voor den Stichter
van onzen Godsdienst M o z E s hem had laten blijken, in
ecne ontmoeting, die hij met hem te Berlijn had gehad.
Oordeel, Mijn Heer, over de uitwerking, welke zulk een
link moest hebben op het hart des vermaarden Israëliet! Hij
draalde niet met te antwoorden in een Hoogduitsch gefchrift, hetwelk hij in het licht gaf in de maand December
daaraan volgende, en waarin het fcheen, dat hij mijne Recherches een weinig zocht te vernederen. Hij ging zelfs zoo
ver, dat hij zeide , dat mijne verklaring der bewijzen voor
het Christendom hem zoo wankel voorkwam, en zoo wil
dat hij er fchier een' BONNE T in miskend zote-lekurig,
hebben. Het is onaangenaam voor mij, voegt hij er bij,
dat asmijn oordeel over hetzelve zoo zeer ver/chilt van dat
van deszelfs Vertaler. Het meerendeel der gevolgtrekkingen van den Schrijver komt mij voor, zoo weinig uit de
premisfen te volgen, dat ik mij fierk zou durven maken,
om met dezelfde argumenten eiken Godsdienst te verdedigen.
Het lezen van dit gefchrift deed mij de noodzakelijkheid
inzien , om zelf aai: den Heer m o z a s te fchrijven. Ik
deed zulks in de maand Januarij 1. 1. Ik naakte daarbij geen
gewag van het ongnaflig oordeel, hetwelk hij over mijn
werk geveld had. Ik vergenoegde mij, met hem te verzoeken, om mij met meer aandacht te lezen. Ik beleed hem,
dat ik den zin zijner woorden: ik zou mij Jierk durven
maken, enz. niet regt verffond. Ik vroeg hem, of hij zij
eigen' Godsdienst door betere bewijzen zou verdedi--ne
gen, dan die waren, door welke ik de waarheid van mijnen
Godsdienst had getracht te slaven Ik gaf hem te kennen,
dat,
?
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dat, zoo ik mijne onderzoekingen had beílemd voor het
eerwaardig huis van J A K o n, ik eene andere form aan fom'
mige bewijzen zou gegeven hebben; maar dat ik het alleen
had beíiemd voor ongeloovigen, die in den fchoot onzer
kerk geboren zijn. Ik keurde de opdragt van mijnen Vertaler
grootelijks af, doch deed daarbij Reeds regt aan de zuiverheid van zijne oogmerken en aan de eerlijkheid van zijn
hart. Ik lag den Israëliet vertchillende fragmenten mijner
brieven aan den Heer LAVA T E R voor oogex, waarin ik
hem verweet, dat hij mij in gevaar had gebragt bij zijn'
vriend en bij het Publiek, gelijk ook dezen zijnen vriend
bij zijne broeders. Ik betuigde dezen zoon van AB RA1-1 AM, dat ik veel werk maakte van zijne fchriften, en veel
ophad met zijn perfoneel karakter, Ik eindigde, met hem
mijne vriendfchap aan te bieden, en met hem te verzekeren, dat ik alle de aanmerkingen op mijne fchriften, die hij
mij zou gelieven mede te deelen, met de meeste aandacht
onderzoeken zou.
Hierop ontving ik in Februarij een antwoord van den
Heer MO Z E s, hetwelk zijn verfland en zijn hart eer aardoet. Het was bijna een geheel boekdeel, vol der uitdrukking van zijne gevoelens voor mij er_ mijne fchriften. Hij
bedankte mij, op het hartelijkile, voor mijnen brief. Hij
erkende, met eene waarlijk wijsgeerige openhartigheid, dat
de opdragt van mijnen al te ijverigen Vertaler hem een weinig gebeten had, en dat hij, zeer te onregt, vermoed
had, dat ik mijne toeilemming ter bekendmaking van dit
fluit gegeven had; dat hij het overhaaste van dit zijn oordeel erkende en afkeurde, zoo over dit kleine gefchil, als
over mijne Recherches; dat hij, na het lezen van mijnen
brief, en dien, welken hij over het zelfde onderwerp van
den Heer LA V A TER ontvangen had, zich haastte, om
het min gunflige oordeel terug te nemen, hetwelk hij over
mijne Recherches had geveld, hetwelk alleen moest toegefchreven worden aan den indruk, welken die ongelukkige
opdragt op hem gemaakt had, en aan de onkunde, in welke hij verkeerde, ten aanzien van het flilzwijgen, hetwelk
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de Vertaler had gehouden ten opzigte van mij; dat hij niet
zou nalaten, dit alles voor het Publiek te herftellen, zoodra zich de gelegenheid daartoe zou aanbieden, en dat hij
mijne gematigdheid en handelwijze te zijnen opzigte niet
genoeg roemen kon.
De eerlijke Jood heeft inderdaad niet verzuimd, zijne
belofte te vervullen bij het Publiek. Hij vervulde die in
een tweede Hoogdui ch gefchrift, hetwelk ten vervolge
op he eerste dient, en in hetwelk men meestal dezelfde
zaken vindt, die hij aan mij gefchreven had. Dit gefchrift
is mij als de afbeelding der fchoone ziel van den Schrijver. Het bevat nog onderfcheidene indirecte tegenwerpingen tegen het Christendom: hij had mij dezelve onmiddellijk en uitvoeriger in zijnen brief voorgefleld; en liet zijn
deze tegenwerpingen, op welke ik antwoordde in veríchillende aanteekeningen van de nieuwe uitgave mijner Recherches. Uit infchikkelijkheid voor den eerlijken Jood, en
ten gevolge van liet beíluit, hetwelk ik genomen had, om
geen enkelen ongeloovigen aan te vallen , heb ik den naam
van tw iinen nieuwen Correspondent niet genoemd, en zelfs
hem niet in het allerminl'e aangeduid. Ik heb hem deze
uitgave toegezonden, en er een' brief bij gedaan, in welken ik hein de betuigingen herhale der opregte achting,
die hij mij ingeboezemd heeft. Ik wacht zijn antwoord.
Ik kende voorlang de braafheid van zijn zedelijk karakter , en deze kennis moest natuurlijk invloed hebben op den
brief , dien ik hem fchrijven moest over deze opdragt, die
hem zoo regtmatig had mishaagd. Ik heb u den hoofdinhoud van zijn antwoord Hechts gebrekkig medegedeeld, en
gii zoudt zeker veel meer genoegen fmaken , zoo gij dien
zelf laast. Ik ontveinze voor u niet, dat ik min of meer
ve onderd was over de foort van bewijzen, door welke
hij zijnen eigen' Godsdienst tracht te verdedigen , en welke
hij tegen onzen Godsdienst poogt te wenden. Alhoewel ik
die niet in het breede, in mijne aanteekeningen, ontwik.
held heb, zult gij er echter den aard en gang genoeg van
kunnen ontdekken. Zie slechts de aanteekeningen (f) van
het
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liet XXV Hoofddeel; (o) van XXXI, (a) van XX-XIV , (e)
van XXXVII, (a) van XXXVIII ; als ook (e). van X V II en
(c. m.) van het zelfde Hoofdd. Ik wilde vooral zorgen,
dat deze aanteekeningen geen polemisch voorkomen kregen, hetwelk nimmer van mijnen fmaak was. Ik heb mij
dus voorgelleld, alsof ik aan mijzelven deze bedenkingen
betrekkelijk de Joden maakte. En daar ik vuriglijk verlange hun van eenig nut te zijn , heb ik hier en daar mijn
hart laten fpreken.
Ik ben, enz.
P. S. Ik heb met groot vermaak de Anti-Bernier gelezen.
Ik vinde hein zoo leerzaam als vermakelijk. Des Schrijvers
pen is forsch. Ik verlangde alleen, er geene fpotternijen in aan
te treffen, alsmede fommige befchuldigingen, die het boek doorzulten. IIet zou vele moeite inhebben, liet vaderland en den
Godsdienst van den Schrijver tè raden. I-lij heeft de geloovigen degelijk gewroken; maar welligt ware het best, dat men
ben niet wreekte.

Aan den Heer Redacteur van het Tijdfchrift.
Mijn Heer!

I

k neem de vrijheid UEd. hiernevens een Dichtilukje te
zenden, waartoe ik U de aanleiding met een woord dien op
te geven. Ik las, namelijk, in de nieuwspapieren de befchrijving van de rouwpraal, waarmede men D EL i r. L E's
uitvaart te Parijs heeft gevierd, en herinnerde mij hierbij
de eerbewijzingen, welke, insgelijks voor korten tijd, aan
de nagedachtenis van, den onílerfelijken w IE LAND zijn bewezen. En onze H E L M E R s, dacht ik, die door zijne
betooverende gezangen zich eenen eeuwigen roem verworven heeft, is geftorven, en zonder flaatfie, zonder luister,
zonder lijkrede ter aarde betleld; ja nog geen citer heeft
in het openbaar, voor zoo ver ik weet, te zijner eere geklonken, even als ware hij de onbeduidendfte mensch geweest ,
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weest en als had hij geene liederen gezongen, wier harmonie de late nakomelingfchap nog zal verrukken! — Deze
gedachte ergerde mij, en ik moest mijn gevoel in eenige ver
lucht geven, die ik gaarne zien zoude dat in uw Tijd-zen
geplaatst werden, Hierdoor toch zal ik en een pen--fchrit
ningsken werpen in de ofFerkist der dankbaarheid, welke elk
hart, dat voor den letterroem zijns Vaderlands klopt, jegens den te vroeg geflorvenen Dichter moet gevoelen, en
zullen mogelijk grooter Vernuften opgewekt worden, om
fpoedig op zijn graf eenige bloemen te ftrooijen.
Ik heb de eer niet alle achting te zijn
;

UBd. Dw. Dienaar

Zutphen, 8 Junij i8i3.
i.

H. LULOFS,

0 D E,

touch ein Klaglied zu feyn im Mund der Geliebten it herdic
Denn das Gezneine gekt klanglos zwin Orcus hinab.
SCHILLER.

en zonder praal of luister
BDaalde in het grafflierf!
zijn ítoflijk hulfel neir!
Oe, HELMERS

Hoe, H E L M E R S ftierf! en van geen citerfnaren
Klonk nog één toon, dien grooten Bard ter eert
Geen marm'ren zuil rijst over zijn gebeente;
Een handvol aard' Ilechts dekt de heilige asch
Van hem, die waard het prachtigst grafgefleente,
Die Hollands roetra en Hollands glorie was!
Ondankbaar volk! — Verdient dan hij, wiens fchedel
Door Phoebus zelf met lauw'ren werd getooid,
liet, dat de hand van zijne medeburgers
Een enkel bloempje op zijne grafzerk ílrooit?
Hoe! heeft niet hij op 't heerelijkst gezongen
Van hen, die eens 't geweld van Arragon,
Die, 6 Castielje, uw dwing'landij bedwongen;
En al den trots van 't magtig Albion? --

t,

ODE.

SOP

Ondankbaar volk! b, Wend den blik naar de oorden,
Waar 't licht der kunst in Weimar fchitt'rend gloort,
Waar 't Mufenkoor, verrukt en opgetogen,
Uw' tooverzang, ó SC HI L LE It, heeft gehoord,
En slaag nog kranst, ó GOETHE, uw zilv'ren haren!
Hoor daar, hoe dof het flatig graflied klinkt!
Schouw al de praal van kostb're lijkgebaren,
Als de ijz'ren flaap op W I ELANDS Oogleén zinkt!
Of zie, waar ginds Lutetias paleizen
In trotfche pracht zich heffen naar omhoog,
Zie dáár dien floet van achtb'ren pepend nadren;
Zie 't droef gelaat, zie aller fomber oog!
Hoor dáár den lof van 's Reed'naars lippen ftroonien,
Als hij, die 't zoet der Landrust heeft gems!.,
Naar 't hemelsch oord de wijkplaats heeft geio.ncn,
Waar zuiv'rer licht dan 't aardfolie zonlicht ;raait!
Wiaar't groote en 't fchoon' behoeft geen eerhetooning,
Om eeuwig en onfterflijk te beflaan;
Geen rouwpraal fchenkt ons de onverwelkb're lauw'ren;
Onflerflijkheid is 't loon van groote dawn.
Als 't Nakroost eens, verrukt, op een' Befchermer
Des Staats, of Bard, uit ouder tijden flaart,
Dan vraagt het niet, of onder 't prachtigst marmer,
Of luttel zand hunne asfche ligt vergaard.
Zoo klonk misfchien, toen naar de f'cille dalen,
Waar Lethe ruischt, i t o m E R us fchim ontvlood,
Geen enk'le toon voor hem , die Griekens Helden
Den tempel der onflerflijkheid ontiloot.
Doch eeuwig blijft zijn godlijk lied verrukken:
Nog grieft ons hart, Andromaché, uw klapt;
Nog zien we uw Ca zijn zoontje in de armen drukken,
En hoe ge, uw oog in tranen gliníl'rend, lacht! —
Zoo ilrekt, wat ook de vuist des tijds verpletter',
Een 's 11 E L ME IZ s roem zijn woede nooit ten buit;
Der graven nacht verdoove 't licht zijns levens,
Niets dooft de zon van zijne glorie uit;
Moog Eeuw op Eeuw in 't peilloos niet verzinken,
Geflachten rijzen en Geflachten ondergaan,
Voor elk Geflacht zal zij op 't heerlijkst blinken,
Elke Eeuwkring flaart verrukt haar glanfeu aan.
M In
MENG. 1813. NO. II.

$IO

VERDEDIGING VAN IJET KARAKTER

VERDEDIGING VAN PIET KARAKTER VAN WIJLEN DR. VAN D E R
KEMP TEGEN DE BESCHULDIGINGEN, TEGEN HEM INGEBRAGT
IN L I C II T E N S T E I N'S REIZEN IN NET ZUIDELIJK GEDEELTE VAN AFRIKA, ISTE DEEL, BL. 469 ENV.
oeten wij onze naasten Iiefhebben alsonszelven; is heteetl
M
grondregel in het Christendom: al wat gij wilt dat u de men-

fchen doen, doet gij hen alzoo; het is dan ook een dure pligt,
de eer en goeden naam van onzen evenmensch in befcherming
te nemen, wanneer die aangevallen, en hij belasterd wordt; en
dit wordt te meer noodzakelijk, wanneer of de zedigheid van
den belasterden perfoon hem verhindert van zichzelven te fpre.
ken, en zijn' goeden naam te verdedigen door zijne deugden
op te tellen, of wanneer hij door den dood reeds verhinderd
is, den laster te doen zwijgen, die tegen hein op eene Route
en beflisfend'e wijze den mond geopend heeft. Liefde tot den
evenme,usch moet elk dus aanïporen, die flechts in Raat is, of
door bijzondere omdandigheden en betrekkingen eene meer bij
roeping heeft, om den goeden naam van zijnen even--zonder
mensch in belcherming te nemen; en deze verpligting krijgt
nog eerie fterkere drangreden, wanneer de belasterde perfoon
in eerre meer bijzondere betrekking tot de zaak des Christendoms, of deszelfs uitbreiding, fitat, en in zekeren zin als 't
ware Bene gemeene zaak met lietzelve fchijnt te hebben. -Het waren deze grondbeginfelen, die mij bij liet lezen val,
de Reizen van den Heer LICHTENSTEIN in het zuidelijk
gedeelte van Jifriha, in de jaren Ifo3 -6, en inzonderheid
van de befchuldigin en of onnaauwkeurigileden betrekkelijk wij
Zendeling VAN DER KEMP, opwekten, om mij van-lend
mijnen pligt in dezen te kwijten, zoo wegens de bijzondere
betrekking, waarin ik tot hein, in meer dan één opzigt, Rond , als,
en vooral, omdat ik mij in $aat gevoelde hem te verdedigen
tegen de befchuldigingen, welke tegen hein worden ingebragt;
waartoe ik dadelijk overga.
In liet Eerfie Deel der Nederd. vertaling, bl. 469 tot her
einde, vindt men dan een berigt aangaande den Zendelingspost
van dezen Zendeling, eene opgave van zijne „efchiedenis,
van zijne werkzaamheden, enz. en daarin vele befehuldigingen
Cu
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en onwaarheden, welke tot driederlei. Poort kunnen gebragé
worden. Vooreerst tot zulke , welke het karakter van een'
Zendeling, die een' man van godsvrucht moet zijn, zoo zeer
bevlekken, dat hij ophoudt achting te verdienen. Teen tweede

tot zulke, dle voor liet karakter eenes Zendelings onverfchillig
zijn. Ten derde tot zulke, welke enkel oordeelvellingen zijn3
die Hechts de denkwijze des Schrijvers doen zien, en alleen
zwakke zielen kunnen fehudden.
De eerfie foort zal ons het langst moeten bezig houden;
Drie befchuldigingen van dien aard worden tegen hein ingebrags. a) liij zou een meisje tot vrouw verklaard hebben y
zonder er mede plegtig of wettig te zijn getrouwd. b) Hij
zou de luiheid en werkeloosheid der Hottentotten begu.^ítigd
hebben. c) Hij zou in 't geheim eenige onlusten gelicht hebben, uit hoofde van welke hij een proces in de Kaapaad had
gehad, werwaarts hij ontboden werd. — Alle deze befchuldigingen zijn van dien aard, dat zij met de godsvrucht van eenets
Zendeling onbeí}aanbaar zijn, en hij onze achting natuurlijk
moet verliezen. Maar zijn ze waarheid?
LICHTENSTEI N fchrijft in Bene noot, dat hij berigteti
ontvangen had, ftaande den druk van zijn werk, dat de oude
VAN DER KEMP een jong meisje van 52 of 13 jaar, dat hij

benevens hare moeder vrijgekocht had, voor zijne vrouw had
verklaard, zonder zich plegtig met haar te laten in den echt
verbinden. De Heer GOEDE fchijnt dit ook door Bene noot
te bevestigen. Wat? Niet, dat hij een ongelijk huwelijk heelt
gedaan; niet, dat hij eene inboorlinge heeft gehuwd, wvaari:i
toch, hoe zonderling ook, niets onzedelijks ligt; maai, dat hij
haar voor zijne vrouw verklaard heeft, zonder zich plegtig in
den echt te laten verbinden. En dit, dit is volflrekte otwaarheid! De Heer VAN DER K E ^.7 P is den 7 Dec. 131 I overti
leden. Op zijn perfoon en wettige afdammelingen fraat eeii
Eidei cofnmis, door . zijn' vader gemaakt, hetwelk natuurlijk op
Zijne familie zou overgaan, indien hij zonder wettige affiam^
melitigen ware getlorven. Dan, bij den Curator van dat goed
zijn de (lukken ingekomen, die ik zelf gezien heb, waaruit
blijkt, dat wijlen VAN DER KEMP in April 1807 is onder
;rouwti, en den 31 Mei daaraanvolgende plegtig in den echt is
vereenigd, waardoor dus nn de kinderen, uit dat huwelijk vèr=
wekt o aanfpraak hebben op liet, goed van hunnen valei vies
,
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kinderen zijn er uit dat huwelijk verwekt, waarvan de oudste
in Julij r8o8, en de jongíie na den dood des vaders is geboren. Ook is bij testamentaire dispofitie Mevrouw de Wed.
VAN DER KEMP tot univerfele erfgename en executrice benoemd. Alles dus, wat daarvan door L I CHTENsTEI N en
GOEDE gemeld wordt, is bezijden de waarheid.
Dat LI C H T E N S T E I N dit zoo daarhenen (lelt, is zeker zeer
onvoorzigtig; maar dat de Heer G o a DE, te Rotterdam woon achtig, en die daar zoo vele hulpmiddelen had in de bestuurders
en leden des Zendeling -Genootfchaps, die hem van de toedragt dier zake met valabele bewijzen konden onderrigten, zulks
bevestigt, dit..... Dan, ik gevoel mij wel geroepen om den
belasterden te verdedigen, maar niet om een' medebroeder te
veroordeelen. Jak. IV: ir.
Het andere hezwaar, tegel VAN DER KEMP ingebragt, en met
het karakter van Genen goeden Zendeling onbeflaanbaar, is, dat
hij als Zendeling niet genoegzaam zorgt, dat zijne onderhoorigen
door eigene werkzaamheden zich het ontbrekende verfchaffen, enz.
Zeer breed is de Heer LICTITENSTEIN op dit punt, gelijk hij
hooger zeer breed is in den lof, aan de Zendelingen der Broeder
Baviaanskloof, wegens de werkzaamheid en indus--gemnti
trie hunner bekeerlingen, gegeven. Indien het alles waarwas, dat
LICHTENSTEIN ons wil doen gelooven, dan voorzeker zou
VAN DER KEMP zich niet onlaakbaar hebben gedragen; doch
gene brengt zelf de bewijzen in zijn reisberigt mede, die ons
toonen, dat deze hierin onfchuldig is. Trouwens, dat het in
zijn Inflitut er zeer armoedig en werkeloos uitzag, en, dat v A N
DER KEMP de werkeloosheid en luiheid zou begunstigd hebben, zijn nog twee geheel onderfcheiden zaken. Elk , die
VAN DER KEMP in perfoon gekend heeft, elk, die zijne di.
rectie in het Pesthuis voor Rotterdam, toen hij in 1794 aldaar
Chef van het Militaire Hospitaal was, gadegeslagen heeft, en
zag, hoe hij door werkzaamheid, goede orde en zindelijkheid
daagde, in een getal van I$oo zieken te bezorgen, te befluren en te genezen, kan het onmogelijk gelooven, dat dezelfde
maan in Bethelsdorp het omgekeerde zijn zou van hetgene hij te
Rotterdam in 1794 nog was; en gelukkig levert LI CUTE N$ TE I N de bewijzen, dat het niet aan hem te wijten was, dat
Bet,'ielsdorp niet was, hetgene het Inllitut der Evangelifche
Broederen in Baviaanskloof is. Trouwens, volgens L i c HT E P(-
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beklaagde zich VAN DER KEMP reeds over de
opofferingen, die hij uit zijn privé beurs voor zijn Inilitut
moest doen, en die hein vrijpleiten van die overdreven wijs
alsof hij, niet weinig zich vergenoegende, oo k gee--begrt,
ne waarde naeer fielde in 't bezit van aardfche goederen: daarenboven berigt ons L I C II T E N S T E I N, dat de Gouverneur
JANSSENS den Heere VAN DEI, KEMP beloo de , ten einde de
werkzaamheid zoo veel mogelijk te bevorderen, hem te onder
allerlei akkergereedfchap en koren, om te-iteun,dorhm
zaaijen, te bezorgen. Maar indien men deze werktuigen en
hulpmiddelen mist, indien dc aftland van het Inilitut van de
Kaaplad de verkrijging derzelven zoo kostbaar en moeijelijk
naakt, is het dan aan den Zendeling of aan de omflaudigheden
te wijten, dat Bethelsdosp niet dat was, wat het Inflitut in Ba.
viaaoskloof is, hetwelk bovendien zoo veel langer aanwezen
heeft gehad en zich zoo veel nader bij de Kaapflad bevindt?
Daarenboven, in den hoogen lof, dien LICIITENSTEIN aan
het Intlitut in Baviaanskloof geeft, wegens de werkzaamheid
en vlijt, die daar gevonden worden, doet hij opmerken, dat
liet bastard Hottentotten zijn, die zoo te verheffen zijn, maar
.dat oorfpronkelijke Hottentotten daarvoor onvatbaar fchijnen; en
indien dit het geval van Bethelsdorp zij , en zich daar vele oor.
fpronkeliJke Hottentotten bevinden, was het dan wel aan VAN
DER EEMP te wijten, dat zijn Inflitut, gelijke oniflandigheden
vooronderíleld zijnde, niet dat was, of dat nob zijn kon, wat
het Inilitut in Baviaanskloof is? Maar het is onredelijk, in
1803 tot 38oó dat te vorderen, wat het In(litut in i8az eerst
zijn kan, en tevens in den Zendeling VAN DE R K EM?, die
flechts geestelijke wapenen, die der overreding, gebruiken kan
en mag, den Luitenant der Dragonders VAN DER KEMP te
willen zien, die door gezag en firaf zijne onderhoorigen tot
eene letterlijke gehoorzaamheid zijner bevelen kan dwingen.
De befehuldiging, dat VAN DER KEM P als Zendeling niet
deugt, omdat hij enkel het geestelijk heil zijner onderwijzelingen, met verwaarloozing van hunne tijdelijke belangen,bedoelt,
zal niet veel ingang vinden bij alle die genen , welke zijne
werkzaamheid beftendig hebben gadegefagen, en tevens, VAN
DER KEMP in perfoon gekend hebbende, weten, hoe weinig
zijne diepe geleerdheid hein hinderde, tot den onkundigflen
zich neder te laten. Zelfs ziet men in zijnen diep wijsgeerigen
Mm 3
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Parmenides, hoe hij de afgetrokkenile befchouwingen door de
eenvoudigfte gelijkenisfen weet aanfchouwelijk en bevattelijk te
maken; en de berigten, van tijd tot tijd van zijn Inítitut ingekomen, bewijzen tevens, dat LICHTENSTEIN, indien hij anders waarheid wil berigten, in 1812 eene veel gunftiger getuigenis van hetzelve zou moeten afleggen, dan hij in 1803 of .
heeft gedaan, en die hein de dwaling zouden doen gevoelen,
van uit den slaat eens aangevangen godsdienfligen Inf'cituts tot
de bekwaamheid van deszelfs Chef voorbarig te hefluiten.
Ik zou te breedvoerig worden, indien ik alle de berigten en
brieven wilde doorloopen en inededeelen , welke betrekkelijk
dit Inflitut mede te deelen zijn; en ik bepale mij Ilechts tot
datgene, hetwelk, met betrekking tot Bethelsdorp, in het Rapport van de werkzaam/zeden en den /laat desGenootfchaps, aan
deszelfs leden den aa Julij 1.1. op de Algemeene Vergadering voor
Wij vernamen reeds door de berigten van 1809,-gelznis;„
en zijn federt hierin bevestigd, dat de Zendelingen, overeen
in/tructic, zoo wel bedacht zijn geweest op-komilgderzv
burgerlijke befchaving, als op de zedelijke vorming der verzamelde gemeenten; en dat zij het genoegen hadden, door wel
maatregelen, de, bij hen verzamelde, Hottentotten en-ingert
andere Wilden tot werkzaamheid op te leiden. Wij vernamen,
zeggen wij , dat men niet alleen velerlei granen verbouwd, wel
omtuinde landerijen aangelegd, en eene aanmerkelijke hoeveel
allerlei foort van vee aangekweekt had; maar ook, dat-bgidvan
men een' ruilhandel had aangevangen met de omliggende landbewoners, aan welke men zout, zeep, matten, hoeden en andere gerijfelijkheden leverde. Alleen de breifchool, door de
biave moeder SMITH ingerigt, bragt zoo veel op, dat dertig
kinderen daardoor gevoed werden,

en er nog een klein fonds

was aangelegd, om dit, in geval van nood, te gebruiken. Het
bouwen van een houtzaagmolen, door het water bewogen,
waartoe men het ijzer zelf vervaardigd heeft, en liet op nieuw
nichten van Bene kerk, ruim genoeg om geheel de gemeente
^e bevatten, getuigen van eene werkzaamheid, waarover men
zich moet verwonderen; te meer, als men opmerkt, hoe deze
volkplantiug eerst finds weinige jaren is aangelegd, en verzameld uit eene natie, die zich door traagheid en werkeloosheid
zoo ongunítig onderfcheidt; hetwelk deze onderneming zoo
woeijelijk maakt, en vooral het wel inrigten der huishoudelijke

en
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en andere werkzaamheden zoo vele hindernisfen in den weglegt"
De laatfte befchuldiging van de voornaamfie foort is, dat
zich tegen het einde van 1805 fchuldig maakte aan het in 't geheim ƒlichten van eenige onlusten, uit hoof
de van welke hij naar de Kaapllad ontboden werd , en waarvan
de gevolgen voor hem zeer onaangenaam geweest zouden zijn,
indien niet de tusfchenkomst der Engelfchen een einde aan 't
proces had gemaakt. Ten minfle zijn Inititut zou Li allen gevalle van de gevaarlijke plek aan de grenzen van liet Kafferland, waar het zich bevindt, verwijderd, en meer naar het
midden der volkplantinge verlegd zijn geworden.
Dat VAN DER KEMP op zulk eene wijze befchuldigd is geworden, en dit hein een proces veroorzaakt heeft, kan waar
zijn, zonder dat daaruit volgt, dat hij waarlijk fchuldig-heid
was. Dit kon nog liet geval zijn, indien hij 't proces verloren
had, en de gezegde tusfcheiikomst geen einde aan hetzelve gemaikt
had. Maar reeds de bijzonderheid, dat de komst der Engelfchen een einde aan 't proces maakte, doet gevoelen, dat partijdigheid en haat tegen den Zendeling hier eene rol gefpeeld
hebben, waarvan men zich geen goeden vitfag bij het opvolgend Gouvernement konde beloven, of door hetwelk de befchuldiging als partijdigen laster kan zijn befchouwd; want elk
Gouvernement had toch hetzelfde belang, dat op de grenzen van
de Kolonie zich geen man bevond, die voor derzelver vrede en
rust zoo gevaarlijk kon worden. Ook de ftraf, die het gevolg
geweest zou zijn, volgens L I C H T E N S T E I N, is waarlijk niet
geëvenredigd aan de misdaad, waarvan de man befchuldigd
wordt, en doet reeds vermoeden, dat partijdige naburen, wien
Betlhelsdosp een doorn was, (gelijk, volgens onzen Schrijver,
zelfs het Inilitut in Baviaanskloof te voren ook zijnen naburen een doorn was, en 't voorwerp van haat of vervolging,)
flechts zich van den Zendeling en zijn Inititut wilden ontdoen,
omdat hij niet in hunne verderfelijke grondflellingen, ten aanzien der arme Hottentotten , wilde treden.
LICHTENSTEIN kent SPARMAN'S Reize, en (preekt er
van, met betrekking tot den eerf'en Zendeling der Broedergemeente aldaar, SCHMIDT. Bij dien zelfden SPA RMAN wordt
ook deze befchuldigd, door de Compagnie weggejaagd te zijn, als
had hij de Hottentotten willen berooven enz., en dit heeft op
LI C H T E N STEIN, die beter dan S PAR MA N den pastijd: gen
gron;J
M In t.
VAN DER KEMP

516
g fond

VERDEDIGING VAN HET KARAILTER

voor die befchuldiging doorziet, geen den minfleninvloed ,

om niet allen mogelijken lof aan alle de Zendelingen der Evang.

Broedergemeente te geven: en waarom zouden wij dan hechten
op befchuldigingen tegen VAN DER KEMP bij LI C IIT E N$ T E I N, die geen beteren grond hebben, en waarvan het verhaal zelve zoo veel bewijs van zwakheid medevoert ? Indien
wij het genoegen gehad hadden, dat de 4 laatfle Iloofdflukken
van Paulus Brief aan de Rome/tien, door VA N DE R K E M P,
in 't licht waren gekomen, zou ik op zijne aanteekeningen op
Rom. XIII: 1 -7 kunnen wijzen, als zijnde zoo clerk geheld,
dat niemand het in 't hoofd zal komen, om te denken, dat
VAN DER KEMP, ten opzigte van de gehoorzaamheid eenes
Christens aan de burgerlijke Overheid, losfe beginfelen had,
maar integendeel itrenger dacht, dan velen zouden doen, of ge-

daan hebben.
Ten einde den Lezer over de gegrondheid mijner aanmerkingen
op dit laatíle punt te doen oordeelen, wil ik nog een uittrekfel
mededeelen uit een' brief van den waardigen man, aan mij gefchreven. Bethelsdozp, den 25 Januarij í8o8. — „ De hoek
van Afrika, waar ik mij federt 1798 bevinde, blijft mij een
oven van beproeving, en al wat rondom mij is,regering,predikanten, particulieren , christenen, heidenen, vroom en onvroom,
fchijnt alles brandhout aan te brengen, om hein zevenmaal heeter
te floken, dan naar gewoonte. Menigmaal denk ik: waarom blijf
ik er langer in? en 't is inderdaad de vreeze Gods alleen,
die mij er in houdt; want mijne gehechtheid aan mijn volk
zoude (hoe groot ook) mij niet weerhouden van, ten minfle
voor eenigen tijd, een uitflap ter verademing te doen. Mijn
lijden ontflnat meest uit het hartzeer, hetgene mij de onderdrukking en mishandeling der oorfpronkelijke bewoners van dit
land, en in 't bijzonder der Hottentotten, door een hoop van
buiten ingedrongen monfters, die zich Christenen noemen, gedeeltelijk buiten, maar ook ten deele onder het oog der regering,
veroorzaakt. Het gaat thans wel beter — maar her is er echter
ver van daan, dat hun refit niet in vele gevallen zoude verkort
worden. Echter ontbreekt mij in dezen firijd 's Ileeren vertroosdug en magtigen bijfland niet, en menigmaal doet IIij mijne
vijanden met fchaamte terugkecren. Door Hem hoop ik op de
toverwinning. Door Hem zijn wij van veel overlast en dwingeiandij'verlost. Door Hem is de gevloekte flavenhandel verni etigdy
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tigd, en ik twijfel niet, of de Regter der aarde zal over de overblijvende verdrukking op zijnen tijd insgelijks regt doen." —
Wat ZOU H A A F NEK niet tot lof van zulk een' Zendeling hebben
moeten zeggen, indien hij hem zoo van nabij had kunnen ga
hein verkeeren , als L 1 CH TEN S T E IN de eer-delan,mt
en het voordeel gehad heeft?!
De onwaarheden van eene tweede foort zijn de zoodanige,
welke aan VAN DER K EM P'S Christelijk karakter noch geven,
noch nemen, maar flechts ten bewijze dienen, hoellordig LICKTENSTEIN gefchreven, hoe weinig hij zich over zijne bronnen bekommerd hebbe, en welken Ilaat men dus kan maken op
al datgene, wat hij niet met eigen oogen heeft gezien, met eigen ooren heeft gehoord.
LICHTENSTEIN berigt ten OpZigte Van VAN DER KEMP:
dat hij in zijne jeugd Officier was,doch dien post,dewijlhij zich
mistrouwd had, genoodzaakt was vaarwel te zeggen ; dat hij , reeds
echtgenoot zijnde, niet zoo veel ijver de Geneeskunde betludeerde, dat hij ,offchoon liet hem aan alle voorbereidende kundigheid
ontbrak, binnen liet tijdverloop van drie jaren tot Doctor gepromoveerd, en tot militairen Arts kon aangeteeld worden. Ver
jaren daarna overkwam hein het ongeluk van met-fcheidn
Bene boot op de Maas om te haan, en daarbij vrouw en kirde.
ren te zien omkomen; terwijl hij zelf alleen, als door een wonderwerk, wierd gered. Van dit oogenblik kwam hij op dweepzieke denkbeelden, en verruilde fpoedig de ítudie deer Geneeskunde met die der Godgeleerdheid; hij trad als Schrijver weldra in dat vak op; zijne werken vonden echter, uit hoofde van
derzelver mijstieken toon en af'chrikkende wijdloopigheid, niet
veel toejuiching, weshalve hij omtrent het jaar 1780 zich naar
Engeland begaf, waar hij meer beviel en veel fchrecf, enz.
Zie, Lezer, hier tegen opregtelijk 's mans gefchiedenis. Hij
leerde in zijne jeugd regelmatig de talen, en werd opgeleid voor
de Geneeskunde, en, zonderlinge kop zijnde, mishaagde hem
eindelijk die íludie, omdat liet, gelijk hij zeide, kool was,
en hij dus weinig krediet gaf aan de lesfen, die hij er over
hoorde. Hierop nam hij dienst, tot dat zijn huwelijk, waarin
hij enkel als mensch en niet als burger of Iid der maatfchappij te
werk ging, dat wil zeggen niet op fland of geboorte zag, aan
gaf, dat hij zijne demisfie vroeg. Toen hervatte hij de-leidng
Mm 5
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fiudie der Geneeskunde te Edimburg, gaf in i78r aldaar zijti
Parmenides in 't licht, en is daarop weder in 't Vaderland terug
zijnde in 1782 te Leyden zijn tentamen theologie di--gekrd;
snatoscopic^e in het licht gekomen, gedrukt in klein 8vo. Ver
heeft hij de Geneeskunde beoefend, en ook 18 maanden-volgens
te Middelburg als Geneesheer gewoond; doch welke plaats en
gewest hij van wege de Zeeuwfche koorts moest verlaten ;
waarop hij te Dordrecht zijne woonplaats heeft genomen, tot
dat hein in 1791 het genoemde ongeluk, op de Maas zeilende,

overkwam, waarbij hij vrouw en kind verloor, en zelf, als door
een wonder, uit de kaken des doods gered werd, na reeds eene
mijl ver met het omgeflagen vaartuig medegevoerd te zijn. Van
hier af is zijne levensgefchiedenis meer bekend, doordien Pro.
fesfor KRom zijne bekeeringsgefchiedenis en toewijding aan de
Zendingszaak heeft uitgegeven, In een werkje, ten titel voerende: Zegepraal der Waarheid, enz. hetwelk de briefwisfeling
bevat, tusfchen hem en het Londenfche Zendeling -Genootfchap
gehouden, waaruit blijkt, dat hij van 1791 tot 1796 zijne gewone bezigheden heeft voortgezet, offchoon op onderfcheiden
wijze, daar hij in 1793 met de I-Iollandfche arme den veldtogt
in Vlaanderen, als Doctor, heeft bijgewoond, en vervolgens als
Chef het Militaire Hospitaal in het Pesthuis tegen over Rotterdam
heeft beftuurd, tot 1795• In dien tijd de ledige uuren beftederide aan godgeleerde werkzaamheden en het aanleeren van Oos•
terfehe talen, zoo als uit die correspondentie met het Londen»
fche Zendeling- Genootfchap blijken kan, alvorens hij als Zendeling naar Afrika vertrok, rigtte hij alhier het Nederlandfche
Zendeling- Genootfchap op, en deed zulks vervolgens ook ten
opzigre an liet Zuid - Afrikaanfche Genootfchap aan de Kaapiiad.
Hoe veel verfchili dit oppervlakkig berigt reeds van het mede.
o;edeelde door LiCI TENSTIEN, volgens welken VAN DER
KEMP reeds vóór 1780 van zijn Deïsmus tot het Christendom
moet zijn bekeerd, en, alhier geen opgang makende, in Enge
beter beviel en veel fchreef. Buiten zijn Parmenides-land
en zijn tentaarzen theol. disnatoscopice, weet ik geen ander
werk van hem, dan eene Medifche disfertatie, doch waarvan
mij titel , plaats en jaar der uitgave onbekend zijn, maar die
ik," door deskundigen, wel als een welbewerkt ftuk heb hoop
ren roemen.
Het medegedeelde, en de vergelijking daarvan met het geltel<
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de door LICHTEN STEIN, doet zien, hoe weinig men kan vertrouwen op hetgene hij zelf niet gezien heeft, en hoe weinig hij
zich ook over de bronnen van kennis bekommerd hebbe, daar
het hem niet moeijelijk ware geweest, in Europa teruggekeerd,
naauwkeuriger en juister onderrigt te worden. Het is zoo, de
Heer GOEDE had dit kunnen en behooren te doen, en had
daartoe ook de beste gelegenheid; maar dit verhielp dan alleen
het gebrek in de Nederd. vertaling.
Wat de derde foort van befchuldigingen betreft: dat het nut
van VAN DER K E M r's Inaitut verloren ging door den pietistifchen geest en trotfchen ootmoed van deszelfs lichter; — dat
de .Hottentotten dagelijks Hechts eenige uren in de leerhellingen van het Christendom onderwezen worden, waardoor meer
hun geheugen dan hun verfland bezig gehouden wordt; en,
dat zijne godsdienliigheid in bigotterie bijna ontaardde, enz.
enz.; deze aantijgingen raken meer den Schrijver, dan den genen, van wien hij fpreekt. Er is een fcheidlijn getrokken tus.
fchen de voor- en tegenflanders der zendingen onder de Heidenen, waardoor de laatften de eerbiedige opvolging van het bevel van Jezus: gaat henen door de geheele wereld, predikt het
Evangelie aan allen, niet als algemeen verpligtend befchouwen, en hen, die dit bevel opvolgen, voor dweepers uitsnaken. Dat is nu eenmaal zoo, en het zou de dwaasheid zelve
zijn, een woord te willen verliezen, om zulken, welke in die
vooronderítel.ling zijn, daaruit te willen brengen; gelijk zij het
ook als eene vruchtelooze moeite moeten betehouwen , om
zulken, welke Jezus bevel, naar hunne overtuiging, eerbiedigen, en Hem vertrouwen, dat Hij zijne belofte vervullen zal:
Ik ben net ulieden tot aan de voleinding der wereld, te overtuigen, dat zulks dweeperij zou zijn, of dat Jezus bedoeling
daarmede was, om menfchen te befchaven en tot nuttige burgers, als het non plus ultra van der onbefchaafden geluk, te
vormen.
Het werk van L I C H T E N S T E I N is eene nieuwe bijdrage,
hoe de tegenflanders van de uitbreiding van het Evangelie denken , en dat zij ook van onderfcheidene beginfelen uitgaan.
Welk een verfchil tusfchen HAAF N ER en LICHTENSTEIN!
Welk eene verfchillende reisbefchrzjving, ten aanzien van de
Zendings-Inflituten , zouden deze beide Schrijvers geleverd
hebben, indien ook de eerstgenoemde, op denzelfden tijd,
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dezelfde reize, als een vrij man, dat is, zonder eenige be
trekking tot het Gouvernement, gedaan had! Juist zou door
x A A F t It R VAN DER KEMPgeprezen zijn in datgene,
waarin hij door LICHTENsTEIN gelaakt wordt; en indien
RAAF NER VAN DER KEMP gefproken , en zijne grondbeginfelen ten opzigte van de inboorlingen en hunne regten gekend
had, deze hem te dien opzigte toegejuicht hebben. Integendeel
zou hij de Zendelingen der Broedergemeente in Baviaanskloof,
op de hem eigene wijze, verdoemd hebben, omdat deze, naar
zijne wijze van befchouwing, de Hottentotten befchaven, en
daardoor tot werktuigen ftrekken van een Gouvernement , dat
over de inboorlingen ten onregte heerscht, en dat H A A F N E R
meer dan eenmaal geduchte wraak bedreigt, wannee; flechts de
inboorlingen hunne krachten leeren kennen. -- Bij LI C Ii TE N'
S T EI N is alles omgekeerd. Deze, een man, die tot het Gou
vernement aan de Kaap in betrekking frond, befchouwt alles uit
het oogpunt van voordeel voor de Kolonie en voor het Gouvernement, en van daar die lof aan de Zendelingen der Broedergemeente, en zoo veel menagement ten opzigte van datgene,
dat hij anders, volgens zijne godsdien1lige denkwijze, ook in
hen zou veroordeeld hebben. Maar ook hierdoor is hij even
onnaauwkeurig in hunnen lof, als in het laken van VAN DER
II EM p en de andere Zendelingen. Trouwens hij doet noch den
Zendelingen in Baviaanskloof, noch der Broedergemeente grooten dienst bij weldenkende Christenen, als hij berigt, dat de
doop der Hottentotten, die de Broeders bedienen, afhangt
van hunnen meerderen ijver en industrie, en dat dit ook liet
vereischte is, om een nationaal helper te worden. De leden
der Broedergemeente , die dit in L I C H T E N sT E I N gelezen
hebben, hebben, zoo wel als ik, eens geglimlacht bij deze
pasfage; en men kan het eveneens doen, wanneer hij VA N
DER KEMP een trotfchen ootmoed toefchrijft, en ons verzekert, dat hij meer het geheugen dan liet verfland (liever het
halt) der Hottentotten bezig houdt, en dat de Zendelingen
zouden aanvangen met de leer der Drieëenheid te prediken.
Dit heeft LI CH TE NSTEIN wel nooit gehoord, en die het hem
gezegd hebben, welligt ook niet; en waren dezen even main in
flaat, om over het interieure van een Zendings-Inftitut te ooideelen, en er een onpartijdig berigt van te geven, als LICHT N s T z I N getoond heeft in flaat te zijn van dat Inftitut in Buví.
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,iaanskloof, dat hij zoo zeer prijst, maar ook alleen uit het
oogpunt van belangrijkheid voor de oogmerken van het Gouvernement beoordeelt.
De Lezer dus, die oordeelen kan, en die op daadzaken hecht,
had alleen belang, in ƒlaat gefield te worden, om te oordeelert
over die befchuldigingen, welke wij als eene eerfle foort befchouwd hebben. Hij heeft reden om zich te bedroeven, dat
een Schrijver, die zoo wél en onderhoudend fchrijft, zich niet
meer over zijne bronnen bekommerd hebbe, ten aanzien van een'
man, waaromtrent hij in Europa kon onderrigt en achterhaald
worden; terwijl bij zijne bijzondere denkwijze over Christendotn, uitbreiding van hetzelve, en hoofdvereischten daarin,
gaarne hem overlaat, daar hij voor zich ook de vrijheid behount, om naar zijne overtuiging daarover te denken, en zich
aan de magtfpreuken van anderen niet te 1 oren.
L I C H T E N S T E 1 N eindigt zijn eeríle Deel aldus: ,, Ik bezocht hem (V A N DER EE M r) meermalen gedurende den loop
van zijn proces, en moet belijden, dat ik het meeste, wat ik
mijnen Lezeren in 't vervolg aangaande de Kaffers zal medededen, aan mijne gefprekken met hem te danken heb." -- De
Nederduitfche Lezer zal in Raat zijn te beoordeelen, hoe ge
hij in 't gebruik maken van deze bron van kennis is ge--trouw
weest, daar wij in het tweede Deel van de Gedenkfchriften van
l%Teérlands Zendeling - Genootfchap van VAN DER K E M P'S
hand eene befchrijving van Kafferland hebben, als luchtgejleld.
held, planten, viervoetige dieren, vogelen, infekten,visfchen,
bevolking, regering, gefchiedenis , misdaden en flra fen, godsdienst, zeden en gewoonten, bleeding, levenswijze, taal, proeve van een Kaffersch woordenboek, bI. 52—io4.

Geëindigd
30 Juli 1813.

ALBERT GOEDKOOP,

Predikant te Zonnemeer, Lid en Mea'ebe/lasurder van het Zendeling-Genoo t'/chap te Rotterdam.
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Eene Vertelling.
oen Gelnkaufen nog eene vrije rijksflad was, woonde d aar
T
een eerlijke tlagter, te gelijk raadsheer;
ELEAZARBCKLEIN

was zijn naam. Nooit verkocht hij zijnen klanten Bene magere
koe voor eenen vetten os, of beenen voor vleesch; eti wanneer hij htin, wat zij vroegen, roegewogen had, konden zij
gerust het nawegen achterlaten, want er mankeerde nooit een
enkel vierdedeel loods. Even zoo naauwgezet woog hij op de
-,Veegfchaal der geregtigheid, noodra hij met zijn eenvoudig
verfland eene zaak begrepen had. Wanneer bij de groen geworden fluweelen muts aan den fpijker hing, bet witte fchortje afleide, de kam van niesfing driemaal door de haren haalde,
den bruinen rok met goudgewerkte knoopen aantrok, don hoed
niet drie lange punten op liet hoofd drukte, den hok met den
zilveren knop in de knoestige hand vatte, én zoo niet deftige
fchreden naar het raadhuis trad; dan gingen alle hoofden aan de
venfters, en Zeiden met eerbied: Daar gaat meester B ó c
N naar den raad en wie daar eene regtvaardige zaak voor
LEIN
te brengen had, die verheugde zich; want meester BÖCKLEIN
duldde geen onregt.
Onder zijne ambtgenooten was een fnijder, die gaarne fomtijds een X voor een U zette; maar meester B ó C K L E r N hield
hein. onder den duim. De fnijder had op zijne reizen een paar
Latijnfc',ie fpreukjes opgevangen. waardoor hij, wanneer hij
eene zaak anders niet doordrijven kon, den ganfchen hoogedelen rand pleegde in de engte te drijven. Wilde hij b. v. een
fchavuit er door helpen, zoo zeide hij: „ In het Romeinfehe
regt is bepaald, post coenam flabis, gut mille pasfaas meabis;
bij gevolg is klaar, dat de aangeklaagde voor ditmaal vrijge.
fproken moet worden." Dan plagten wel de raadsheeren elkander bedenkelijk aan te zien, en met de hoofden te knikken :
„ Ja, als het zoo gelegen is —." Maar meester B6C KLEIN
Ploeg bij zulke gelegenheden met de vuist op de tafel , dat de
fnijder beefde ais een vefler door den donder van het kanon,
en zwoer, dat hij geene magere geit voor het geheele Romein-
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fche refit gif. „ Wat raakt ons de Paus met al zijn Kardinalen?" riep hij met eene basitem , voor welke MOZART de rol
van Sarastro fcheen gecomponeerd te hebben: „ wij zijn eer
Protestanten, en Gelnhaufen is zoo goed Bene vrije rijks-lijke
als Rome."
-ftad
Het laatfie argument plagt den hoogedelen raad ten volle te
overtuigen. De burgemeester zeide: „ Zeer juist, heer kollega; Rome zou wat grooter zijn dan Gelnhaufen , maar daarop
komt het hier niet aan." En daarmede was de zaak beflist.
Maar zoo hoog meester B ó c x L E i N ook bij den raad en de
burgerij in aanzien ftond, zoo was hij toch in zijn huis Hechts
eend ondergefchikte perfonaadje. Het is waar, mee staatszaken
mogt vrouw MARTHA EdcKr.Eirr zich niet moeijen; dat
duidde hij nu eenmaal niet: Van den drempel zijner huisdeur
af tot aan de grenzen van den staat, hetwelk juist tweehonderden- zestig fchreden bedroeg, erkende hij geene andere
overheid dan burgemeester en raad. Zoodra hij, daarentegen,
over den drempel zijner huisdeur binnenwaarts getreden was,
zoodra hij den fiok met den zilveren knop in den hoek gezet
had, berustte hij er in, dat aan zijne lieve huisvrouw de regering behoorde, en was, trots zijne basitem, een gehoorzaam
onderdaan, of hoogflens een Senaat, die het reeds beflotene
pro forma onderzoeken en billijken moet.
Vrouw MARTHA droeg, onder vele fleutels, ook dien, onder welks befcherming de oude en nieuwe daalders zich bevonden, welke zij vlijtig bijeenhaalde, ens Hechts op den lieven zondag den man eenige dubbeltjes toeftond , om zich met
goede vrienden te verlusteien, zoo als hij het noemde; waarbij hij echter telkens het verwijt booren moest, dat hij het
geld ten lande uitdroeg, dewijl de herberg inderdaad aan gene
zijde de grenzen lag.
Voor wien fpaarde vrouw MARTHA zoo vlijtig? — Voor
haar zoontje CH R 1ST t A A N, Benen vrolijken knaap, die volllrekt ftuderen moest, opdat h;j eens in staat zijn mogt, met
den fnijder Latijn te (preken. ,Gaarne rad mester n ©c r, LE! LLr
den jongen tot zijn handwerk opgeleid; maar vro:1w MA RIHA
zwoer, nooit zou cxRIsT;AAn Bene bijl opheffen, om een'
os daarmede voor den kop te Haan, al zou ook d^ ranfche
hoogedele raad geen rundvleesch meer eten. „ Gein'ianfen ," plagt zij te zeggen, „ is immers de wereld niet, fchoon
al
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al een groot deel van dezelve, en zoo hij in zijn vaderland
niet burgemeester wordt, zoo mag hij hier of daar Minister
worden; ik heb er niets tegen."
Inderdaad had de jongen eenen goeden aanleg, was eerlijk als
zijn vader, en wanneer hij des zondags uit de kerk kwam,
wist hij het thema der predi katie zonder misfen op te geven.
jammer maar, dat vrouw MARTHA de kruidigheid, die in haar
hoofdje zat, zoo vroeg mogelijk in het hoofd des kleinen
CHRISTIAANS poogde over te brengen. Hij hield zich reeds
voor wat degelijks, en zijn' vader voor magtig voornaam,
en zijne vaderflad nagenoeg voor de hoofdfiad der wereld.
Ook zijne moeder vond alles voortreffelijk in Gelnhaujen;
flechts meende zij, de fchoolinrigtingen waren niet toereikend,
om een' groot' man te vormen; en ten minfle een groot man
zou haar CHRISTIAAN worden, al wierd hij ook niet burgemeester. Zij ging derhalve met haren neef, den beroemdflen
kruidenier in heel Gelnhaufen, te rade; een man, die de gezamenlijke winkeliers aldaar van kruidenierswaren voorzag, doordien hij ze uit de eerfie hand, namelijk uit Hanau, ontbood,
ook jaarlijks eenmaal in perfoon de verre reize derwaarts, onder den ftroom der tranen zijner familie, aannam, en, wanneer
hij gelukkig huiswaarts keerde, een' feestelijken maaltijd gaf.
Deze man vertelde vrouw nicht, dat in Hanau eene kost
waar men naar verkiezing tot den hals toe oude--fcholwas,
ren kon. „ Maar," voegde hij er, onder fchouder ophalen,
bij , „ men vindt daar enkel jonge Graven en Baronnen, en het
kost ontzaggelijk veel geld."
Bij het woord geld doeg vrouw MARTHA op haar f eutelbos , alsof zij zeggen wilde: „ Heb ik dan peper in mijn
kas ?" — En wat de voorname jongelingfchap betrof, zoo
meende zij: een raadsheer in de vrije rijksflad Gelahaufen had
wei wat anders te beduiden ,dan een Graaf of Baron. -- Er werd
alzoo hefloten, het zoontje daarheen te zenden. De kruidenier
bragt, bij zijne eerfie groote reis, de zaak in orde; en CHRisT I A A N werd, van fchoon linnen en worst wel voorzien, naar
,Hanau afgevaardigd.
Daar merkte hij nu wel fpoedig, dat men buiten Gelnhau•
/en nog heel knappe lieden vond, die zich naar rang en waardigheid met zijnen vader meten konden, als ook, dat Hanau
Bene refit aardige fiad was, die wel hier en daar op eenige
voor-
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voorregtn boven zijne váderílad roemen mgt; doch bil bekende dat alles fleehts zichzelven in 't geheim; eenen vreemden had hij om al de wereld niet toegegeven, dat het ergens
op aarde feliooner en beter zij dan te Gelnhaufen. Liever nam
hij tot de befpottelijki'e beweringen zijne toevlagt. Her gebrek
aan lantarens op ílraat verontfcliuldigde hij, b. v., door de verzekering: dat maan en flerren in Geln,iaufen veel helderder
fehenen, doordien de lucht daar alri d vrij van dampen was
De ellendige beítrating hield hij voor veel doelmatiger, oni
eene gezonde beweging te maken. „ Wat helpt het mij ;" zeide hij , „ wanneer ik op i'raat als op een houten vloer ga?
wordt mijn ligclhaam da rdoor heilzaam gefebud? Maar wanneer
ik de beenen behoorlijk opheffen moet, wanneer ik nu hoog
dan laag treed, of ook tuslchen belden eens ftruikel of val,
jat is gezond, dat wekt appetijt,"
Waar zoodanige uitleg gingen niet toereikend fclienien, daar
begon hij te pogchen; bij hein te buis was alles beter, men ar
en dronk beter, men had fchooner uizen, gemakkelijker woningen, befchaafder vermaken; en dit grootrpr°kcn werd hení
van tijd tot tijd zoo zeer tot gewoonte, dat hij fpoedig niet_
meer ten opzigte van zijne vaderflad alleen, maar ook van
zichzelven pochte, „ Mijn vader, de raadsheer — men weet
wat dat in eene vrije rijksftad zeggen wil:' Deze woorden
had hij behendig in den mond, Dat hij CHRISTIAAN n ii c xL E I N heette, fond hein zeer tegen; hij noemde zich w )ƒ,D E M A R BOCK, en beweerde, dat z ijne familie uit een oud pa^
tricisch gepacht flamde ; onder Keizer HEN n a I K de f o. elaar
was eens een íteekfpel in Gelnki'iufen gehouden; een a o c tt
had den prijs gewonnen, en doordien hij klein van perfoo:i
geweest was, zoo had men hein n u CEL EI N •(BOKJE) ge
Dat zijn vader een vleeschhouwer was, verzweeg hij-noemd.
zorgvuldig; en wanneer vrouw MARTHA hein een transport
der fchoonfi:e worflen zond, die van iedereen geroemd werden,
wachtte hij zich nogtans wel., te zeggen: „ Mijn vader heeft
ze gemaakt."
Deze leelijke neiging tot pralen uitgezonderd , was C Ii RI 5TIAAN een brave jongen, die veel leerde, door beleefdheid
liefde en door regtfchapenheid achting won. — In zijn acht
jaar werd hij rijp voor de Univerfiteit. Vrouw MA R--tiend
T HA bepoot, haar zoontje naar Jena te zenden, en verzekerde
,
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haren man, dat dit eerie zeer goede gedachte ran kern was.
Zoo dikwijls zij, namelijk, zonder omflandigheden eene zaak
doorzetten en zich met Beene wederfpraak inlaten wilde, plagt
zij meester n ó c It L E I N te overreden, dat hij zelf, voor meer
dan een jaar, dit beflnit gebillijkt of genomen had; hij zou
zich maar eens bedenken; het was op een zondag geweest,
enz. Nu had meester n u C KLEI N twee geheugens , een daagsch
en een zondagsch; het eerfle was zeer goed, het laatíle deug
niet veel; want, hoezeer men volilrekt niet van hein zeg -de
kon, dat hij aan den drank was, zoo behoorde toch een-gen
pocultinz hilarrit„itis, in 't IIollandsch een verheugiukje, des
zondags tot zijne levensgenietingen. Hij zelf had geen het
Ininfte vertrouwen op zijn zondagsgeheugen; doch dit Iiet hïj
niet blijken, om zijne waardigheid in niets te na te komen.
Wie alzoo deze zwakke zijde des fierken mans kende, en hem
iets aftroggelen wilde, die behoefde hein maar flout v o r her
hoofd te werpen, dat hij liet des zondags beloofd had.
Meester a u c I LE I N verwonderde zich evenwel, als hij ver
dat hij zelf befloten had, zijn' cI3RISTIAAN op cie-nam,
Univerfiteit te zenden, en wel naar 5'ena, hetwelk hein zoo
vreemd in de ooren klank, alsof hij deze flad voor de eerfle
maal in zijn leven noemen hoorde. Zijn wensch, zoo veel
hij zich herinneren kon, was , dat CH RI ST I A AN, wanneer hij
van de fchool kwant, den heer iladsfchrijver mogt geiidjungeerd worden, en zich alzoo in de ílaatsbezigheden inarbeiden. Hij zelf wilde hem, bij het worstmaken, de gewigtigf}e
voorvallen mededeelc.i, die gedurende zijn raadsheerfchnp hadden plaats gehad. Intusfchen, daar hij eenmaal zijn woord gegeven had, zoo moest het dan bij }erna blijven.
Eer CHR 1ST IA A N derwaarts vertrok, bragt hij eenige weken in zijne vaderflad zeer aangenaam door; want met waarachtige kinderlijke vreugde zag hij zijne ouders weer, en bovendien genoot hij het vermaak, regt naar hartelust te kunnen
pogchen. Wonderdingen vertelde hij van Hanau. En wat dan
van Kasfel! waar hij ook eenmaal in de pinkflervacantie met
een zijner onderwijzers geweest was. De toenmalige rgilhelrmzshëhe was hem op verre na niet hoog genoeg; hij verlegde haar
in de wolken, en liet den geheelen Meinflroom door de kun ftige waterleiding nederflorten. De Colosfus van Rhodus was
een kind tegen den hercules op den witten flier; de weinige
melz.
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itrenfclien, die in de knods van dezen reus kunnen plaats vinden, herfchiep hij in een gansch bataljon. Vrouw MARTIIA
liet door verwondering vaak haar fpinnewiel ftiiftaan, en mees
ter B o c Kb E I N moest zijne pijp neer dan eenmaal weer aanheken.
Bijzonder gaarne vertelde C H R I s T i A A rI ook van zijne voor
vrienden en fchoolmakkers, de jonge Barons van A. B.-name
C., de jonge Graven van X, Y, Z. Zij waren alle zijne ge
burgerzoons had hij niet gekend.-menzaílvrkig.De
Dat hij zich het liefst aan genen aangefloten had , was niet
gelogen; zijne neiging tot pralerij trok 'hem immer tot zijne
adelijke fchoolmakkers , fchoon ze ook de besten niet waren. Hij kon niet hen gelijk op doen, wijl vrouw nI Alt T x A
het aan geld niet ontbreken liet. Om het onderfcheid der geboorte bekommeren zich jonge knapen weinig, en zijne oud_
patricifche afkomst hadden zij in 's hemels naam laten gelden.
Maar deze dwaasheid werd thans aanleiding tot de ecríle bittere
les, welke C H R I ST I AAN ontving.
Een jonge Baron MU x it i, die, even àls hij , de fchool ver
keerde naar het ouderlijk huis terug; -- zijn we,; lag-liet,
door Gelnhaufen. In de hoofdftr^at dezer beroemde had ge
zijn wagen in een geweldig gat, en de distel brak. D'e-rakte
hield hem eenige uren op; hij verveelde zich. Eensklaps viel
hein in, dat zijn fchoolkameraad welligt nos hier was, en op
liet oogenblik vernam hij bij den kastelein naar den jongen
\ OLD E M AR CO C it. Men verzekerde hemp dat in gansch;
Celashaufen geen w o L DE at A R B 0 C I. geboren was. De Baron
ftond er op, dat hij in Ha;mu niet een raadsheerszoon uit Geln1iaufen , die w OLD E MA R n o C It heette, in dezelfde kostfchool
was geweest.
R I ST den zooti
Ah, uwe Genade meent mosjeu CHRISTIAAN,
van meester B ó C K L r: I N, den vleescilhonwer?'
De Baron hoorde verbaasd op, giste den zamenhr.ng, en was
niet edel genoeg, om zijnen fchoahnakker de beUnaming te
befparen. Hij fchreef zijnen naaai op een kaartje, en liet
CIiRIsTIAAN noodigen, heili in het logement te bezoeken.
De grootfpreker geraakte in de pijnlijkíie verlegenheid. Hij
zag vooruit, dat nrur:IEi verlangen zou, hem al de heerlijltheden zijner vadertad te toonen, die hij hein zoo dikwijls afgefchilderd had, of zelfs wel hem in de woning zijner oude„
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ren te brengen, welke hij fomwijlen met een flot vergeleken
had. Intusfchen dacht hij fpoedig op een leugen; want een
pogcher moet altijd een leugen in gereedheid hebben, om de
ouden te onderfchragen. Hij wilde zeggen, dat het prachtige
huis zijner ouderen afgebrand was, en zij, tot het weder herfield was, zich in eene geringe woning moesten behelpen.
Maar nog eene andere omftaudigheid vergrootte zijne verwar
Aan de venflers waren hammen en worsten gefchilderd,-ring.
ten teeken, dat er een flagter woonde. HIoe zon hij dit ver
Werden de vcn(Iers toegemaakt, zoo was het duis--ander?
ter in het geheele huis. „ Des te beter! " dacht hij ; „ ik zal
zeggen, da e mijn vader kwade oogen heeft, en liet licht niet
kan verdragen."
Werkelijk deed hij, in zijne ang(tige verlegenheid, den voorfag, de venflers toe te maken. Waarom ? Dat _ fchuwde hij echter te bekennen; want had zijn vader gemerkt, dat zijn zoon
zich zijns fchaamde, zoo was een verfchrikkelijk onweêr los
je mal, jongen ?" zeide meester n6cKLEtN;-gebrokn.„B
„ wie drommel doet op heideren dag de venflers toe?" eit
bij gevolg bleven zij open. In grootera angst des harte sloop
CHRISTIAAN naar de herberg, en, wat hij gevreesd had, gebeurde.
„ Ik brand van begeerte," zeide de Baron, „ uwen eerbied
vader, den raadsheer, te leeren kennen; gij moet mij-wardigen
bij hem inleiden." Geene uitvIugten hielpen; zij begaven zich
op weg. `'an MURKx I's aangezigt flraalde eene kleine boosaardige vreugde. Onderweg zocht CHRISTIAAN, door de gefchiedevis van den brand, den ongunftigen indruk te voorka.
men, dien liet kleine, nederige huis zijner ouderen op den
voornamen vriend kon maken.
„ Goede huizen zijn hier zelden," hief hij aan.
„ Dat zie ik!" antwoordde ci u RK I lagchend.
„ Wij moeten ons thans zeer naauw behelpen," voer c H it I sTIAArt voort; „ wij hebben bij een' flagter onzen intrek genomen; er was niets beters te krijgen."
Op deze wijze wilde hij den Baron op de hammen en wol'
lien voorbereiden, die hein op de vensters noodwendig zoo
terltond in het oog vallen moesten. MURK! hield zich, als
nam hij alles voor goede munt aan.
„ Aan den rijksfteedfchentoon," zeide CHR 1ST IAAN, „zult
gij
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gij u ook gewennen moeten. Hier leeft alles fill burgerlijk, om
geene ijverzucht te wekken."
Mu R K I glimlachte en zweeg. Aan de huisdeur kwam meester BÖCKL EIN hem met een' gevoeligen handflag tegen, en
aan de kamerdeur vrouw MARTHA met vriendelijk neigen. Zij
was zoo in haar fchik, dat zij eenen jongen voornamen heer
te zien kreeg, dien haar zoon op de gemeenzaamfte wijze
toefprak. Zij veegde alle floelen met haar voorfchoot af, zette borrels en goede leverworst voor, en liep zelve naar den
naasten bakker, om versch wittebrood te halen. C II RI ST I A A N
zweette van angst. De Baron had goeden appetijt, en vond
de wor[ten voortreffelijk. „ Zoo ik mij niet bedriege," zeide
hij , „ zijn dit even zulke worsten, als die u fomwijlen te HaP
nau gezonden werden:'
„ ja," zeide C H R I ST I AAN, en wilde het gefprek afleiden;
doch M U RK I kwam altijd weer op die verwenschte worsten
terug, en was van oordeel, dat het een voortreffelijk flatter
moest zijn, die dezelven gemaakt had.
„ Ei, te drommel! die heb ik zelf gemaakt," viel meester
B ÖC K LEIN uit; „ dat verffa ik het best in Gelnhau/en."
„ Zoo, zoo," hernam de Baron, en had de wreedheid, den
bleeken CHRISTIAAN daarbij aan te zien. Een geheel uur
duurde deze marteling, tot eindelijk de bediende meldde, dat
de wagen herfleld was. Stom geleidde CHRISTIAAN den
voornamen fchoolvriend terug, die zich niet onthouden kon,
eer hij in den wagen fleeg, hem nog eenmaal kwaadaardig te
vragen: „ Is uw vader een flagter?"
„ Hij Plagt fomtijds . , . voor zijn vermaak ," flamelde c II R i sT I A A N, en lagehend reed M U R K I weg. De diep verf agene
zag hein na, het angstzweet van het voorhoofd vegende, en
beleed zichzelven voor de eerfle maal, dat het pogchen een
hatelijk ding is, al ware het ook maar, omdat men bij gele
kan worden, Eene ge -genhidzobfamverdig;
lang kwam geene grootfpraak over zijne lippen;-helwk
doch de neiging tot dezelve was rog te diep geworteld. Te
,Pena werd hij daardoor dikwijls in leeli lt_ twisten gewikkeld;
want, wanneer hij lieden ontmoette, die hem uitiaehtei , nam
hij het kwalijk, en er ont:iond krakeel. Eenen zoodanigen
twist had hij eens eene geweldige '..ram over het aangezigt
te danken, die hem niet verfraaide, en waarover vrouw MA
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ach en wee riep, fChoon CIiRISTIAAN haar verzeker.
de, dat hij zijne partij negen vingers had afgehouwen, tot hij
hem de tiende, ter verzoening, reikte.
Overigens verwierf C n R.I S T I A A N ook in Yena den roem
van een vlijtig, gefchikt en goedaardigmensch. „ Zoo flechts —
voegde ieder er hoofdfchuddend bij — zoo flechts dat ver
pok then er niet ware ! — Sedert een paar honderd jaren-wenscht
was in de rijksílad Gelnhaufen geen zoo geleerd burger opge.
liaan; (lat bekende zelfs de Latijnfche fnijder. Niemand twijn
felde, dat hij het binnen korte jaren tot burgemeester brengen
zou. Meester B u C s LE IN zeide : „ Nu , dat verheugt mij!"
En VrOUv nt A R TH A kon zulke profetiën flechts met tranen
beantwoorden.
CHRISTIAAN gevoelde wel, dat hij meer geleerd had, dan
hij in Gelnhaufen gebruiken kon; ook bood zich menige gele
aan, om buiten 's lands zijn fortuin te maken; dan,-genhid
daar hij zijner ouderen eenige troost en vreugde was, befloot
hij, niet te verhuizen, maar zich met he: lot te vrede te fellen, welk hem zijne vaderítad befchikken kon. Deze kinderlijke gezindheid verzoende menigen eerlijken burger niet zijne
fnorkerij.
Doch nu beleefde meester B i9 C K LE ira den oogenblik, dat
vast alle rijkssleden opgeheven, en den naasten landsheeren toegedeeld werden. Dat was een harde flag voor den braven man ;
harder nog voor vrouw mI AR TH A, die haren ouden raadsheer
eensklaps weder tot het vleeschblok bepaald zag, en in de
kerk niet meer in het raadsheersgefloelte zitten most. Daarbij
kwam nog, dat na den flag bij ena, bij de vervolging van
den vijand, de flad zeer gehavend was. Wel bleef meester
8ÓCItLEIN'S huis verfchoond, en dit had hij zijnen CHRISTIAAN te danken; want, als een half dozijn witrokken wilden
binnendringen, grendelde hij de deur, zag uit het venfler van
zijn dakvertrekje near, en, daar hij vaardig Fransch fprak, capituleer e hij zoo lang met de ongenoode gasten, tot hij eenen
Officier pie ftraat zag opkomen, dien hij te hulp riep. Deze
was hartelijk blijde, eindelijk eenen der inwoners Fransch te
hoorera fpr-ken; want hij had,bevelen aan de Ma itlr:sat, en in
gansch Gehahaufen niemand gevonden, die hem voor tolk dieBien kon. Hij bewilligde een fauvegarde voor meester s d c m"
THA
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LEIN'S huis, onder beding, dat CHRISTIAAN hem begeleiden zou, tot zijne bezigheden verrigt waren.
Als het gevaar voorbij was, verhief zich vrouw MARTHA
niet weinig, tegen den Latijnfchen fnijder, op haren Franfchen
zoon. Maar aan meester E L n A z A R's hart knaagde toch een
worm. Hij had federt veertig jaren niet geweend; anders had hij
thans wel veeenen mogen, over den ondergang des fleets. Hij
hefloot -- gelijk andere groote flaatsmannen — zich in de een
terug te trekken, en wat de requifitiën hein overge--zamheid
laten hadden , in flute te verteren, zonder aan de nieuwe inrigtingen, welke hij een nieuw ontuig noemde, het miníte deel
te nemen. Zij waren bij hein zoo gehaat, dat hij ook zijnen
CHRISTIAAN de vrijheid, ja bijna liet bevel mededeelde, in
vreemde landen een beter fortuin te zoeken.
Plotfeling herfchiep zich CII EIST IAAAN nuCItt,EIN nu weer
in w O L D E t4 AR I; O c It, en onder dezen naam kvmm hij in K.
te voorfehijn. Daar was om dien tijd geen overvloed van bekwame jonge lieden; hierdoor gelukte liet heil, Secretaris te
worden bij een der nieuwe J\Iinisters, een zeer wakker en erbeidzaam man, die des jongelings vlijt en talenten te fchatten
wist, hem lief kreeg, en voornam hein voort te helpen. Zekerlijk ontdekte hij ook feoedig zijn zwak; de pas en de doop
welke zijn Secretaris bij gelegenheid vertoonen moest, on.-cedul,
derrigtten hem , dat de jongman niet Wo 1, n E ai Alt r o C It, maar
CIIRtsTIAAN B6crr.niNheette; en deze ééne trek was den
menfchenkenner genoeg. Door zachte, goedhartige fpotternij
zocht hij hem nu en dan te befchamen, en bragt het ten minie zoo ver, dat C II R I S TJA A N in zijne tegenwoordigheid zeer
op zijne hoede was, den mond, naar gewoonte, te vol te
hebben. Daarentegen was hij in de ganfche find al fpoedig
weer voor denzelfdcn bekend; en zijn tegenwoordige post gaf
hem nog menigvuldiger aanleiding, de onaardige finorkerij telaten luchten. Van alle fiantsgelheim,n wilde hij onderrigt fchi*
nen, en er beftond geen aanzienlijk Iran, niet wicn hij niet in
de grootfle vertrouwelijkheid leefde. Was iemand zijner bekenden bij een of anderen groote genoodigd, zoo fchoot hij
onachtzaam uit: ook hij had een kaartje ontvangen; doch hij
had den tijd niet; hij kon niet komen. Wist iemand iets beter dan hij, zoo beweerde hij ten min ie, dat hij liet ook geweten had, maar dat het hem ontgaan was. In het bijzonder

Nn q

ver-

932

DE GROOTSPRY'PER.

verkeerde h i gaarne met vreemdelingen, dewijl die hem niet
kenden. en op zijn woord geloofden, wat hij hun voorzwetfte.
Zekerlk undergoing hip ook ii,rnti3ds menige bittere befchami r;, en nam weer dan eenmaal liet vaste beluit, zijne fout
te verbeteren. Zoo, b. v., vertelde hij eens, in eene openbare Societeit, aan een kring van bekenden en vreemdelingen,
die zich rondom hein verzameld had: hij had in Geln/zaufen,
:t1s een dozijn witrokken in zijns vaders woning wilde inbreken, dezelven ge7nmenlijk op de vlugt gelagen, waarover zelfs
een vijandelijk Officier, die juist de ítraat opkwam, verbaasd
gestaan, en heil om zijne vriendfchap gebeden had. Daar nam
plotfeliog een uit den kring het woord, zeggende: „ Vergeef
mij; ic was zelf die Officier. Uit het veal er van uw dakver
verzoc: t gij mij om een fauve2rirde, die ik u toe--trekj
iiond; anders ware her net uw huis gedaan geweest." De omflanders lachten, en keerden zich om, en fluisterden de een den
ander in het oor. Wat CnRISTIAAN gevoelde, kan ieder eerlieve nde ligt raden.
Een andermaal bevond hij zich op Bene maskerade, waar hij
zich niet eenige vrienden in eerre voorkamer rondom eene kom
punch zette. Het gefprek viel op eerre voortreffeiijke nieuwe inrigting, die zijn Ministel: , voor korten tot flandi gebragt
had. Nu vertrouwde hij het gezelfchap, dat hij eigenlijk de
zaak voorgeflagen , uitgewerkt en in trein gebragt had ; waar
hij wel den Minister ruime loffpraken toedeelde, maar-bij
rock de meeste verdienste zichzelven toefchreef: Plotfeling
klopte een maske', die achter hem fiond, hem op den fchouder, en wenkte hem ter zijde. Daar nam de Domino (de ver
zijn inasker af; het was de Minister zelf. „ Wan--kled)
neer gij," zeide hij met een mengfel van ernst en fpot, „ in
het vervolg op de maskerade mij vertoonen wilt, zoo geef
mij daarvan een wenk, opdat ik u ook mijn Domino ieenen
kans
Met deze woorden keerde hij hem den rug toe; de arme
CHRISTIAAN stond ais van den blikfem getroffen, verwenschte zijne neiging, en zwoer eenen duren eed., van dezen dag
aan, zich te beteren. Deze gelofte herhaalde hij, des anderen morgens in de handen des Ministers, toen deze hem zeer.
ernilig verklaarde: hij fchatte zijne talenten en zijn karakter;
doch, zoo hij de zucht tot zwetfen volftrekt niet verwinnen
kon,
,

,
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kon, zoo moesten zij fc'u den, doordien hij, de Minister, niet
langer dulden kon, dat z ln" Secretaris zich overal belagchelijk
inaakte. Waar 1ci^nwend liet hij hem laai, met de woorden:
„

Ik zal een waakzaam

og op u

houden."

De harde les had gewerkt C H RI ST! A A N zette er zich
toe, fehreef boven d-, deur van zijne faapkamer met groote
letters: „ poo.h nier!" verliet genen morgen zijne kamer, zon.
der de woorden driemaal te lezen, lag zich geenen avond te
bed, zonder te onde zoekei, of :lij zijnen eed gehouden had,
.

en kon zich ten minde de getuigenis geven, dat geene grove
pralerij hein ontfnapt was.
De Minister, die in het geheim hem geftreng liet nagaan,
verheugde zich over zijne betering, en fchonk hem zijne
liefde weer. Slechts eenmaal geraakte hij nog omtrent hem in
liet onzekere. Een bijaard burgemeester liet zich aanmelden,
een rijk man, die op zijne familie eenigzins trotsch was, doordien federt vele jaren derzelver leden gewigtige burgerlijke
ambten in den iaat hadden bekleed. „ Uwe Excellentie," zeide hij, „ trekt zich den jongen heer no c it zeer genadig aan;
weshalve ik onderdanigst berigte, hoedanig dezelve gisteren,
den 2If}en Mei, des avonds tegen zeven ure, om mijne eenige
huwbare dochter CATHARINA betamelijk heeft aangehouden,
en vernemen kome, of zulks met uwer Excellenties goedvin•
den is gefchied."
De Minister, die er wel, degelijk van onderrigt was, bevestigde de vraag, en voegde er bij , dat het hem verheugen zou,
zoo de jongman, dien hij hoogfchatte, zulk eerre goede partij

kon doen.
„ Ik had ei ook wel niets tegen," voer gene voort, „ zoo

flechts — ik weet niet — men zegt hier en daar, dat hij van
geringe -afkomst zij. Nu weet uwe Excellentie, dat mijne familie —"
„ Hebt gij hem daarnaar niet gevraagd ?"
8 ja; zoo ik zijne woorden vertrouwen mogt, dan is hij
een afliammeling uit een oud patricisch geflacht, en kon, zou
hij flechts wilde, zich VON BOCK fchrij ven.'
„ Heeft hij dat gezegd?"
Meer dan eenmaal."
De Minister fronfelde het voorhoofd. Intusfchen liet hij zij-
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meester, het in allen geval niet al te naauw met de afkomst
te rL2 nen, daar hij befloten had, zoo de verbindtenis tot fland
kwa ni, den titel van raad voor den jongman van den Koning
te vcrnoekea. Dc oude, die aan alle titels groote waarde hecht.e, was daarmede te vrede; waarop de Minister hem verzocht,
met de toellemming te talmen, tot hij hem een' wenk gever♦
zou. Na deze affpraak verwijderde zich de burgemeester, wees
den vrijer niet af, doch nam tijd om zich te bedenken.
De Minister had, onder het gefprek, den inval gekregen,
zijnen Secretaris te beproeven, en, zoo hij hem in een zeker
punt niet rein en klaar vond, niet alleen de verbindtenis tegens
te werken, maar ook zijne handen geheel van hem af te trekken.
Veertien dagen waren Verftreken, als hij , op zekeren morgen, na verrigte bezigheden, tot hein zeide: „ Gij eet dezen
middag bij mij." -- CHRISTIAAN boog, en ijlde naar huis,
om zich feestelijk aan te kleeden. Op het befiemde uur trad
hij in de eetzaal, vond een dozijn gasten bijeen, en onder
hen, tot zijne groote verwondering, ook den burgemeester
met zijne dochter. Er was voor veertien perfonen gedekt;
doch flechts dertien zetteden zich aan tafel. Een fioel bleef
ledig.
Onder onverfchillige gefprekken werd de foep gebruikt. Thans
werd een ftuk rundvleesch van buitengewone grootte op tafel
gebragt. De Minister zelf deed het zijnen gasten opmerken;
en er ontfpon zich een gefprek over veemesting, waarin bij
Engelfehen het zeer ver gebragt hadden. Metz fprak-zonder
van osfen, die eenige duizend pond gewogen hadden. De Minister wierp de vraag op: hoe verre wel in I'Vestfalen die kunst
gebragt vas? En — als de een dit en de ander dat berigtte,
en er verfchillende meeningen heerscheen, zeide hij: „ Mijne
hoeren, wij allen verftaan ons daarop niet; Ipij dunkt, wij doen
best, zoo wij een' onzer vermaardste vleeschhouwers komen
laten; die moge beflisfen!"
Met deze woorden gaf hij zijnen kamerdienaar oenen wenk,
die zich fuel verwijderde. Het gefprek werd nog eene poos voortgezet; daar trad meester ELE AZA R BÖCK L E I N erendvest bin.
nen. Zijn zoon zat met den rug naar de deur, en werd hem
niet gewaar. Doch toen de Minister den flagter aanfprak, deze hem begon te antwoorden, en C H R I M AA N zijns vaders
welbekende basslem hoorde, fprong hij ijlings op, vloog naar
hem
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hele toe, en floot hem met aandoenlijke vreugd in de armen.
„ God dank! " zeide de Minister. --- „ Dat wist ik wel!"
riep meester B ii C It L E I N. Al de gasten zagen verbaasd op.
De edele gastheer vermaakte zich eenige minuten niet de roering van vader en zoon, gelijk met de verbazing der gasten;
daarna fprak hij: „ Mijne heerera, ik moet u bekennen, dat ik
een weinig bijgeloovig ben. Wij zijn met ons dertien aan tafel; dan fniaakt mij geen beet. Veroorlooft, dat de voormelige raadsleer B (C IC LET N uit Ge!nhrufen plaats op den ledigen ftoel neme. Zet u neêr, mijn lieve meester rÖcltLi In*,
daar naast uw' zoon; mank geene omflandighoden." — „ Vel
nu, als uwe Excellentie her beveelt," zeide de eerlijke oude,
zette zijn' fink met den zilveren knop in den hoek, hing zijn'
hoed met de drie groote punten daarop, en plaatfte zich naast
zijnen zoon, die, met de zeldzaamlte gewaarwordingen, zijne
oogen dankend, biddend en vragend op den Minister vestigde.
Deze verklaarde nu het raadfel, terwijl hij zijnen welgekozen
gasten verhaalde, welk een braaf jongman hij in zijnen Secretaris bezat; dat hij Hechts ééne fout aan hem kende, of veeleer gekend had; dat hij thans ook die afgelegd, en dc laatfle
proef doorgeítaan had: „ Had zijns vaders verfchij;ning hcni
ook maar verward gemaakt, zoo had ik hein mijne achting
moeten onttrekken. Doch hij was, wat hij zijn moest. En
nu, lieer burgemeester," voer hij voort, „ nu hoop ik, dat
gij uwe beminnenswaardige dochter hem niet zult weigeren.
Meester B O C K L E I :v is een degelijk man, dien ik met genoegen aan mijne tafel zie; ik heb hem hiertoe genoodigd; hij
heeft de verre reis op mijn verzoek gedaan: laat ons de verloving zijns zoons vieren!"
Hij greep het glas; alle gasten volgden zijn voorbeeld; de
champagne fchuimde. De kamerdienaar prefenteerde een' overdekten fchotel ; hij bevatte C H R I s T I A A N's benoeming tot laad.
Dat werkte op den trotfchen burgemeester sneer dan des Ministers overreding. Hij liet zijne blikken over den Jhgter henen glijden, en knikte den nieuwen raad zijn jawoord toe.
CHRISTIAANwilde den Minisrer te voet vallen, die hete
hartelijk in de armen vatte , en hem in liet oor fl uisterde:
» Praal in het vervolg {lechts met uwe lieve vrouw!"
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i, Fe n goed K':•akter is van groote waarde voor iedereen,
maar voornamelijk voor de genen, die anderen dienen: want het
is hun Brood, en zonder hetzelve kunnen zij in geene eerlijke
Familiën worden toegelaten. Gelukkig, derhalve, is het, dat
zelfs de verkrijging van her beste Karakter in ieders magt
1laat.
2. I/erzint eer gij u verbindt; maar, u eens verbonden
hebbende, blijf lang in uwen dienst: want dat firekt u tot eer;
gelijk het dwaasheid is, een goeden dienst in drift te verlaten,
waarover het naberouw altijd te laat komt.
3. Begeef u nooit in een dienst, daar gij niet bekwaam voor
zijt: want door u uit te geven voor iets, dat gij niet verflaat,
fielt gij uzelven ten toon, en, 't geen nog erger is, bedriegt
,gij hem, dien gij dient.
4. Bewaar uwe Getrouwheid: want een getrouw dienstknecht
is een kleinood, waarvoor geene belooning te groot is.
5. Houd u aan de lVaarheid: want het liegen is verfoeiJelijk; en hij, die ééne leugen vertelt, moet er twintig doen,
om de eerlle te verbergen.
6. Zijt ítrikt eerlijk: want het is fcltandelijk, het vertrouwen
onwaardig geóordeeld te worden.
7. Wees zedig in uw gedrag: dat betaamt aan uwen (land, en
is welbehagelijk in de oogen uws MMeesters.
8, Vermijd fcherpe antwoorden: want de taal der beleefdheid
kost weinig; terwijl die der onbefcheidenheid beleedigt.
9. Wees zindelijk op uw Ligchaam, op uwe Kleederen, en
in uw Werk: want flordige en morfige dienstknechten verdienen de minachting, die hun bejegent.
to. Verhaal nooit aan anderen de voorvallen vii het huis,
waarin gij woont: want dat is Bene foort van verraad, en baart
vele onheilen; maar basvaar de geheimen uwer huisgenooten,
en heb er geene voor u;elven,
ii.-Leef in vriendfchap met uwe iuedebedienden; want het
tegendeel vernielt des huizes vrede.
12. Vermijd bovenal Dronkenfchap: want zij opent de deur
voor vele ondeugden; zij is de ondergang uws Karakters, en
de verwoesting uws Ligchaams. 13.
Stel
,
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r. Stel een gerust en vreedzaam leven, met matige winnen,
boven een ongeregeld leven, dat groote voordeelen aanbrengt.
t¢. Bewaar uw Geld: want dan hebt gij een Vriend in den
Ouderdom. Wees niet kostbaar in uwe Kleederen, en begeef
tt niet te vroeg in het Huwelijk.
i5. Zorg voor uws Meesters eigendom: want verwaarloozing
van denzelven is zinde.
:6. Onthoud u van 't Vloeken: want dat is een misdrijf zon
gelijk er ook geen vermaak in fteekt.
-dervfchonig;
17. Zijt altijd gereed om uwen mededienstknecht bij te liaan:
want Goedhartigheid wint de liefde van allen.
18. Vertoef niet, wanneer gij om Bene boodfchap Bezon
den wordt: want het wachten is pijnlijk, en eene fpoedige
terugkomst toont vlijt.
19. Sta vroeg op: want het is moeijelijk, verloren tijd te
herwinnen.
2o. De dienstknecht , die dikwijls van dienst verandert ,
werkt, en blijft arm: want op een rollenden Reen wast geen
mos.
2I. Wees er niet op geheld om uwe kennisfen te vermeerderen: want Bezoeken trekken u af van uw werk, berooven
uwen Meester van uwen tijd, en verpligten tt dikwijls rot uit
gij niet kunt beflrijden; — maar zie bovenaf toe,-gaven,di
met wien gij omgaat: want de mcnfchen worden in 't algemeen
beter of hechter, naar gelange van het gezelfchap, waarmede
zij verkeeren.
22. Buiten het huis van uwen dienst zijnde, zie zorgvuldig
toe, waar gij intreedt: want, in een huis, ter kwader naam
slaande, binnentredende, fielt gij u op gelijken voet met de
genen, die daar gemeenzaam verkeeren, alhoewel gij onfchuldig moogt zijn voor uzelven.
23. Ga om uwe eigene bezigheden nooit uit zonder voorkennis van uwen Meester, opdat men in uw afwezen niet om u
verlegen zij : want verlof te vragen, is ligt, en terug te komen,
fiiptelijk op den beloofden tijd, toont gehoorzaamheid, en is een
bewijs, dat men zich op u kan verlaten.
24. Zijt gij over uwen dienst niet voldaan, maak dan befchei
denlijk uwe bezwaren aan uwen Meester, of aan uwe Meesteres, bekend, en zeg uwen dienst bij tijds op. Verwaarloos
ook uwe bezigheden niet, en gedraag u niet verkeerdelijk, ten
ein
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einde uwen Meester te bewegen, om tl weg te zenden: Want
dat zou eene blaam leggen op uw Karakter, 't welk gij altijd
onbevlekt moet medebrengen van de plaats uws laatften dicnsts.
Al wie op de voorgemelde Raadgevingen behoorlijk acht float,
zal gelukkig zijn voor zichzelven, zal nooit gebrek aan Vricnden hebben, en zal altijd genieten den bijflard, de bcfcherming
en de aanmoediging der Welhcbbcndcn, der Deugdzamen en der
Wij zen.
Bijgevoegde Paadgevi;agen van eenes Fade; in Ilolh'n;d
aart al/ Cel? Zoom.

ewen u,mijn Zoon! alles op zijne plaats te bergen: wont,
erne fchoone Christelijke deugd is, alIzerbergzaa;wzeid
gelijk
zoo is bergzaam/zeid Bene fchoone Huishoudelijke deugd.
z. Behartig uws Heeren bezittingen, als waren zij de uwe, en
begeer ze niet, omdat ze de zijne zijn. Die de begeerte tot het
kwade uitdrijft, verdrijft de Moeder met haar Kind.
3. Merkt gij, dat van uws Meesters goederen ontvreemd worden, breng het langs den weg van voorzigtigheid in zijne ooren;
doch niet uit haat voor den Bedrieger, maar uit liefde vooi uwv°n
Meester.
4 Schijnt de last van uwen dienst u hard , vermeerder dan
Uwe Gewilligheid: want de last, die gewillig gedragen wordt,
wordt niet den dag ligter.
s. Stel niet uit tot morgen, 't geen heden kan gefcl:ieden:
trant de tegenwoordige tijd is alleen de uwe, en gij weet niet,
of u de dag van morgen zal gefehonken worden.
6. Let op de wenken uws Meesters , en zie ook naar dc
pogen uwer Meesteresfe: want in hare hand is de verharding of
verzachting van uwen dienst.
7. Het hart van zijne Ouders te verblijden, is loffelijk. Gedenk, dat het gerucht van uw goed gedrag hun Drinkbeker zal
zoet maken.
8. Dien uwen Heer op Aarde uit liefde voor uwen IIeer in
den Hemel, en groot zal uwe vergelding zijn.
9. Als de Verleiding tot het kwade u aanlokt, weerhoud u clan,
door met Jozef te zeggen: Zonde ik zoo groot een kwaad doen,
en zondigen tegen God? — Want , zoo min als deze daarover betouw gehad heeft, zult ook gij daarover berouw hebben.
Áo. Ge
T.
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io. Gedenk gedurig, dat er overal en altijd een Oog op u gevestigd is, voor 't welk de Nacht Bene Zonne is, de Duisternis
een Licht, en zelfs het Hartsgeheim zigtbaar: want die gedaèhte
zal uw Karakter verfieren niet vele fchoone deugden.
Ii . Buig uwe kniën voor den Oorfprong uws levens, des morgens, als gij zult opgeftaan zijn, en des nachts, eer gij u ter
roste begeeft; en de Oorfprong, uws levens zal ook de Oor
uwer gelukzaligheid zijn.
-fprong
te. Herinner u meermalen, dat de Veriosfer der Inenfcl:en van
alle dienften niet alleen den zwaariten volbragt heeft, maar ook
met den grootíien ijver en getrouwheid; en zijt gedachtig, dat
hij u een exempel heeft nagelaten, opdat gij zijne voetftappett
zoudt navolgen.
Mijn Zoon! voeg deze Raadgevingen bij de voorgaande, en
beíiuur naar dezelve uwen wandel; dan zal uw Loon groot zijn,
niet alleen op Aarde, maar ook in den Hemel.

ENIGE BIJZONDERHEDEN, RAKE\DE DE VERMAARDE LNGLLSCIIE
TREURSPEELSTER, MISTKISS SIDDONS.

(ller•cure Eira: er, iSt3.)

-Deze vermaarde Treurfpeelfler telt thans 5$ jaren. De natuur
gaf haar eens majet{ ucnze gefalte , eene edele houding, een
grootsch orgaan. Nooit heeft eenige tooneeifpeelfter haar overtroffen in de kunst der flemvallen. De buigzaamheid van hare
gelaatstrekken, de uitdrukking harer oogen, de bevalligheid harer bewegingen, zijn boven allen lof, en onderíteun n haar
zeldzaam vermogen in de declamatie. Naar het oordeel der
kenners, (laat zij zelfs, in het treurfpel, boven o_tRRICK,
ei. heeft in Europa geene medcdingfer, die met haar mag ver
worden (*).
-gelkn
Dochter van den Heer it E MB LE, Directeur van een' reizen•
den troep , vatte zij , nog zeer jong zijnde, eeile liefde op voor
den Heer s i D Dn N s, welke de ouders niet goedkeurden. Toert
verliet zij het tooneeI, verhuurde zich bij Mevrouw GREATII LAD

(* ) 't Is een Engelschman, die fpreeltt. Daareul^oyen is Int deze
trek blijkbaar, dat hij nooit in holland is geweest.
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als kamenier, trouwde haren minnaar, en kwam, door
zijne zorgen gevormd, op de loopbaan des tooneeis terug,
met al de voorregten, welke de natuur haar met zoo milde
hand had toegedeeld;
Te Londen, op het tooneel van Drury-Lane, heeft zij ba
begaafdheden ontwikkeld. Zij (peelde zeer dikwijls voor-re
hunne Majefleiten te Bucking.liam-Houle en te Windtor, doorliep elk jaar de provinciën, ging naar Edinburg, naar Dublin,
en ontving overal toejuiching en hulde. Eenige onaangenaam.
heden, welke zij had ondergaan, geweldige twisten, huisfelijke
verdrietelijkheden, hadden haar bewogen, zich, met het ver
dat zij verzameld had, af te zonderen in het land van-mogen,
Wales. De, dringendfte verzoeken harer vrienden , en hare ei
zucht, om de welvaart van haar gezin te vestigen, werden-gen
vereischt, om haar van dit ontwerp te doen afzien.
Mistrits SI]) DON vereenigt, in het hnislelijk leven, de beminnelijkfle eigenfchappen met de deugden van echtgenoote en
moeder. Zij beeldhouwt met veel inaak, en de buste van den
Heer ADAMS heeft aller goedkeuring weggedragen. Men kan
deze vrouw niet te zeer bewonderen, die, te midden der ver=
leidingen en toejuichingen, zuivere zeden en eenen verlichten
fmaak voor de kunflen behouden heeft. Z;j flijt verfcheiden
maanden van den zomer op de kasteelen der grootf}e 1 -loeren
van Engeland. Haar rijkdom, die op het oogenblik„van aan
belang is, is geplaatst op het tooneel van Dr-ury - Lane; erf
haar ouderdom zou gelukkig zijn, zoo het verlies, dat zij vr
oenige jaren ondergaan heeft, van eene fchoone en Iuitmiid ende dochter, hare gevoeligheid niet ten krachtigfte had aangetast.
HEAD

,

DE SCHILDER•

bezat de zeldzame gaaf van met den
H
eerflen oogopflag de gedaante te vatten
ANNIBAL CARACCIo

dergenen, die voor-hein
verfchenen, en daarvan, met eenige craijon- trekken, de zoo
volmaakte gelijkenis te geven, dat men ze niet kon miskennen.
Op zekeren dag, benevens zijn' vader, op den openbaren weg
beftolen zijnde, ging hij zijne klagte voor den regter brengen,
die de dieven vatten deed op de portretten af, welke CAR A ec zo op flaanden voet ontwierp,
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dan den Heer Redacteur van het Tijdfchrift
van Kunflen en Wetenfchappen.
„ Mijn Heer!
zijne uitmuntende en keurig vertaal
verval en den ondergang des
„ Romeinfchcn Rijks , de zegepraal van A URE L IAN U
, Vermeldende, teekent op: „ Ieder volk werd door een
, bijzonder opfchrift onderfcheiden; en op deze wijze werd
de naam van Amazonen gegeven aan tien krijgshaftige
^, Heldinnen van de Gothifche natie, welke men i ❑ de va„ penen had gevangen." I Iij voegt er deze aanmeiking nea , vens : Onder de barbaarjche natiën flreden meermalen
„ vrouwen naast hare mannen; maar, dat er in de oude
„ of nieuwe wereld ooit eene maatfcIzapp?.i van Amazonen
zou beflaan hebben, is BIJNA omnotiPelijk. (Ilde D. hi. i6.
„ en 616.) Dit lezende, herinnerde ik mij, over d, Anazonen iets , in 't En,'gelsch , gevonden te hebben, 't geert
„ mij toen zeer wetenswaardig voorkwam. Ik zocht liet
„ na, en vond het niet ongefchikt voor uw nuttig Maand„ werk. Met liet plaatfen zult gij tevens genoegen geven
aan uwen beflendigen Lezer,
Q. N."

g5 G i B BON, in

„ de Gefchiedenis van het

-

Vele oude Schrijvers gewagen van 4tnazonen, en, iii•
dien men eenig geloof mag flan aan de verhalen wegens
dezelve nagelaten, beflonden zij gedurende een aantal eenven. Men (preekt van de dmazonen, als vrouwen die
;
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zich zeer gevreesd maakten; die, Reden gelicht hebbende, de grenzen harer heerfcliappije wijder en wijder uit
andere volken te onder bragten. -breidn,vfch
Dat er, te eenigen tijde , vrouwen zouden bellaan heb
zonder den biiirand der mannen, Reden bouw--ben,di
den, dezelve bchcerschten , legers aanwierven , daarover het
bevel voerden , dc openbare zaken afdeden, en het land harer heerfchappije d or de wapenen uitbreidden, is, ongetwijfeld, dermate ftrijdig met alles, wat wij van den loop
der menrehelijke zaken gezien hebben en weten, dat het,
in de hoogste mate , ongeloofelijk voorkomt: maar, dat er
vrouwen hebben kunnen bellaan , van genoegzame flerkte
en moed tot het aanvangen van krijgsondernemingen, en
zelfs tot het gelukkig volbrengen van dezelve, is zeker niet
onmogelijk, hoezeer het ook ftrijde met den gewonen loop
der dingen. Ten voordeele van dit d-,nkbeeld mag men aan
dat vrouwen, vroegtijdig in krijgszaken opgetogen,-voern,
tot de jagt of eene harde en zwaar werkzame levenswijze
opgebragt, fterker zijn en krijgshaftiger, dan mannen, die,
weekelijk opgevoed, zich aan geene ongemakken altoos
blootflelden. De ledematen der vrouwen zoo wel, als die
der mannen, worden vaster en sterker door veelvuldigen arbeid en oefening. t.. ene natie van vrouwen, derhalve, opge&
bragt en onderwezen gelijk men wil dat de fIinazonern waren, zou bcfland kunnen zijn in den flrijd tegen mannen,
eveneens opgetogen.
Geen redelijke twijfel kan er vallen, of veel van het ver
wegens de Amazot cn is verdicht : doch daaruit-halde
volgt geenszins, dat het gel;eelenal zonder grond zou wezen. De oude medailles en gedenkteekenen, waarop zij
haan afgebeeld, zijn veelvuldig; en ontbreekt het in geenen deele aan getuigenisfen van oude Schrijveren. HLt
fchijnt niet redelijk, dat alles aan loutere verziering toe te
fclirijven, fchoon er veal verzierings mede moge vergezeld
gaan De Abt c U Y ON fpreekt van de gefchiedenis der
4mazonen, als door velen voor fabelachtig gehouden,
„ veeleer uit vooroordeel daartegen, dan op grond van we„ zen-
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„ zenlijk en gegrond onderzoek. " Incjerdaad, men kapt
niet loochenen, dat de bewijzen, ten voordeele van der
Amazonen befl:aan, uit de oude gefchiedenis en oude ge
ontleend, verre van geheel verwerpelijk zijn.-denkíiu
waarheid
ligt hier mogelijk, gelijk veelal, in 't midden;
De
namelijk , dat waarheid en verziering in de verhalen,
deze oude Heldinnen betreffende , deerlijk ondereengemen d zijn.
Voorbeelden van heldenmoed in vrouwen ontmoet men
in lateren tijde, eenigermate op de bedrijven der -4mazonen
gelijkende. De tijden en zeden der Ridderfchappe inzonderheid, gefchikt om groote ondernemingen te beílaan en
heldenaard aan den dag te leggen, bezielden de vrouwen
met denzeifden (maak. In gevolge vas, cie heer(chcnde
geestdrift, zag men de vrouwen in 't midden der le e,erpiaatfèn
en der krii^shenden. Zij lieten de zachte en teedere neigt
gen 1 de huisfelijke bezigheden harer eigen fel:fe varen, en
verwisfctden dezelve voor de harde en moeitevolle bedrijven
des krijgs. Gedurende den tijd der Krui ;vaarten , bezield
door de dubbele geestdrift van godsdienstijver en dapperheid, volvoerden zij menigwerf de fioutmoedigtle bedrij•
ven, verwierven aflaten op het dagveld, en fn uvelden,
met de wapenen in de hand, aan de zijde harer n;innareit
en echtgenooten.
In Europa vielen vrouwen flerkten aan, en verdedig
dezelve. Prinfesfen voerden liet bevel over leers„-den
en behaalden overwinningen JOANNA VAN M o N T
ra R'r fined voor liet hertogdom van Bretagne. MAR GAREE T II A \' A N A NJ o u betoonde zich een werkzaam en
onverlchr leken vcldoverfte en krijgsheld; haar geest onder
langen tijd eenen zwakken echtgenoot; zij leerde-fchragde
hem overwinnen; zij herfielde, hein weder in het bewind;
twee keeren verloste zij hein uit de gevangenis, en, door
opftandelingen aangevallen, bragt zij dezen niet te onder,
dan na in perfoon twaalf veldslagen geftreden te hebben.
De onrlogzuchti^,e geest onder de vrouwen , zoo beflaanbaar
en overeenkoniftig met de eeuwen van woestheid, wanneer
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alles gewelddadig toegaat en moedbetoon het heerfchend
kenmerk is, duurde in Europa meer dan vierhonderd jaren; van tijd tot tijd te voorfchijn tredende, bijzonder te
midden van liaatsberoerten en in dagen van omwentelingen Doch er waren landen en tijdperken, waarin die geest
met bijzonderen luister te voortchijn trad. Die moedbetooningen zag men in de XV en XVIde Eeuw, in Hangarijen , op de Eilanden van den Archipel, en in de Middellandjèhe Zee, bij de aanvallen der Turken.
Onder de treffende voorbeelden van vrouwelijk moedbetoon
mag vermeld worden liet gedrag van JANE DE BE L V I LL E, weduwe van Monf. n E e L I s S ON, die te Parijs in
het jaar 1343 onthoofd werd, op vermoeden dat hij ver
Wield met Engeland en den Grave van Mont--flandhoig
Deze
vrouwe, met diepgaande droefheid getroffen
fort.
door den dood haars echtgenoots, en verbitterd wegens de
handelwijze omtrent hein gehouden , zond haren zoon heimelijk naar Engeland; en , toen hare vreeze , ten diens opzigte, was uit den weg geruimd, rustte zij drie fchepen
uit voor liet geld van hare verkochte juweelen, en flak in
zee , om den dood baars echtgenoots te wreken op alle
franfchen, die zij zou ontmoeten. Deze nieuwe Zeeroof
er deed verfcheidene landingen in Normandie, waar zij de-ft
kasteelen beflormde; en de inwoners van dat landfchap waren meer dan eens getuigen van liet in brand (leken hunner
dorpen; daar eerre der fchoonfce vrouwen van Europa,
met de toorts in de eene en liet zwaard, in de andere hand,
moord en brand aanrigtte, en al de verfchrikkelijkheden van
den oorlog met vermaak aanfc?houwde !
Ten jare 1590 had de partij van dc Ligre eenig krijgsvolk
van den Koning van Spanje gekregen. Op de tijding dat
hetzelve ontfcheept was,, toog p AR it I DE S T. A U N E Z,
Gouverneur van HENDRIK DEN IV te Lr beate . met
een plan naar den Hertog VAN nI 0 i` TM OR it N Cl , Bevelhebber in die Provincie. Hij viel in handen van eenige
der krijgslieden van de Lague, die met de Sx^jaardev in
aantogt waren naar Letrcate. Zij hielden zich verzekerd,
dat
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dat zij, den Gouverneur in handen hebbende, de poorten
dier plaats zouden geopend vinden ; of althans , dat dezelve
riet lang wederftand zou bieden. Maar C ON S T A N T IA
DE C E C I L LI , des Gouverneurs echtgenoote, verzamel
bezetting van Leucate, en plaat(te zich volmoedig-de
aan het hoofd des krijsvolks, met een piek in de hand;
dit voorbeeld Hortte de zwaktien moed in , en de belegeraars werden , waar zij zich vertoonden , atgeilagen.
Schaante, en de grootheid van liet geleden verlies, bewoog hen, eene boodfchap .aan deze manhafte vrouwe te
zenden, haar berigtende , dat, indien zij voortvoer tiet
de verdediging, zij onverwljid haren man zouden ophangen. Zij gaf met betraande oogen ten antwoord: „Ik heb
,, overvloed van fchatten; ik heb ze aangeboden, en bied
„ ze nog aan , tot een losprijs voor mijn man : tiaar ik wil niet
fchandeljk een leven koopen , waarover ik verwijt zou moe
hopren, en hetgeen hij zich zou fchalnen te genieten.-„ten
,, Ik wil hem niet onteeren, door verraad tegen mijnen Iio„ uiig en mijn Vaderland te plegen." -- De belegeraars,
zonder lagen, eenei herhaalden aanval gedaan hebbende,
bragten haren echtgenoot ons 't .leven, en braken het beleg
op. HENDRIK DE 1V ffelde vervolgens CONSTANT I A D r C E C ii. I, I tot Gouvernante van Leucate aan;
terwijl haar zoon , in de waardigheid van Bevelhebber,
haar zou opvolgen.
Op de lijst der Heldinnen en aanvoerilers ten ílrijde moet
aangefchreven worden JEAN NE if A R c , eene boerin ,
uit Toril geboortig, met den naam van de Maagd van Orleans vereerd. Zij verklaarde eerie hemelfche openbaring te
hebben, en beloofde het beleg van Orleans te zullen doen
opbreken. Zij vond geloof. Van liet hoofd tot de voeten
gewapend, met een gewijden (landaard in de hand , zag
neen haar, door geestdrift vervoerd, voor een Befchertnengel aan. Haar vertrouwen, hare dapperheid, hare deugd,
bragt de krijgslieden in verrukking. Men twijfelde aan geen
wonderwerk, en bij gevolg ook niet aan de overwinning.
Zij kwam in de belegerde (fad, en verspreidde eene ijdele
003
vrees
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vrees onder de Engelfchen; zij braken het zevenmaandig
beleg op. -- JEANNE n' A R C had niet alleen het opbre.
ken dezes belegs voorfpeld, maar ook voorzegd, dat de
krooning van Koning K AR EL D E N VII te Rheims zou ge
waagt een hoogst hagcheiijken togs, onder-fchiedn.M
het geleide van de gewapende Maagd van Orleans, en de
krooning wordt volbragt. Vergeefs was haar verzoek om te
mogen vertrekken , dewijl zij hare zending volbragt reken.
de; men wederhield haar. Zij wilde liet belegerd Compieg_
ne redden, doch werd in een uitval gewond en gevangen
genomen; en de gewaande Befcher.nengel werd te Rouaan
als eerie ketterin en tooveresii, verbrand.
De Abbé ARNAUD gewaagt van eerre Gravinne VAN
$ T. B E A U !MI O N T , die gewoon was, als eene Amazone,
met haren echtgenoot ten firijde te trekhen. Zij zond veJen, door haar gevangen genomen, aan den Maarfehalk
F E tJ Q U I E R S; en, 't geen vel,n zeer bevreemdt, is, dat
rij, ten Hove zijnde , de zacht- en goedhartigheid zelve was ,
en zich met veelvuldig lezen en bedrijven van godsvrucht
onledig hield.

Onder de Amazonen, van welke de latere gefchiedenis.
fen gewagen, mogen wij niet vergeten te rangfchikken eene
IIollpndfcheVrouwe, KENAU S11\10NS I IASSELAAI2,
die zich bij het beleg der [lad Hair/'m, ten jare 1 573 ^
zoo zonderling deed uitmunten. Zij was ten tijde des belegs eene weduwe van zes-en- veertig jaren. Zij aanfchouwde
den noesten arbeid van oud en jong in het herflel der wal
Bij haar reeds het denkbeeld op , om aan dien arbeid-len.
de hand te leenes. Zij fprak des met andere vrouwen, en
ontrtak bij deze dezelfde geestdrift. Aanfpoorfter was zij
niet alleen , maar ook voorgang[fer in de volvoering van dit
beluit. Welhaast verzamelde zij onder hare baniere drie
Heldinnen, over welke zij het bevel voerde. Niet-honder
alleen hielpen zij, naar het eeríle voorftel, aan het verfterken der wallen; maar wapenden zich met fpietfeii en vuur,
roers, gordden het zwaard om de vrouwelijke heupen,
trokken uit, of Eireden op de muren, met zulk een betoon
-
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van heldenmoed, dat de Spanjaarden elkander toeriepen:
„ Hoe ! zijn de vrouwen hier mannen geworden? of zullen
wij ons van vrouwen laten kloppen ?" Don F R ED ER 1 K was ooggetuige van die onverfaagdheid der vrouwen ,
en bijzonder van de fierheid en liet beleid van de aanvoer
er Ic E N A U. Zij ontkwam, bij liet vermeesteren dier-fl
veste, 's vijands wraak, en werd, ter belooning harerdienilen, door Staten van Holland en Zeeland, vervolgens
toet een ambt begiftigd (*).
Dr. JO H N S ON fcltijnt eenig geloof gelagen te hebben
aan de verhalen wegens de oude Amazonen, welke men
ons heeft medegedeeld; en hij heeft gepoogd aan te toonen,
dat wij niet, ]net overhaasting , oude gefel^iedverhalen
moeten verwerpen, dewijl z;j daadzaken vernielden, llrijdig met liedendaagfclie zeden en tooncelen, en met welke
niets, van hetgeen tegenwoordig gezien wordt, eenige gelijkheid heeft Over hetgeen wij niet weten, zegt hij,
kunnen wij alleen oor.ieelen uit hetgeen wij weten. Elke
nieuwigheid fchijnt ons te wonderbaarder toe, naar gelange zij meer verwijderd is van eenig ding, waarmede
ondervinding of getuigenis ons tot hiertoe bekend gemaakt
heeft. \Vat verder gaat buiten de begrippen, welke wij
gewoon zijn te vormen, wordt in 't einde ongeloofeltjk.
Maar al te zeldzaam overwegen wij, dat der menfchen kennis
(*) Te Haarlem is de gedachtenis dier Heldinne bewaard gebleven in eene kamer op den Doelen, welke, naar haren naain,
Kenah's kamer genoemd wordt, en waar men haar afbeeldfel in
krijgsrusting ontmoet, met dit onderfehrift:
Dit's KENAU HASSELAAR, de Kenmer zirnazoon,
Der vrouwen aartsheldin op Haarlems veelte wallen.
De Vrijheid ziet haar beeld met eindloos welr-evallen;
De onfierjlijke eer very fireki haar hooge deugd ten loon.

Zie een omttandiger berigt harentwege, in het Tafereel der
Stad Haarlem, door CORNELIS 1E

Deel, bi. 85 en 144.
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nis zich in zeer naauwe perken omfchreven vindt; dat nationale'
zeden bij toeval gevormd worden; dat een ongetneene zamenloop van oorzaken zeldzame uitwerkfels kan baren;
of dat, hetgeen onmogelijk is op eenigen, tijd of plaats,
nogtans op eenen anderen tijd en elders kan gebeuren. Ge,
loof te weigeren aan een verhaal, geeft, voor een oogera•
blik, een vertoon van meerderheid, welke vele lage zielen
gereed zijn aan te nemen, wanneer dezelve zoo gemakkelijk
kan verkregen worden , door de aandacht te onttrekken aan
de baarblijkelijkheid, en zich de moeite niet te geven om
waarfchijnlij'kheden te vergelijken. Vele verhalen vats
Reizigers zijn losfelijk als verdichtfels verworpen, tot dat
volgende reitog,en de waarheid daarvan verzekerden: en
men mag niet grond denken, dat vele oude Gefchiedfchrijvers ten onregte voor valfche berigtgevers zijn te boek gefield , enkel omdat onze eigene tijden niets opleveren, 't
welk gelijkheid heeft niet hetgeen zij verhalen.
Weinige verhalen zullen en mannen en vrouwen onge-K
loofelijker voorkomen, dan 't geen van de llinazonen wordt
vermeld; van vrouwelijke natiën, in welker ftaatsregeling
het eene wezenlijke grondwet was, de mannen uit te fluiten van alle deelgenootfchap in fiaats- of lands- bezigheden;
waar vrouwelijke legers onder vrouwelijke aanvoerders uit
waar vrouwen liet oppertoevoorzigt hadden over-troken;
den landbouw; waar vrouwen in danspartijen en andere vrolijkheden den toon gaven. Nogtans heeft de Oud,
heid gewaagd van de 4nnazonen van Caucaftis en van de
Arnazonera van Iincrika, die den naam gegeven hebben
aan de grootfte Rivier in de geheele wereld. C ON DAM itvn vond zoodanige gedenkteekens, als verwacht kunnen
worden bij zwervende volken, waar de gebeurtenisfen alleen
bij overlevering bekend zijn, en waar nieuwe volkzwermen,
zich van tijd tot tijd in het land zettende, al de voetflap
vroegere tijden of geheel of grootendeels uitwis -penva
-ichen,
Geen Schrijver heeft zich ten aanzien vair liet onderwerp
der Aniazone9 sneer moeite gegeven dan de Heer r n TI T,
die ,
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die, ten jare 1685, eene Latijnfche verhandeling in 't licht
gaf, om te bewijzen, dat er met de daad eene natie van
Amazonen beílaan hebbe. Hij gewaagt in 't breede van de
heeding en de wapens, door dezelven gedragen; van de
fceden, door haar gebouwd, enz. Dan , in den loop zijner
verhandelinge geeft hij niet onduidelijk te verftaan, dat het
zeer bezwaarlijk valle, de vrouwen tegenwoordig te regeren, fchonn zij ongewapend en in de kunst des oorlogs onbedreven zijn. Na al de geleerde nafpeuringen en ontvouwingen , dacht de Schrijver waarfchijnlijl, , dat het geen zeer
groot kwaad is, dat het geflacht der llnzcizonen opgehouden Nebbe te beflaari.
R o u s SE A u fchrijft :„ De hecrfehappij der vrouwen
„ is Bene heerschappij van zachtheid, van believen , van
toegeeflijklieid; hare bevelen zijn liefkozingen, hare bedreigingen tranen." De heerfchappij der Anazonen was
zeker Bene heerfehappij van eenen ganscll anderen aard; en
niemand zal liet zeggen van Dr. j 0 I3 N S 0 N weigeren te
onderfchrijvcn, „ dat liet karakter der /Jrna: onen eer f hrik„ kelijk dan beminnelijk was" De hand kon niet zacht en
teeder zijn, die zich voornamelijk bezig hield met den boog
te fpanncn of de firijdbijl te zwaaijeu. Beflonden zij immer,
dan handnaalden zij hare raagt door wreedheid, en woeste
beid misvormde haren moed.
IETS OVER JILT DIERLIJK MAGNTISMUS, BENEVENS
BENE WAARNEMING VAN EENEN MIAGNE.TISCHEN
SLAAP DIET IIELDERZIENDIIEID

(clairvoyance)

ZONDER MAGNETISCHE KUNSTBEWERKING.

(Medegedeeld door C'. j°. NIruwENIIoYS,
Juts te A„nflerdn^n.)

D
ganisnsus

e zenuwen zijn het middel, waardoor ons dierlijk o:-met de buitenwereld wordt in verband gefleld;
..ij zijn de geleiders van het levensvermogen; alle inwer005
kin-
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kingen van de geheele natuur worden door haar in ons or.
ganismus voortgeplant. Om ons hiervan te overtuigen, behoeven wij Hechts te bedenken, dat de huid, die niet al.
leen de geheele oppervlakte van het li chaanm omkleedt,
maar met de ganfche dierlijke bewerktuiging verbonden is,
en met alle deelen, alle ingewanden van dezelve in verband
ƒlaat , niet blooteliik het reflecteer - punt van het aderlijk en
flagaderlijk ƒ{'elfel is, maar tevens den oorfprong of het einde
van alle zenuwen uitmaakt: want het, onmiddellijk onder
de opperhuid gelegene, rate Malpigia is niets anders dan
eene uitbreiding van het zenuwmerg, waarin het geheele
zenuwfielfel ontfpringt, eindigt, of ren minfte mede in
verband Raat. En welk Bene oppervlakte dit uitfpanfel der
geheele nature aanbiedt, is elk bekend. Zoo zeer elk orga.
nisch wezen nu ook een cigendommeli'1:1_ven heeft, en eene
op zichzelve beflaand.e natuur uitmaakt, gelijk ik op eene
andere plaa s (*) breedvoerig heb aa'igetoond, zoo blijft
het toch door de zenuwen niet de geheele nat i ^r aaneengefchakeld, en in een fynapaiheaiseh verband. De verfchijnfe]en immers , welke in deze o, tiarcnifche verbinding en wederkeerige betrekkingen van de levende natuur, onderling
en met het heelal, gegrond zijn, bellenpelen kril niet het
woord ryiizpat/lie (t); en wij zouden overal uitwerkfelen
van fympathie ontdekken , wanneer niet de in elk wezen
aanwezige werkdadigheid, waardoor het der uiterlijke Iuwerkingen tegenfland korde bieden, deze f mpathetifcihe inwerkingen beperkte. Slechts dan, wanneer de werl,dadi beid
van het Bene individu, of liet onvermogen van het andere
zoo groot is , dat een aanmerkelijk verfdril tusfchen beiden
aanwezig is, vermag liet terne zoodanig op het leatfle
te werken, dat daardoor merkbare veranderingen in de
werkdadigheid van hetzelve worden te weeg gebragt. Over-

1,
(*) Nadeel/ge en bijna algemeene a'ooroordeclen en misbrui
Geneeskunde beflreden en geul! a/gd. 4injierdani, 181o.-kenidc
(t) Ucbcr Sympathie, von Dr. FRIr.DRICH HUILLAND.
1Pe1WRr, D8'í1.
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al, waar deze voorwaarde plaats heeft, ontdekken wij onder de levende voorwerpen fymphatie, of, niet andere
woorden, betrekkingen., waarbij het lijdende voorwerp van
zijne zelfhandigheid verliest, in den kring van het fteilig
op hetzelve werkende organismes betrokken, en daardoor
min of meer beheerscht wordt; eveneens als door het groote organismus , de geheele natuur namelijk, al het eigen
(individueele) leven beheerscut en beperkt-domelijk
wordt; zoo als wij ter aangehaalde plaats duidelijk bewezen
hebben.
Offchoon wij den aard der inwerking van de buitenwereld
op ons ligchaam, en van liet Bene individu op het andere,
niet kunnen verklaren , zoo hebben ons toch Ii u M
n or. n •r ('p) en r. E t I. (j-) klaaruli;kelijk bewezen, dat bij deze inwerking Beene onmiddellijke aanraki g vercischt wordt,
maar dat de zenuwen eenen dampkring om zich vormen,
waardoor alles, wat daarin betrokken v ordt, reeds op dezelve werkt, zonder dat zij onmiddellijk aangedaan worden.
Hierdoor kan leen ook de antipalhic, of natuurlijken af
keer, welken liet cane dier van het andere, of zelfs van
menfchen, ja deze zelfs fours onderling tegen elkander
ontwaren, verklaren, en eene overeen[lemming der electrifche verfchijnfelen van fommige visfchen vinden, hetwelk
RE IL (5) zoo fchoon heeft uiteengezet. In een zeer
naauw verband met deze werkingen fchíjnen de verfchijnfelen van het dierlijk magnetis7nus te ílaan, waarbij, door
bekende fi:uijkingen, in cane zekere verwijdering var het
ligchaam, die men manie?natie noemt, van een frerker op
een zwakker individu, een toehand in de zenuwen wordt
te weeg gebragt, welke niet het bekende nachtwandelen
( fonara7rbulismus) veel overeenkomst heeft. Deze kunstbewerking, welke reeds in den grijzen voortijd haar aan we(*) A.

VON HUMBOLDT'S lomer fuc,'ie iiber• die ger•eizte
uskel and Nerven safer, f. a15.
(f) R E i i's ilrchi f ff r die Phi fologie.
(Si -- . lrchif fiir de Phy;/s'ologie, 6 B. 2 St.
,
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wezen zal gehad hebben, is voor ruim dertig jaren door
van Duitschland naar Frankrijk overgebragt,
geraakte aldaar echter , door overdrevene gewinzucht en
kwakzalverijen, weldra in minachting en voorts in ver
Ploeg, voor ruim twintig jaren, in Duitsch--getlhid,n
land wederom nieuwe wortels , waaruit eene weelderige plant
opfchoot, die aldaar nogtans vele bloemen, maar weinige
vruchten voortbragt; eindelijk ook op onzen moerasfigen
bodem overgebragt zijnde (*), vertrouwen wij, dat zij niet,
gelijk in Frankrijk, verdorren, noch ook, gelijk in Duitschland, al te weelderig uitfchieten, maar goede, rijpe vrucht
voortbrengen zal. Immers liet wemelt ons voor de ooges,
wanneer wij al de door het magrlctisnus verrigte wonderen
befchouwen, welke ons in Duitschland worden opgedischt.
Aldaar fèhijnt men deze kunstbewerking veel meer als eene
tooverroede , dan wel als eerre panacee voor de zenuwziekten
aan te merken. Trouwens , men fielt daardoor niet alleen
anenfchen met de afgelegen1 e landen en aldaar aanwezige perfonen in verband, maar kondigt aan, wat aldaar gebeurd is,
ja zelfs, wat nog gebeuren zal; en, indien zulks voortgaat,
zal het tijdlip niet meer verre af zi;n , dat liet voorledene en
de toekomst met het tegenwoordige zullen ineenfinelten; en
niet alleen ons eigen noodlot, maar ook dat onzer vrienden, zal ons weldra onthuld zijn, brij herhalen derhalve,
hetgeen wij reeds in i $ io (t) tegen den Heer RIC H nR A ND (^j) over het magsletismnus hebben aangevoerd:
a , VerME S M E R

(*) Hiertoe zal de vertaling van het voortreffelijke werk van
A. F. r L U GE: Proeve eener voorflelling van liet dierlijk magnetis,wus als geneesmiddel, uit het Hoogduitsch, door F. VAN DERtt
B R r G G E rei , c o R iv z. niet weinig hebben toegebragt. Zie ver
Ailgenreene J vst- en Letterbode voor 1813;-derNo.34van
en verwacht, in liet eerstvolgende Stuk van de Yezzrboeken der
Genees -, Heel- en Nntuurkunde, de befchrijving eener volledige
magnetifche

behandeling.

(f) t. a, pl. bl. 3R.

O Des err-etirs pope/aires rcfatives a la tnédicine, par 1W.
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„ Vermits zoo vele kundige mannen de uitwerkingen daarb
„ van hebben waargenomen en bee breven, zoo zonde het
„ verwaand zijn , dun invloed daarvan op het organism,as
„ te willen betwi^tLn. Zeer waar{chijnlijk is het nogtans,
„ dat er vele misbruiken en kwakzalverijen mede bedreven
„ worden, en dat het Bene onmogelijkheid fchijnt, men„ fchen daardoor in eenen slaap te wiegen , waarin zij de
toekomst met zekerheid onthullen, of gebeur.enisfen op
„ veraf uk gene plaatfen opgeven, ja de ligging, gebreken.
en werking der ingewanden van andere, zelfs verwijder„ de menichen , zouden kunnen zien. Onbegrijpelijk is
„ het, hoe mannen, die zelfs op iets meer, dan een ge„ zond menfchenverfland willen aanfpraak maken, hieraan
geloof kunnen hechten. Al is men hier ook tegen al het
bedrog zeker, zoo moet men immers vooronderllellen,
„ dat eene zoodanig gemagnetifeerde perfoon fomnambule
„ is, die, gelijk andere flapenden of fomnambu/en , droomt;
9 , en dat, gevolgelijk, hare uitfj raken of gezegden niet meer
„ zekerheid of waarlchijnlijkheid kunnen hebben, dan die
„ van andere droomende voorwerpen. Mogeliilc is liet, dat
„ van zoo vele dingen, die zij voorzeggen, of in veraf e„ legene landen zien gebeuren, zich eenige bevesti eu;
„ dwaas zonde het noetans zijn, de waarheid daarvan met
„ derzely: r voorzegging in verband te brengen. Ook willen
„ wij niet betwisten, dat zoodanige manipulatiëtl funms bij
ehen cone heilzame werking voortzenuwzwakke t me
„ brengen, zelfs genezing van een of ander ongemak be„ werken kunnen. Zoo veel houden wij nogtans voor ze„ ker, dat men deze, welligt anders zeer nuttige, ontdek„ king overdrijft , en veelal tot lage kwakzalverij verne„ dert." Wij willen alzoo deze kunstbewei king door onze
aanmerking geenszins ontkennen en tegenfpreken; veeleer
zijn wij door eigene ondervinding daarvan volkomen overtuigd,
t.ICHERAND. Profsfirr de la faculté de rnédicine de Paris
r&c. u Paris, x$to.,fi. 133.
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tuigd, en kunnen ons, op de door ons voorheen aangevoerde gronden, derzelver verfchijnfelen eveneens als alle
andere werkingen van geneesmiddelen der zenuwen verklaren.
Zelfs houden wij de helderziendheid (clairvoyance) van
eene gemagnetifeerde perfoon , waarbij zij zichzelve van
binnen aanfchouwen, de ingewanden onderkennen, en, bij
geflotene ooggin, door andere deden van haar ligchaam, b.
v. de maag, de haar omgevende voorwerpen ontwaren ,
zelfs lezen kan, geenszins voor een wonder of onmogelijk.
Al kunnen wij alles nog niet duidelijk verklaren, zoo behouden wij toch altoos een natuurlijk verband. Behalve dat
zoodanige perfoon, van de geheele buitenwereld afgezonderd, in haarzelve is teruggekeerd, zoo behoeven wij on
flechts te herinneren, dat, bij ongefleldheden in ons zamenflel, de Gene, verrigting fonrtijds de plaats van eene andere
vervult , of dezelve vicarieert; zoo dat b. v. werktuigen
vochten affcheiden, welke in eenen flaat van gezondheid
door geheel andere organen worden bereid. Waarom zoet
dan, bij eerre zoodanige onregelmatigheid, als door de magnetifche kunstbewerking wordt te weeg gebragt, ook geen
plaatsvervangen (vicarieeren) der zintuigen mogelijk zijn
kunnen? Het gevoel immers kan zoo hoog geflemd (gepotenficerd) worden , dat het de fijnfle , anders onmerkbare,
inwerkingen ontware, ja als 't ware de plaats van het gezigt
vervulle. Trouwens, hoe vele gevallen van blinden zijn ons
bekend, waar zij, door een verhoogd gevoel, kleuren en
andere, voor dit zintuig anders onmerkbare, indrukfelen,
op eene voor ons onverklaarbare wijze, ontwaren en onderkennen. Wij moeten flechts voor oogen houden, dat de
magnetifche bewerking geenszins op mechanifche wetten
berust, maar dat zij tot de zuivere dynamische werking
behoort; dat men alzoo de verfchijnfelen van het dierlijk
magnetismus niet door eenen, in wrijven en flrijken bef'aanden , meehar<ifchen prikkel kan verklaren, daar zij eveneens ,
dikwijls beter, door eerre aannadering van den inagnetifeur,
en door andere inwerkingen , dan door de zoogenaamde
betastingen of befirijkingen, kunnen te weeg gebragt worden.
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den. Alleenlijk wordt hiertoe vereischt , dat, zoo als wi}
hierboven reeds aangemerkt hebben, de activiteit van de
omgevende natuur of van het eene individu , of de paspi
viteit van het andere, zoo groot is, dat een aanmerkekelijke graad van diferens tusfchen beiden plaats heeft;
alsdan moet eene verandering in de levenswerkzaamheid van
het zwakkere ontflaan. Of deze verandering in het oi anismus van het zwakkere individu nu door de tutilrooming
eenex electrieke, galvanieke of magnetieke floffe, welke
zich met die van het zwakkere verbindt, en hetzelve op
zoodanig eene wijze, als 't ware, asfimileert of in zijn
eigen werkkring overbrengt , ten minfle daarvan af hankelijk maakt; dan wel, of deze werking zonder overgang van
eene of andere fijne ftofl'e gefchieden kan, — kunnen wij
niet befisfen; genoeg, dat daadzaken een zoodanig verfchijnfel bewijzen, hoe vreemd en onverklaarbaar zulks ook
fchijnen moge. De algemcenite inwerkingen van den dampkring op ons, zamenm el, namelijk warmte en koude, zijn
ons niet eens voiledi g, bekend; hoe vele fijne bellanddeelen
bevat nu deze buitendien niet, welke ons vooralsnog ge heel onbekend b :ven, en toch eenen grooten invloed op
ons zauicníiel hebben; wat wk!en wij van electrieke, van
galvanieke en ma, zlrti,.l:e inw rK!ngeti; tvat van licht, van
ons zonneflclli;l en van den ganíchen ilarrenhemel? en
toch hebben zij alle , en fominige Benen aannierkelijken, invloed op het dier- en planten - rijk. Daarenboven, welke
onverklaarbare verfchijnfelen leveren ons niet de menigvuldige zenuwzieken op? Herinneren wij ons flechts den
St. Vita's- da's; hierbij zien wij immers nog dagelijks de
wonderbaarlijkste verfchijïif len. Ook zijn fours rnaguetifche
werkingen, zonder voorafgegane aanwending van het dierlijk magnetism us, bij zoodanig eenen abnormalen toefland
der zenuwen ten voortchi.ju gekomen; hiervan levert, onder andere, onze volgende waarneming een fprekend bewijs, waar, zonder betastingen of manipulatie, niet alleen
fomnambulism' c . maar zelfs clairvoyance werd te weeg
gebragt. -- Overdreven komt liet ons echter voor, deze
kunst-
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kunstbewerking in alle ziekten te willen beproeven. De ervaring fchijnt ons te leeren, dat zij in zenuwziekten, wel+
ker getal legio is, van groot nut kan zijn; en liet is ons
waarfchijnlijk, dat zij bijzonder in zoodanige ziekten aan
wending verdient, waar eene disharmonie tusfchen liet fenfabilc en irritabile Esteem plaats heeft; in alle Poorten van
zoogenaamde vallende ziekten (epilepfia) zouden wij het
desgelijks zeer flerk aanprijzen.
Tegen geene ziekte bezitten wij meerdere middelen, dan
tegen die der zenuwen; maar ook geene wenden wij meer
empirisch aan, dan deze. Zoo lang wij immers den aard
der werking van de zenuwen niet kunnen doorgronden, zoo
lang zal ons ook de aard der abnormaliteiten, en de wer^kingswijze der daartegen gebezigde geneesmiddelen, onbekend blijven, en wij zullen dezelve met geene volílrekte zekerheid kunnen bepalen. In deze zenuwkwaal is dit, in gene wederom een ander van die middelen aangewezen. Ons
handelen blijft derhalve in deze foort an ziekten, — bij
bij de epileptifche toevallen , of zoogenaamde-zonderlijk
vallende ziekten, --- ook dan, wanneer het met een gelukkig gevolg bekroond wordt, grootendeels empiric. Zoo
herílelden wij verícheidene vallende ziekten met het extr.
dater& flramonii, waar het cup rum ammoniacale niets
baatte, en andere met dit middel, waar het fïramonium geen
dienst had gedaan; wederom andere door belladonna of liet
zitras argenti, waarbij gene middelen te vergeefs waren
gebruikt; zelfs eenige werden door de gewone zenuwmiddelen genezen, terwijl de narcotica zonder nut waren toegediend.
Zoo behandelden wij onlangs — om zulks door eenige
voorbeelden te ftaven -- eenen jongeling van 19 jaren, die
reeds over het jaar aan epileptifche toevallen gefitkkeld had,
voor dat hij zich tot ons vervoegde; hij werd daarvan op
onbepaalde tijden, zonder dat hij zulks vooraf kende ontwaren, aangetast; Toms waren deze toevallen kort, incestal echter van een' langen duur; dan wederom duurden zij
wel een' halven dag met zeer korte tusfchenpoozingen, waar
UI
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itf hij nogtans zijn bewustzijn niet terug kreeg; altoos was
hij na deze toevallen van zijne verl}andsvermogens beroofd;
Bene loomheid door alle leden hield den ganfchen daarop
volgenden dag aan. Voor liet overige was deze jongeling
van gezonde ouders geboren, had een tamelijk gezond vooromen, was zelden ziek geweest , maar lang van geftalte,
en, om niet den genieenen man te fpreken, uit zijne krachten gegroeid; zijn eetlust, (Jaap, alle dierlijke verrigtingen
waren welgefteld. Lenigen tijd hadden wij dezen epilepticus — die in het voorleden jaar vele ons onbekende middelen daartegen gebruikt had -- met de gewone daartegen aangeprezene nervina en anti-epileptica , zonder vrucht , behandeld; wij namen eindelijk onze toevlumt tot het ex' r actuni
datur^e ftramonii, begonnen met een half grein pro dofi
klommen daarmede allengskens tot twee , drie grcinèn viermaal daags op, en hadden het geluk, hem daardoor v1i.
zijne kwaal te bevrijden. De eenigfte gevolgen, die wij bij
het gebruik van de fterke giften an dit middel befpeurden,
was de gewone verduistering voor de oogen , en eens
droogheid in den mond en keel, roet een gevoel van zwel'-ling der tong. •— Meermalen hebben wij de dalara flranioiiii in foortgeluke ongeregeldheden der zenuwen met nut
gebezigd; dikwijls echter ook vruchteloos toegediend.
1 ij eengin tweeden lijder van dien aard, een ongehuwd
than van 28 jaren, waarbij zich de ongeregeldheden der zeHuwen alleen in het hoofd bepaalden, en zich door Bene
tprakeloosheid:, niet trekkingen in het hoofd eti de armen
vergezeld, openbaarden, hadden wij, onder vele middelen,
ook te vergeefs het extractum Jirarnonii toegediend. Het
euprum aanmoniacale was hier de panacee, welke hem van
zijn langdurig eri lastig lijden verloste. Twee jaren bleef
hij daarvan geheel bevrijd; toen werd hij, in dezen zomer,
door hevige zealuwl:oortfen zoodanig aangetast • dat wIj
voor zijn leven beducht waren ; hem nogtans niet_ vele moei
Gedurende deze ziekte, waarbij de onregel--tehrfldn.
zijner
zenuwen zich door hevige toevallen openmatigheid
baarde, bleef hij van zijne gewone kwaal bevrijd; maar
Pp
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naauwelijks was hij convalescent, of deze keerde bijkans in
den vorigen graad terug; en alle, gedurende zijne ziekte
gebezigde, zenuwmiddelen konden hein hier niet van bevrijden. Eerst federt dat wij wederom tot liet cuprum ammoniacale onze toevlugt namen , werd hij beter, en is thans
genoegzaam herfteld; terwijl hij dit middel nog voortgebruikt.
Dewijl het echter hier de plaats niet zijn kan, om de ver
werkingen der zoogenaamde zenuwmiddelen ver -fchilend
proefondervindelijk te ftaven, zoo gaan wij thans over-der
tot de befchrijving onzer waarneming van magnetifche ver
niet alleen in flaapwandelen (fom--lèhijnfe,btad
tzambulisrtis) , maar zelfs helderziendheid (clairvoyance),
zonder eenige rnagnetifche kunstbewerking of manipulatie.
In de maand Maart van dit jaar werden wij ontboden
ten huize van Mejufvr. B. , en vonden aldaarde Jufvr. MT.,
uit Noordholland , met hare 14 jarige dochter, om mij over
dezelve te raadplegen. Dit meisje was in hare ecrfte jeugd
altijd gezond en zeer vrolijk van aard geweest; zij viel in
Augustus van liet jaar i8ie fpelende in het water; uit vrees
voor berisping, durfde zij hiervan tegen hare ouders niet
fpreken, en bleef dus eenige uren in de natte kleederen
voortfpelen. Eenigen tijd hierna bevond zij zich nog geheel wel; maar in September werd zij onpasfelijk. haar
arts fclhreef zulks aan ver[l:oppiug in den onderbuik toe, en
wilde deze door lavementen losmaken. Hierbij voegden
zich afgaande koortien, waaraan zij zes weken fakkelde;
haar zenuwge(Iel werd thans zeer aandoenlijk; een aanhoudend gapen werd de voorbode van zenuwtrekkingen, die
eindelijk in zenuwtoevallen, waarbij zij geheel van zichzelve viel, overgingen. Verfchillende middelen werden hier
haren gewonen huis -arts vruchteloos gebezigd;-tegndor
de toevallen werden inenigvuldiger, ílerker, en bleven aan
terwijl de koortfen reeds lange geweken „varen.-houden,
Dagelijks viel zij ontelbare keeren van haarzelve, hetwelk
zelfs eenige malen in onze tegenwoordigheid, toen wij de
moeder over dezen toehand ondervraagden, gebeurde. Somtijds
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tijds waren deze toevallen erger en duurden langen tijd,
veeltijds maar ongenblikk1iik, zonder eenige trekkingen.
Zij had nog niet ge9nenirueerd, had een gezond blozend
voorkomen, behoorlijken eetlust en Eedes, was ook overigens gezond, maar fchccn eigenzinnig te zijn. Te vergeef§
dienden wij de gewone nervina, b. v. rad. valeria•i, carbonas amnion. gyro - wtinzalc , eether jf'lphur. alcohol'fatus
en sneer andere, toe. Na liet gebruik van de alcoh. filphurico dethereus Eerre lèhenen de toevallen iets zdllzamer te
Worden, maar bleven overigens op dezelfde wijze aanhou*
den. Eindelijk fcs^reven wij haar — in den aanvang vaal
April — het uitras ar^.nti op volgende wijze voor:
T': Nitres argenti gr. t.
folve i- agi. ce flor. ti/ice j I[t
adrle mucih g. arabici g I,
,

11 Vs. 4 ttiaal daags een fr ijslepel vol te nemen.
Nadat zij eenige dagyen hit rvan gebruikt had, Waren dè
toevallen minder en geheel veranderd; zij viel thans niet
sneer van haarzelve , maar kreeg zenuwtrekkingen, welke
Toms zeer hevig werden; echter bleef zij zich hierbij be
Wrist, en werd daarvan, op den 9 April , in onze tegen
wat tot nu toe altijd gebeurd was) niet vleet-Wordighe
aangedaan; daarop vermeerderden wij de gift van het 'iitrar
argrrati met een grein , lieten liet in r:)zen- in plaats van
jindebloefcm-water :opL )sf en , en vijf lepels v. d op den dag
nemen. Nadat zij Glen 9 van hare toevallen geheel was vrij
viel zij op den namiddag van den to, terwijl zij-geblvn,
bij hare ouders in den tuin zat, telgen hare g.,woonte 3 in
Benen ílaap. Nadat deze bijna een kwartier uurs geduurd
had, begon hare moeder ongerust te worden, en wilde
staar wakker maken; maar (prekende (liep zij voort, en beantwoordde alle aan haar gerigte vragen. Op de vraag: or
zij iets tlde eten ? antwoordde zij: ja, en at ook flapende iets van eerie befchuit; toen begon zij te Eihorken, en
liep gedurig: och lieve moeder? laat mij maar (apen;
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deze flaap zal mij veel goed doen; hij zal mij genezen
Daarna klaagde zij, dat het haar zoo wonderlijk was, en
dat het haar toefcheen, of zij zichzelve van binnen in het
lijf konde zien; zij werd misfelijk over hetgeen zij aldaar
zag, konde echter hiervan geene befchrijving geven; nogmaals verzekerde zij, dat deze flaap haar veel goed zoude
doen, wenfchendè maar te kunnen uitflapen. De ouders
werden verlegen, wilden haar wakker maken, lieten haar te
dien einde opflaan en door den tuin wandelen ; maar zij
wandelde, door hare ouders onder de armen ondcrfleund,
klapende voort. Eindelijk vroeg zij papier, pen en inkt,
zeggende: nu zal ik een goed reApt voor mij fchrijveri,
dat mij zeker zal helpen. Dir niet bij de hand zijnde, veinsde zij met de vinanrez' op de tafel te fchrijven, hierbij
eenige onverflAaiibare woorden (prekende: Eindelijk werd
zij, na ruim een half uur flapens, met een diepen zucht
„a[ker, was vrolijk en geheel wel, wist van al wat er
gebeurd was niets; uit de houding der omlhanders meeirde zij te kunnen befluiten , dat zij de toevallen gehad had ;
van haren flaap wilde zij niets kooren. Zij gebruikte
thans hare medicijnen voort, en bleef tot den 13 geheel
wel, zonder toevallen; toen fchrikte zij hevig, in de meening, dat haar broeder in het water was gevallen, bleef
echter ook daarna wel tot den volgenden dag, wanneer zij,
's middags aan tafel visch en geen vleesch willende eten,
zulks nogtans, op aandrang van hare ouders, niet tegenzin
deed , wederom trekkingen kreeg, zonder echter van haarzelve te vallen; deze herhaalden zich des avonds, doch
even gering als des middags. Zondag daarop viel, onder
liet eten , door haar toedoen, een glas roode wijn over tafel, waarop zij dadelijk de trekkingen, 7 of 8 maal achter
elkander , fierker dan woensdag , kreeg. Dingsdag, den 20
kwam zij in de ílad, was zeer volijk en wel, en had in het
geheel geene toevallen, en na zondag geene trekkingen ge.
had. Wij lieten haar van dezelfde oplosfing vier lepels vol
op den dag gebruiken, radende aan de moeder, in een' volzenden Qaap haar niet te Horen, maar te laten uitilapet .
Den
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Den 2a, zijnde de dag na haar vertrek van ons, íliep zij
wederom, op hetzelfde tijdclip als de vorige maal, fprak
daarbij niets, dan: lieve moeder, vat heb ik it lief! en
herhaalde zulks eenige malen; werd binnen het kwartier
ji irs wakker, zonder te weten , wat er gebeurd was ; doch
meende wederom uit de houding der omstanders te hunnen
hefluiten , dat zij de toevallen gehad had. Den daarop volgenden zondag werd zij in ale kerk , door een onverwacht
aanvatten , verlchrikt , e„ kreeg; daarop onbeduidende trekkingen; had des avolris, wegens het verlies van haar
knipbeursje, onaangenaamheden; brak daarop in een ze
los; doch was anjers, tot den-nuwachtigfkedrjn
27 , wanneer zij wederom in de [lad kwam , vrij van de
toevallen geweest. Wij lieten haar thans van eenti oplos
2 greinen nitras argenti in 5 onsen rozenwater-fingvats
vier lepels vol op den dag nemen. Den dag na haar vertrek,
alzoo den a8, zat zij in eene befloten kamer met eene
geverwde ftinkende (loof, werd daardoor benaauwd, en
kreeg Benige oogenblikkelijk voorbiigaandetrekkingen. Daarin Was zij wel tot den 3 Mei ; toen viel zij wederom in een'
flaap van eenige minuten. Zij bezocht ons den 4 ; wij voneen haar vrolijk en wel, en lieten niet de medicijnen op dezelfde wijze voortvaren. Den ii kregen wij wederom een
bezoek van onze lijder:sfc. Zij verhaalde otis, dat zij de
geheele week wèl geweest was , uitgenomen den 9 , toen
zij, floeijende, onverwachts een' harden floot kreeg, waar
zij zoodanig onthuthic, dat zij cenige oogenblikken-dor
bezwijming
geraakte; zij behield nogtans haar bewustzijn,
in
wist
alles,
wat
om haar gebeurde, zonder zulks echter
en
op Bene of andere wijze te kunnen te kennen geven. Na dien
tijd heeft zij van niets wederom geweten; de medicijnen werden
allengskens verminderd, en den 9 Augustus, in hare woonplaats zijnde, vonden wij haar bij ons bezoek niet alleen
zeer wel en bevrijd van alle toevallen, maar zij was zelfs
veel gezetter geworden.
Pp 3
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$ERIGT WEGENS DE SAMARITANEN, WELKE TEGEN WOORDIG DE STAD NAPLOUS BEWONEN *

(Overgenomen uit het Dagverhaal eener Reize in Klein-Bzit,^
door den Heer c o tt A N c k z, Konfuul Generaal van Frank.

rij k te Bagdad.)
---- Deze zijn de voornaamfle volken, welke te.
genwoordig cie b..rgen van Jen Libanon bewonen. In bij.
zonderheden zullen wij niet treden wegens de afgefcheurde
of katholijke G ick^nz, ginds en elders over deze bergen
verfpreid, en die er w.inig ot geenLn invloed hebben; maar
ten zuiden van dc;n berg Libanon beftaan nog eenige overbli;ffels van een volk , eertijds in I alestina zeer magtig; het
zijn de Samaritanen. Bijzondi re omftandigheden hebben
ons in k nnis gebragt met de aft'ca:nmclingen dezer aloude
bezitters van een groot gedeelte van Z,'irt-Syrié, Wij zul.
jen hier bijeenverzarnelen, hetgene deze betrekkingen te
onzer kennisle gebragt hebben: want in Europa was hier
zeer w,.inig b,-kLnd, voor dat onze berigten derwaarts-van
gekomen waren.
Driehonderdveertig jaren vóór de Christelijke jaartelling
bemagtigde S A RYE K - EL - AD, Koning van Ninsve, thang
1Vesbin, dat gedeelte van Syrië, hetwelk aan Palestina
grenst, en bewoond werd van de tien ,^oodfche Rammen,
die zich van , uda en Benjamin hadden afgezonderd, Abe
de inwoners voerde hij gevankelijk weg, latende, in derzelver plaats, eene volkplanting van zijne onderdanen. Deze.,
tot in hunne huizen van de wilde dieren vervolgd, klaagden
aan den Ko niug, dat zij den God van hun nieuw vaderland
niet hadden kunnen buigen. SANER - EL - A D zond hun
5aorfche Priesters. In het Jodendom ingewijd, vermengden
de nieuwe inwoners hetzelve met hunnen nlouden eerdienst,
to alzoo de Afgoderij met den Godsdienst van Gods volk.
Zoodanig is het denkbeeld, hetwelk aangaande den oor-
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(prong der Samaritanen, de hedendaagfclie zeer talrijke
'oden in Syrië voeden. Zij befchuldigen hen van afgoderij, in het bijzonder van hit aanbidden van eene duif, waarvan men wil, dat zij zorgvuldig eene vergulde, uitgehouwene afbeelding bewaren. In het vervolg zal blijken, in
hoeverre deze befchuldiging gegrond zij.
Naplotis en ,nafa zijn de Berige Syrifclze lieden, in wel
Samaritanen ontmoet. Men telt er deftig fa•-kemnog
miliën, uitmakende Bene bevolking, aan plannen, vrouwen
en kinderen, van tweehonderd zielen. In de fled Naplons
bewonen zij eene afzonderlijke wijk, welke zij de Bhadexa
noemen. Hier zoude, volgens hen, weleer JAK oB gewoond hebben, die deze wijk den ring der Samaritaven noemde. Tegenwoordig is dat gedeelte van Naplotis
bij den naam van de wijk der Samaritanen bekend; het is
niets meer dan een op zich zelf gelegene khan, of gehucht,
van tien of twaalf huizen , die gemeenfehap hebben met
elkander.
Voormaals waren er in Egypte vele Samaritanen; thans
is aldaar hun geflacht geheel uitgeflorven. Dezulken, welke te Naplotis nog overig zijn, verbeelden zich, te Genua
nog vele geloofsgenooten te hebben. Dit gevoelen heeft
zijnen grondui Bene overlevering, onder hen verfpreid, aan
welke, nu eene eeuw verleden,-gandeifchp,
tusfchen hen en de Genuee/che Samaritanen plaats had. Zij
beweren, dat de eerIle brieven der laatstgenoemden hun ter
hand gefield werden door eenen Europeaan, die, omtrent
dien tijd., eene pelgrimaadje (leed naar,7eruzeilem, en wiens
Bijbel met dezelfde Hebreeeixfchc letters gefclireven was,
olie bij de Samaritanen zijn bewaard gebleven.
Dit gevoelen, hetwelk te Genua en in Hongarije Bene
groote menigte Samaritanen plaatst, is insgelijks onder de
Syrifche jolen verfpreid. De grond daarvan is, dat de
laatstgemelden hen verwarren niet cie Kanaïten, welke men
insgelijks te Damascus aantreft, en, zoo als bekend is, de
\vet van rm o z ES letterlijk volgen. Doch dit gevoelen fchijnt
geenen grond te Ebben, en wij gelooven niet, dat er ergens
Pp4
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gees in Europa Samaritanen gevonden worden. Voor het
overige dunkt het mij klaarblijkelijk, dat de tegenwoordige
Samaritanen te Naplour , in hunnen Raat van verval een
voorbode hunner aanftaande en geheele vernietiging in
Syrië ziende, het noodlottige voorteeken daarvan zoeken
te verwijderen, door de onderf elling, dat zij, nog heden,
in Europa , eene talrijke en blocijende bevolking uitmaken.
Niet zeer talrijk en van gering vermogen zijn de Turken
te Naploos ; van hier dat zij den Samaritanen in die flad
weinig overlast doen. Op zekeren tijd wilde GE Z AR - t'
H A. hun geld afknevelen ; zij ontkwamen dit, niet te
zeggen dat zij f oden waren. Voor het overige zijn zij arm
en te Naplons in weinig aanzien. De meesten doen winkelnering ei beflaan van een weinig koophandels. Ook
zijn er onder hen eenige Serafs, inzonderheid de Seraf
el Beled, of Seraf vary den Gouverneur.
Zij herinneren zich, in vroegere dagen, zelfs in de laatfe eeuwen, zeer talrijk geweest te zijn in het Oosten.
Toen waren zij verfpreid in egypre, te Danascus, Gaza,
Ascalon en Celarea. De rampen, welke zij, van tijd to
tijd, op alle deze plaatfen, hebben geleden, hebben wel
hun getal merkelijk verminderd, en vervolgens hen-hast
geheel doen verdwijnen.
In de khan, boven vermeld, het tegenwoordige Samaritanen - kwartier te Naplons uitmakende, ílaat een huis,
aan den openbaren eerdienst bijzonderlijk gewijd. Twee
of drie kamers op de eerfte verdieping dienen tot tempel.
In het voornaamiie vertrek, zijnde het eigenlijke heiligdom,
is eene verhevenheid, op welke de Bijbel ligt. Deze Bijbel
is verborgen achter een gordijn, hetwelk de Kakhan, of
Opperpriester, alleen geregtigd is op te trekken. Hij vertoont den Bijbel aan de geloovigen, die allen opftaan en
aanbidden. Men wil, dat deze Bijbel bedelt is met de
vergulde afbeelding van eene tortelduif. Van daar het alt emeene vooroordeel onder de ;joden, dat de Samaritanen
eene tortelduif aanbidden.
Da 3 zalari a len vergunnen den toegang aan de ,loden
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in het vertrek , boven vermeld als het heiligdom hunner
kerke. Wij hebben deze bijzonderheden van een' der laatstgenoemden, die, gedurende zijn verblijf te Naplous, hunne godsdien(lige plegtigheden dikmaals heeft bijgewoond.
Tegenover het heiligdom is eene andere kamer, die zorgvuldig gefloten is, in welke de Samaritanen geenen vreemdeling toelaten. De joden befchuldigen hen, dat zij aldaar plegtigheden vieren, welke zij afgodisch noemen.
Op den eerfteri Paaschdag vieren dc Samaritanen, ter
middernacht, het feest der offerande. De Kakhan doodt,
met een mes, het lam , hetwelk in het heiligdom geleid
wordt. Vervolgens wordt er op eene plaats , daartoe beflemd, vuur geflookt. Het flagtoffer, in zijn geheel en nog
in zijne vacht, wordt aan een houten fpit geftoken en op
kolen gelegd. Daarop wordt het weder met hout en vuur
bedeki. Gebraden zijnde , wordt het vuur en de asch weggenomen, en het vleesch onder de geloovigen verdeeld,
die het in het heiligdom eten.
Ter wederzijden van Naplous liggen twee bergen, vain
welke in de Schriftuur dikmaals gefproken wordt, Karizim en Haïbal; de eerfte ten zuiden, de andere ten noorden. Op den Haïbal is het graf van eenen Heilige of Schaick,
voor welken de Samaritanen grooten eerbied hebben. Jaarlrks op het Paaschfeest, en na de eeríle offerande, die al.
tijd in de Synagoge plaats heeft, verrigten zij aldaar ver.
bijzondere plegtigheden. De ,zoden geven voor,-Icheidn
dat deze ten doel hebben de aanbidding van den Heilige,
op wiens graf zij insgelijks een lam offeren.
De Satnaritanen dragen een hoofddekfel, hetwelk hen
van de `oden en de overige volken van Syrië on: erfchef ít.
Bekend is het, dat, volgens een algemeen gebruik in het
Oosten, elke natie haren bijzonderen tulband heeft, of Bene
verfchillcnde kleur van fchall, waarmede dezelve omwonden is, en dat alle de onderícheiclene aanhangen, met
den eerflen opflag, hieraan kunnen onderkend worden.
Het algemeene hoofddekfel der Sam„zritanen is de ronde
muts, en de witte fchald, die aan het voorhoofd eene ruimte
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te openlaat, alwaar zich eerie ronde plek vertoont. ZIJ
fcheren het hoofd; doch de Hoogepriester, of Kakhan,
draagt lang haar. Wanneer zij in het heiligdom gaan, trekIcen zij een lang wit hemd aan over hun gewoon gewaad;
daaruit gaande, leg gen zij het wederom af. In het heiligdom is .eerie verhevene plaats, voor de verontreinigden befiemd. Deze zi.in dezulken , die een lijk hebben aangeraakt,
de vrouwen in hare ífonden , en de mannen, welke, ge
dezelve , gerneenfchap niet haar gehad hebben. Zoo-duren
ras de maandelijkfche reiniging zich bij de vrouwen openbaart, moeten zij zich op Bene bepaalde plaats van het
huis afzonderen, en, na verloop van zeven dagen, in loopend water zich reinigen; desgelijks in loopend water moe
onreine mannen zich reinigen, doch na verloop van-tend
vierentwintig uren.
Deze onderfcheidene berigten , aangaande de Samarita^zen , zijn ons medegedeeld door verfcheidene loden, die
lang onder hen te Naplous gewoond hebben; niets hebben
wij van hen overgenomen, dan hetgene, waaromtrent zij
onderling overeentlemmen. Deze berigten zijn derhalve
naauwkeurig. Doch, wat hunne befchuldiging van afgom
deri.j aangaat, moet men hen wantrouwen. Die befchuldiging fchii;tt bij de 'oden een gevolg hunner d;veeperij te
zijn , en van hunnen haat tegen allen vreemden Godsdienst.
Bekend is het daarenboven, dat het bij hen een geloofsartikel is , den Godsdienst der Samaritanen te befchouwen als
een mengelmoes der aloude al oderij en van den jood.
Jil cfl Godsdienst.
Het wordt tijd, op deze beri ten van vreemden, dezulke te laten volgen, welke de Samaritanen zelve ons van
hunnen Godsdienst gegeven hebben. Zij beweren, afkom fcig te zijn van de echte Israëlitcsa , en befchouwen als laster den vreemden oorljrong, welken de •)oden hun toeichri.jven . JA IZ on 's nageílacht , hetwelk ten getale van zeventig perfonen in Egypte kwam, en het, tot zesmaalLonderdduizend zielen aangegroeid, verliet, vestigde zich in
het Land Kanarn, na de wonderwerken, te zijnen behoeve,
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In Egypte en in de Woestijn verrigt. In dat Kanaán wonen thans de Samaritanen, die zich, zonder eenige ver
nakomelingen noemen van dat nagedacht van j t--rnegi,
x 0 B, en van den Elam van jo z F F.
Zij hebben , even als de ,codeti, den Bijbel, be[laande
uit zeshonderd - dertien geboden , en die bij beide de volken
Qorfpronkelj_jk dtzelfde fchijnt te wezen. Doch deze Bijbel is met bijzondere iItb eeznvfc1 letters gefchreven, wel
volgens de Sa naritaneir, de aloude letters der HHe--ke,
breërs zijn. Van hier de be1liuldiging der Jodeiz, be„verende, dat de Safnaritanen den tekst des Bijbels aanmerkelijk vervalscht hebben , en dat er , van tier. woorden,
naauwelijks één echt is. Deze befchuldi ging is valsch. Ze
echter, dat de Samaritaarr/cfie letters merkelijit-kerisht,
verfdrillen van die der hcdendaagfche yodcn, en dat zij de
woorden anders uitfnreken.
De Samaritanen, daarentegen, zeggen, dat de gedaante
hunner Ltteren die der aloude Hebreeu' fche is, dezelfde,
van welke de Alierhoogile zich bediende op het marmer,
welk de tien Geboden bevatte, aan m o zie s geopenbaard.
Te dien aanzien beroepen zij zich op de getuigenis der h eb
` eruzalean gekomen, welke deze fchriifc:•iize-bijne,va
herkend hebben voor die des flams der .11ïoraris. Ook bewaren zij zorgvul lig de gedaante dier letteren, zonder er
iets in te ve,anderen; zich, te dien opzigte, grondende op
het gebod des Heeren: Gij zr!lt er 7liets toe- of afdoen.
Ijverig verdedigen zij zich tegen de befchuldiging van de
aanbidding van Bene gouden tortelduif. Tegen die afgoderij
voeren zij het gebod des Heeren aan, het maken van gefnedene beelden verbiedende.
Hoewel zij hetzelfde wetboek als de ,loden hebben, omdat, zoo als wij gezien hebben , de Bijbel der beide volken
dezelfde is, handhaven zij hunne meerderheid boven de laatstgenoemden, die, geene meester,; meer van jerzalcm zijnde, de plegtigheden der reiniginge niet meer kunnen waarmen. Wat hun aangaat, zij zeggen , nog dezelfde plaatltn
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fen te bezitten , die hunnen voorvaderen werden aangewezen, toen het volk van God uit Egypte trok.
De flagtoffers van fchapen en lammeren zijn, gelijk bekend
is, een grondartikel der , oodfche wet. Van liet eerie tijd
bevatte dezelve twee al--perkdbouwingvaTempl
taren voor dc ofl=cranden; het eerre was het altaar der zon
(katïaara) , liet andere dat der offers (fe/diem.)-daren
M o ZE s beval, dat er dagelijks, 's morgens en 's avonds ,
zou geofferd worden door de hoofden van den fl:am van Israël. Dit gefchiedde, zoo lang de Tempel beilond. Sinds
deszelfs verwoesting hebben de ilãronifche Opperpriesters
bevolen, ter vervanging van deze offeranden, liet doen van
gebeden en andere godsdienthge werkzaamheden. Het zijn
deze gebeden, welke de Samaritanen nog lieden in acht
nemen.
Vat het Paaschoffer aangaat, de tijd daarvan is bepaald
op den avond van den veertienden dag der eerf'e maand van
het jaar. De plaats daartoe is de berg Karizim. Het was
deze berg, op welken de Samaritanen, finds onheugelijke
tijden, op gemelden dag, ter middernacht, dat offer vol
volgens de plegtigheden, in liet volgende gebod-voerdn,
voorgcfchreven : Gij zrul , tot aan den veertienden, in
den a.°enrl, ecn lam bewaren vaan een volkomen jaar. Gij
zult het op het vuur doen braden, en het feestelijk eten
met vroriji°Izcid.
Bijkans twintig jaren zijn er verloopen, finds de Sana-ritanen zich genoodzaakt gevonden hebben , van hun vergaderen op den berg Karizim af te zien, ter waarneming
van deze plegtigheden; hoewel, volgens hen, finds de in
trede van het volk van Israël in het Land Kanaián, deze
berg te dien einde was aangewezen, en dezulken, die bij
het heilige werk , op den bepaalden tijd, niet konden tegenwoordig zijn, het in de tweede maand afzonderlijk moesten
waarnemen. De Samaritanen, te Naplons woonachtig,
hebben in den nooddwang eerre voldoende reden gevonden
om dit gebod te ontduiken. Thans vieren zij het Paasohfeest
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feest in de flad, in den vermelden tempel, welken zij als
eene gewijde plaats befchouwcn.
Intusfchen hebben zij altijd grooten eerbied voor den berg
Karizina behouden, welken zij als liet huis van God en der
Engelen befchouwen. Daarheen wenden zij zich, bij het
doen van hunne da elijkfche gebeden. Van de da;elijkfche
morgen- en avond- offers hebben deze gebeden de plaats
vervangen.
Behalve deze dagclijkfclhe, hebben zij jaarlijkfche gebeden
voor de onderfcheidene feesten; van bijzondere plegtigheden -aan deze verteld. Ook hebben zij drie Sabbatgebeden, en plegtigheden voor liet feest der ongezuurde brooden.
Zeven dagen in het jaar zijn beftemd tot eene bedevaart naar
den berg Kariz ns; nog zijn er bijzondere plegtigheden en
gebeden ingefteld voor vijftig andere dagen, welker laatíie
beftemd is voor eene bedevaart naar cone plaats, Dakdalek
genaamd. De zevende maand is voor hen cone maand van
boete. De eerfee dag dier maand is aan zekere godsdien{lige
verrigtingen gewijd; de tiende is een vasten- en lees-dag;
de vijftiende is het feest van Farchi , en de tijd eener andere pelgrimaadje naar Dakdalek; op der_ t\veeëntwintigften
eindigen alle feestdagen.
De Samaritanen worden befneden, zoo wel als de , a,den en Mahomedanen. Op den ach.ften dag na de bevalling reinigen zich de vrouwen in loopend water, in liet
uur als de zon opgaat. Even als de Ilebreërs , onderhouden zij naauwkeurig den Sabbat; even als deze, zijn ook
zij geregtigd, om wettige redenen, van hunne vrouwen te
fcheiden; zelden, echter, snaken zij gebruik van deze vrijheid, zoo wel als van die, om meer dan &!ne vrouw te
hebben. Zij zonderen zich af van agenatiën, zelfs van de
oodfche, hebbende hunne afzonddrlijke tempels en woonhuizen. Zij kunnen even min liet tegenwoordige Hebreeuwsch der loden lezen , als deze de karakters fclu•ijven, door hen bewaard. Zij veroordeelen ten ftrcng te den
beeldendienst, en maken veel werks van het bijbellezer.
Hunne dagelijkfche gebeden zijn het -Illeluia, de aanbidding
-

-
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ding en verheerlijking van Go]. Hunne zuivere zedeleef
en (Irenge gebruiken fchijnen hen van de befchuldiging Van
afgoderij volkomen vrij te pleiten. Zij zijn weldadig en
doen vele aalmoezen. In hunne huizen heerscht liefde
tuslchen den vader en zijne kinderen, en tusfchen de echt;
genooten. De bijwijverij is onder hen verbannen,
Oorfpronkelijk waren de Samaritanen in vele klasfen
onderfcheiden. Deze onderfcheiding, welke zij afleiden van
de dagen van AnRAHAM, 1sAäK en IAKoB, en zelfs
van N 0 tS C H, heeft nng onder hen plaats , hoewel f iechts
in naam, als zijnde de natie thans zoo weinig talrijk, dat
eene dadelijke verdeeling onmogelijk zijn zonde.
Zij bezitten oude regels, wier grondbeginfels hun onbekend zijn, om de Eklipfen te voorzeggen, het tijdfftip vats
den eerften dag der Maan, en van het Paaschfeest te bega'
len. Eene verdeeling der Geflarnten is ook onder hen bekend.
Voormaals hadden zij priesters , welke zij priesters vat!
Ah
ON
o N noemden; federt honderd vijftig jaren hebben zij
dezelve niet meer. Eénen, echter, hebben zij behouden i
welken zij bran, of Opperpriester, noemen; hij onder
zich, gelijk wij zeiden, door het dragen van lang-fcheidt
haar. Op hem rust de zorge om te waken voor het doen
onderhouden van de geboden der wet. Hij trekt de tien.
den der offeranden en van alle de bezittingen der Samaritanen; hij bezit groot gezag over hen, en kan als hun opper
hoofd worden aangemerkt. Tegenwoordig wordt dat ambt
bekleed door eenen S AL A ME, die zich den titel geeft van
.alien Kahen der Samaritaanfche natie te Naplons.
Zij gebruiken twee onderfcheidene Jaartellingen : de Hebreeuwfche, finds ADAM, in welke zij, in den jare i 808 ,
het jaar 6246 rekenden ; de andere, welke zij den aanvang
doen nemen van den uittogt der tsraëliten uit Egypte; in
den jare i8oli telde deze het jaar 3246,
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VERHAAL VAN EEN' VERSCFIRIKKELIJICEN IIONGERS-

NOOD IN EGYPTE, BIJ GEBREK AAN OvERSTROOBIING DES NIJLS.
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et volgende verhaal is overgenomen uit ccne Befchrijving van Egypte, door A B D- A L LA T I F, een Arabisch
Geneesheer van Bagdad; hij leefde in het laatfle gedeelte
der twaalfde en in liet cerfi:e gedeelte der dertiende Eeuwe.
Zijn werk, meermalen gedrukt, zag onlangs het licht int
eene verbeterde uitgave, vervaardigd door den Heer D1
SAC Y , Lid van liet Wetgevende Ligchaam en van liet
Franfche Inftituut. Eerie Nederduitíche vertaling, naar
die voortreffelijke uitgave, zoude velen onzer Landgenooten
hoogst welkom zijn, als hebbende onze geleerde Jlrabier
alles net eigen oogen gezien, en niet zijn Reisverhaal aan
overgenomene Rukken, die, dikmaals gebrek-gevuldmt
alleenlijk dienen om verkeerde be--kigenoauwr,
rigten van geflacht tot geflacht voort te planten.
Een berigt wegens de Overflrooming des Nijls viel in
het plan van den opmerkzamen llrabifchen Arts. Wanneer
het Nijiwater boven de zestien tot achttien ellen rijst, deelen alle landen, daarvoor berekend, in de overflrooming,
en de oogst is toereikende ter vervulling van de behoeften
des lands voor twee en meerjaren. Maar, wanneer het water niet tot zestien ellen klimt, is liet gedeelte der la :eden,
welk onder water wordt gezet, ontoereikend; de oogst is
ongenoegzaam, en er ontflaat gebrek aan levensmiddelen,
meer of minder groot, naar gelang liet water :neer of min
beneden zestien ellen is blijven flilf{aan.
Indien men, derhalve, reeds moet beven voor den oogst
bij een' vloed van flechts zestien ellen, welk een fchrik zal
dan de gemoederen hebben bevangen ten jare 1 is de
Christelijke Jaartelling, toen A n D- ALLA T I r L- u,y;»te bezocht! Een zonderling en misicllien nooit gebeur, ver
toen plaats, klip mende liet Nijlwater flechts-fchijnelad
een
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een weinig boven de twaalf ellen: een voorbode van vGlgende rampzaligheden. Nooit toch was Egypte cone prooi
van zoo geduchten hongersnood, als , gedurende de twee
volgende jaren , dat ongelukkig land verwoestte. Zie hier
eenige tr :i ken van liet feihrikwekkend tafereel, opgehangen
door den «rabijcjiei2 geleerden Arts, die, Egypte bozokende, toen de ge, fel des hongersnoods zijne vfeesfelijk1 e
verwoestingen aanrigtte, daarvan, in eigen perfoon, ooggetuige was: een tafereel, dat, na meer dan zes Eeuwen;
nog eene kille huivering wekt. Men hoore den Arabier
zelven fpreken.
Het jaar 597 van de Hegira (of de Turkfche, zijnis'
het jaar i2oo van der Christenren Jaartelling) kondigde zich
aan als een monfcer,, welks woede alle levensbronnen en
mondbehoeften moest verzwelgen. Alle hoop op het hooger klimaten des Nijls gaf men nu verloren; en, diensvolgens, waren de levensmiddelen reeds in prijs gerezen. De
provinciën waren door de droogte verwoest; de opgezetenen voorzagen een onvermijdelijk gebrek, en de vreeze
voor hongersnood deed onder hen oproerige bewegingen
bnttraan. De bewoners der dorpen en van het platte land
namen de wijk in de voornaamf e Eieden der provinciën;
een groot getal verhuisde naar Syrië, Magreb, Heeljan
en 7c.,neo, alwaar zij zich heinde en verre verfpreidden,
gelijk weleer de afliammelingen van SA B A. Eene oneindige menigte , daarenboven, zocht eene wijkplaats inde lieden
Misr en Cairo, alwaar zij een en verfchrikkel%ken hongersnood leden en bij duizenden ftierven. Want, toen de Zore
in het Teeleen van den Ram was gekomen , werd de lucht
bedorven, en begonnen de pest en eerre doodelijke befinetting zich te doen gevoelen. De arme lieden, door honger
geperst, begonnen krengen, lijken en honden te eten; zij
gingen nog verder, zoodat zij zelfs kleine kinderen te lijvé
Toegen; niet ongemeen was het, lieden te verrasfen, die
gebraden of gekookte kinderen op hunne tafel hadden. De
bevelhebber van de fledelijke wacht liet dezulken levend
verbranden , welke aan deze misdaad zich fehuldig maakten
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ten § zoo vrel als de zoodanigen , die zulke geregten
nuttigden.
Intusfchen waren deze firafoefeningen niet in fisat licden in bedwang te houden, die, door de dringende bei
hoefte des hongers ; tot woede overfoegen. In regio
Kannibalen her 1chapen v Ipanden zii duizend firikken om
Melkander te verrasten; de zw'akfle werd de prooi des flerk<
[Ien, die er zijnen honger mede ifiilde. Twee Geneesheem
ren (goede vrienden van n B D- ALLA T I F) liepen, op
deze wijze g het grootfte gevaar, en ontkwamen den dood
niet dan door eene foort van wonderwerk.
Deze vernielende geeffl deed zich door gansch Egypte
gevoelen. Ddtzettende voor Je verbeelding is het geca!
menfchen, welke er de flagtoffers van w rden. Te CMro
alleen werden beflendig van honderd tot honderdvijf ig lijken
daags naar de plaats gebrast, alwaar hun de laatlie eercwerd bewezen. Nog akeliger , echter, was het fchnuwfpel, 't welk de na5urige vlekken en dorpen voorf'elden;
niets anders waren dezelve dan eene fchrikwekkende woestijn, welke eeutge fpookf ls, de graven ontvlugt, van tijd
tot tijd fchenen te doorkaren
Tot overmaat van rampen heerschte er, ingevolge var'
dien hongersnood, eene verfchrikkelijke pestziekte over
Fayyoum, de provincie Garbiyyèh , Damiate en fl/CA ai..
,drie. Zoo groot waren de verwoestingen, welke dezelve
aanrigtte, dat op éénen Vrijdag de Iman de B.grarenisge•'
beden had gedaan voor zevenhonderd zielen, en een zelfde
erfgoed, in het tijdverloop van eerie maand, achatervolgens
was overgegaan op veertien erfgenàmet1
Intusfchen had Fg pte nog al de rampen niet gevoeld,
welke liet noodlot, in dat heilloos tijdílip, behagen fcheert
te fcheppenm op dcszelfs hoofd te laden. bene zwaare aard
welke er op den -6 van tichaban (ao Mei 1202)-beving,
zich deed gevoelen, en, in de voornaam(ie lieden, het inftorten van eerie groote menigte gebouwen veroorzaakte,
leide de laatf}e hand aan de wanhoop en verlegenheid der
ix
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inwoneren; dezelve breidde zich uit tot in Syrië, alwaar
men insgelijks de hevigfte fchuddingen gevoelde.
Te midden van dezen vloed van onheilen, deed eindelijk
de hemel, in deszelfs geftadige omwenteling, liet tijdpip
van liet wasfen des Nijis geboren worden. In domme verbijstering ging de Egyptenaar, dagelijks, angftig fidderende, den geduchten Mekias (Nijlmeter) raadplegen, alwaar
hij, na duizend angften, door de ongeregeldheid van het
wasfen veroorzaakt, het water ter hoogte van zestien ellen
geklommen zijnde, eindelijk de aankondiging van het einde zijner rampen las.

ALEXANDER Era SISYGAMBIS,
NA DEN DOOD VAN DARIUS.

Door
1{ár. 7. VAN 'S GRfAVENWEERT.

Is

groot en glorievol, den vijand neêr te vellen;
't
Gelijk een wervelwind, zijne akkers langs te fnellen;
't Verheerde Koningsbloed te ítorten van zijn' troon,
En 't hoofd omkranst te zien met palm- en lauwerkroon.
Maar onverdoofb're glans blijft aan den held befchoren,
Die na de zegepraal geen wraakzucht aan wil hooren;
Die, waar hij standaards plant, ellende en rouw verdrijft,
En, meester van 't heelal, zichzelven meester blijft.
Zoo blonk Filippus zoon aan 't hoofd der legerfcharen,
Tot wraak van Hellaas eer op Azie uitgevaren,
Een' diepen vloed gelijk, die uit zijn' boorden zwelt,
Terwijl geen reuzenkracht zijn bruifend nat beknelt.
't Roemruchtig Arbela had bij zijn' hooge wallen
Voor Alexanders zwaard Darius troon zien vallen.

Dat
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Dat woríl'len naar 't bezit der wereldheerfchappij
Verkeert voor Cyrus bloed in harde flavernij.
Geen zucht voor 't ftaatsbehoud in 't hart der onderzaten,
Geen zaamgevloeide muur van moedige foldaten,
Geen zuiv're liefde voor den aangebeden heer,
Geen hemelbijfland gaat Filippus zoon te keer.
Geheel het heir vergaat: Darius ligt verflagen.
De Macedoniër bettijgt den zegewagen,
En blikfemt, als Jupijn, den bleeken vijand voort,
En wreekt zijn vaderland, doch draft den Koningsmoord.
De maar dier neêrlaag was op duizende van tongen,
Met fchrik en angst gepaard, in Suza doorgedrongen,
En Sifygambis hof herkionk van 't rouwmisbaar,
En 't nokkend fchreijen der verlaten vrouwenfchaar.
De bange moeder, die haar' fteun, haar' zoon moet derven.
Wil met haar eigen hand den blanken boezem kerven,
En rukt den fluijer en het vorít'lijk hulfel af,
En vraagt Darius wear aan 't onverzoenbaar graf;
Als grijze Hekuba, wanneer ze uit Trojes wallen
Haar' dierb'ren Hektor voor Achilles fpeer zag vallen.
Van al dat hofgefpuis, weleer in 't ílof geknield,
Dat van haar' wenken vloog, toen zij den fchepter hield,
Was Sifygambis thans geen enk'Ie trouw gebleven,
En toet Darius val had alles haar begeven:
Één grijze vriend alleen, weleer bij 't hof verfmaad,
Giet balfem in de wond en troost door wijzen raad.
„ Treur vrij," dus uit hij zich, ,,rampzaalge! pleng uw tranen;
Ja, moog uw wanhoop zich een' weg ter uitkomst banen:
„ Herroep met rouwmisbaar dien aangebeden zoon,
„ En dek uw hoofd met asch bij t zinken van zijn' troon.
Maar toch, hij is niet meer; geen fmart, geen angílig kermen,
Geen
offer noch gebed kan 't heilig hoofd befchermen:
„
Al hadt ge 't hoog altaar met tranen overfproeid,
Zoo talrijk als het goud dat in den Ganes vloeit,
Qq2
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„ Darius moest vergaan en keert niet weêr op aarde,
,, Te wijl 't verbolgen lot uw' levensdraad nog fpaarde,
„ En Alexanders heir reeds aanrukt op den wal,
„ Die 't volk, uw ttam en u zal brijz'len in zijn' val.
„ Keer gij dat onheil af en laat uw' ftam niet fterven,
En doe geheel de Iliad een laatfle gunst verwerven,
„ En red uzelve en ons in 't uiterst lijfsgevaar.
,,,, DIe Griek," dus (preekt de faam, ,,was nooit een woest barbaar,
,,,, Hoe blind de heerschzucht hem zijn grenzen uit kon jagen,
,,,, Hoe fuood bij Perzie in zijn kluisters heeft gefragen;
,,,, Hij fchijnt voor roem gekweekt, fchept in geen woeden vreugd,
,,,, Vergeeft, verheft, beloont, en gloeit alleen voor deugd."
„ Welaan dan: met uw kroot den vijand voorgetreden,.
„ Den Hechter van uw huis herftelling afgebeden,
Hem Suzaas ramp gemaaid, hem, als een' God, vereerd,
En 't jeugdig heldenhart dour moederangst verteerd:
Zoo laat de vriendfchap nog haar wijze troostreén hooren,
En hoop, maar kalmte niet, wordt in de ziel herboren.
Nu gaart de Havenrei' in Sifygambis hof
Al wat door Vorstenpracht de keurige oogen trof:
Het Perzisch vloertapeet, veelkleurig zaamgeweven;
De kostb're Koningswrong, met louter goud gelieven,
Met onyx en robyn en parels overzaaid;
Den gulden fchepter, thins door Cyrus vuist gezwaaid i
Den purpermantel, met juweelen overtogen,
Doorluchtig feestferaad bij 't onbepaald vermogen;
De fchoont}e kleppers uit den vorlielijken ftal,
Gevoedfierd voor den krijg en bij 't kiaroengefchal,
Bedekt met zilver, flaal en Sidons keurfcharlaken,
Zoo driftig in hun vaart, dat zij den grond niet raken;
Een' teed'ren maagdenrei, den glans, de bloem van 't rijk,
In onbeneveld fchoon idaiia gelijk,
Toen 't Godendom, uit fchuim van zaamgevloeide baren ,
't Albaste pronkjuweel ten hemel op zag varen;
Een' foet van Haven in hunne eerfle levenskracht;
Trezoor van wierook, door Saba- voortgebragt i
We!,
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Welriekend cederhout, de vrucht van Ganges zoomen,
En keur van fpecerij, nog fchaars aan 't hof vernomen,
Met all' den overvloed, dien 't koest'rend Oosten teelt,
En alles wat den finaak der Morgenlanders fireelt;
Terwijl Darius kroost en de afgeleefde moeder,
Beroofd van toeverlaat en uitkomst en behoeder,
Ten hoogen zetel uit-, den afgrond ingefleurd
Met donker floers omkleed, de haren losgefcheurd,
Zich uit de poorten floept met olfers en gefchenken,
En al zijn redding wacht van Alexanders wenken.
Gelijk de morgenzon, die aarde en zee beglanst,
De blonde kruin verheft, met golvend goud omkranst;
Zoo praalt Filippus zoon, gekroond met lauwerblaáren,
En nadert aan de (pits van Pellaas heldenfcharen,
Het onverwinbaar lijf met glintlr'end ílaal omkleed,
Gewapend met een (peer, voor de eeuwigheid gefineed,
Den hemelvorst gelijk, aan 't hoofd der Goan verheven.
De zegezang van 't heir doet aarde en hemel beven,
En krijgsbazuin en pauk en fchelle feestcimbaal
Vermeldt aan Suzaas muur der Grieken zegepraal.
laar 't fnuivend wagenfpan kan naauw den wal genaken,
Of Sifygambis ítort, de doodskleur op de kaken,
Van 't Koningsbloed omf'uwd, voor Alexander near,
En heft de weeklagt aan bij Suzaas vreemden heer:
Spaar, fpaar Darius kroost en zijn rampzaalge moeder!
Strek Cyrus nageflacht geen' vijand, maar behoeder!
„ Zij, die flavin moet zijn, waar ze éémnaal wetten gaf,
Buigt kermend neêr voor u en fineekt uw deernis af.
„ Geen medelijden kan toch ooit, bij 't zegevieren,
„ Den waarliik grooten held, de Godenfpruit, ontleren:
„ Nooit floot dat Godendom zijn ooren voor gebeên;
„ Nooit bleef zijn boezem koud bij klagten en geween;
,, En 't ;auim'ren, 't rouwmisbaar zou dan geen deernis wekkepp
aa Bij Koningin, die ílechts der Goden beeld verfrekken?
Qq3
„ Neen 1
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„ Neen, Alexander! neen; ik weet uw regt is groots
'k Weet, dat uw heldenmoed ons van den zetel stoot,
Dat gij bevelen kunt, als overwinnaar fpreken,
„ De ramp, die Grieken leed, op onze hoofden wreken,
En d'onverzoenb'ren haat, die in uw' boezem woedt,
„ In 't eind' vernietigd zien in 't laatfte Koningsbloed.
„ Maar 't is nog grooter eer, na 't glansrijk triomferen ,
„ Hem, die vernederd is, niet van zijn kniên te weren;
„ Ach! bij de zege, die uw wapens vergezelt,
Bij al wat dierbaarst is, wat heiligst aan den held;
Bij haar, wier moederhart, van reinen wellust dronken,
Zich roemen kan, dat ze u het leven heeft gefchonken;
Bij hem, die zulk een' zoon ... Maar 'k duizel bij dat woord...
„ Ik had een' zoon, als gij: die zoon is wreed vermoord.
„ Een (laaf, door hem alleen met gunst op gunst beladen,
„ Beflond zijn vuige hand in 's meesters bloed te baden.
„ Straf, Koning! fraf zijn feit. — Doch fehenk mijn' flamgena&.
„ Zie Sifygambis rouw; hoor jonge Statira,
„ I-loor mijn Paryfatis u haar verneedring klagen,
„ En, voor uw kniên gekromd, de wraak eens vaders vragen.
„ Neem alles wat mij rest, neem al den Koningsfchat,
„ Neem al den overvloed, dien Suzaas muur bevat,
„ En kan Darius bloed niet meêr genaá verwerven,
Zoo laat zijn moeder flechts en niet zijn dochters herven.
Zoo blijve 't vaderland, dat voor de grooten boet,
„ En wat mij 't dierbaarst leeft, door mij alleen behoed."
Dus klaagt ze en blijft geknield haar lotbefising wachten,
Terwijl de Hitte heerscht bij Griekens legermagten,
En 't al gehoorzaam beidt naar de uitfpraak van den held,
Die 't lijdend Koningsbloed een blijd aanitaande fpelt:
„ Rijs op, Vorstin! rijs ola; gij zult mijn boei niet dragen:
;, Rijs op g Darius kroost! -- De Koning zij verflagen,
Een muiter dompel' hem door 't eerloos Haal in 't graf,
Zijn nederlaag rukt u vier van den zetel af. —
„ Ik
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„ Tk ken de regten, aan mijn zegepaaal verbonden;
Doch zij mijn goedheid Hechts door Perzie ondervonden.
'k Ga, wat mijn wil vermag, regeringszucht te keer,
En wachte in mij dit volk een' billijk' opperheer. -99 Pleng dan geen' tranen meer, te zeer bedrukte moeder!
„ Derft ge in Darius val een' redder, een' behoeder,
„ Schenk mij 'Darius regt, dien heil'gen naam van zoon,
„ En fchaar u met zijn kroost naast Alexanders troon.
„ Neem alle uw giften weêr, hoe dierbaar in mijn oogen;
„ Geen buit, de roem alleen, beloon' 't standvastig pogen:
„ De magt vervliegt als rook; de buit moet ééns vergaan;
„ Verdiende roem alleen blijft de eeuwen door beflaan. —
„ Ga; wreek den Koning dan; gij kunt hem regt verfchaifen,
Zijn' vuigen moordenaar met nieuwe folt'ring firaffen:
„ Ik lever hem geheel aan uw' geduchten haat,
En ítrekk' zijn dood een' fchrik voor gruwzaam flaatsverraad.
Ga; heersch in Suzaas muur: heersch meer danooitvoordezen.
Laat af, Filippus zoon als uw' tiran te vreezen,
„ En meld aan al wat leeft, dat hij, die zegeviert,
Uw overwonnen Iand met billijkheid bettiert."
--

Hij fprak: zijn Votftenwil doet hoop en vreugd herleven,
En Sifygambis juicht en voelt haar angst verdreven;
Terwijl de fchare, ontgloeid door 't blakend heldenvuur,
Dus uitweidt in zijn' lof bij 't nad'ren tot den muur:
„ 't Is groot en glorievol, den vijand neer te vellen;
„ Gelijk een wervelwind, zijne akkers langs te fnellen;
„ 't Verheerde Koningsbloed te ulorten van zijn' troon,
„ En 't hoofd omkranst te zien met palm- en lauwerkroon.
„ Maar onverdoofb're glans blijft aan den held befchoren,
„ Die na de zegepraal geen wraakzucht aan wil hooren;
„ Die, waar hij standaards plant, ellende en rouw verdrijft,
4, En, meester van 't heelal, zichzelven meester blijft."
-
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Eerie ware CeLeurt,.e dts„

(Naar bet FToogduitscid„)
( edurende den winter van den jare í8o6 hadden de Fraiafc'ien de kleine flad W***, in Pruis/en, bezet. Hunne tfreuge krugstucht en nog meer hunne menschlievendheid hadden de
ruse der inwoneren dermate verzekerd, dat zij naauwelijks bGmerkten van regeling te zijn veranderd. Het Kersfeest was
eanftaande, en, van den Burgemeester tot aan den gering(ten
handwerksman, was iedereen bedacht, om dit aan de kinderen
zoo dierbaar feest (*) op de vrolijke wiize te vieren. Reeds
waren de winkels opgevuld met al wat Neurenberg fchoons in
fpeelgoed, en Hull irid lekkers, in allerlei gedaante, opleverde.
L ene voorbereidende vreugde heerschte onder de kinders
van W***. Twee Hechts namen er niet volkomen deel in: het
waren KAREL en zijn zusje K n R o L I N e. Hunne moeder, de
weduwe it L ï N G s n it R c, had geenen anderen wensch dan hun
geluk; snaar zij wa , 's daags te voren, verpligt geweest, aa;x
hare geliefde kinderen bekend te maken, dat zij niet zulke fraaije gefchenken als 's jaars te voren FF4adden te verwachten. Niets
had de Raad K L I N G s Ie P G toen verzuimd, om hun blijken
van zijne liefde te geven; maar zijn ontijdige dood liet zijn
gezin In eenen toehand , aan behoefte grenzende. KAREL en
K AR 0 L I NA maakten Raat , een ze ,r treurigen dag te zullen heb
toen hunne oudfle zuster hun kwam inluisteren, dat zij-ben,
moed moesten houder..
E L I Z e, in al den luister van jeugd en fchoonheid , fond
op het punt van eene echtverbindtenis aan te gaan , allerdierbaarst aan haar hart, toen haar vaders overlijden haar geluk en
bare ontwerpen eensklaps overhoop wierp. Niets, echter, was
in Praat, h?ar vin haren getrou wen Ii END It i it af te rukken.
„ Mijn vriend!” dus fprak zij tot hem, „ liet lot, welk ons
treft, kan, ten eenigeti dage, ons gunIliger worden; altban!
,, kan het ons van het vermaak niet berooven om de tranen
,, van
,

(*) Het Kerrf'eest is de dab, op welken In Puitschland gefchenke
gen die kinderen worden uitgedeelte; dic gefchiedt met veel tockels,
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, an mijne moeder af te droogen; — van onze moeder: want
„ reeds heeft zij u baren zoon genoemd." H E N i^ R i R ver
zijne teed ere zorgen tusfchen de voorwerpen van-delazo
zijnen eerbied en van zijne liefde.
In het hart harer moeder had F LIZ E gelezen , hoe duur het
haar zou te haan komen, genoodzaakt te zijn, al de verzoeken van de hand te wijzen, welke de kinderen, in derzelver
ongemaakt vertrouwen, om de Kersgefchenken zekerlijk doen
zouden; en finds drie maanden was het gevoelige meisje op
middelen bedacht geweest, om eene droefenis, zoo bitter aan
wederzijden, te voorkomen. Zij was eene meesteres in het borduren: voor een kleLderl}uk, met de dieptie geheimhouding
vervaardigd en voor een derde van de waarde verkocht, had
zij twintig kroonen ontvangen.
Op Kersavond maakre zich E L I Z E , van haren kleinen fchat
voorzien, gereed om de winkels te gaan bezoeken; vooraf ging
zij bij hare moeder, om haar te omhelzen, en vond zich fchier
gedrongen, haar deelgenoote van haar geluk te maken. Zij vond
bij haar een Fransch Onderofficier, haar een biljet van inkwartiering vertoonende. Eene talrijke krijgsbende trok door het
gewest, en geen huis werd verfchoond.
Doodbleek bedorven was de ongelukkige weduwe: finds lang
had zij haar jaargeld niet ontvangen; en nu nog deze vermeerdering van bezwaar! ... E LIZ E merkte haren angst, en , zich
niet vloed wapenende: „ liet zij zoo, Mama," zeide zij,
„ Mijnheer zij ons welkom! Ik ga de groote kamer voor hem
„ gereed maken." Fluisterende voegde zij er nevens: „ Wees
„ niet bekommerd, Mama! ik heb twintig kroonen." Zij
had dit niet gezegd, of zij was reeds op den trap. Getroffen
door dezen nieuwen trek van hartelijkheid, kon de moeder hare
tranen niet bedwingen; dezelve bleven voor den krijgsman
niet verborgen; tot nog toe had hij Fransch gefproken; hij
naderde de weduwe K LI rt G S B E n. o, en fprak haar, in het
Hoogduitsch, aldus aan:
„ Mevrouw, • ik zie de belemmering, welke ik hier veroor„ zaak; vergeef het mij, en gel(,of, dat gij mij diep zoudt
„ bedroeven, indien gij om mijnentwille eenige kosten maak
te." Met opmerking zag hem de goede weduwe aan; twee--;
tins was zijne toefpraak voor haar belangrijk: ziin tongval was
die van den ,lzas, en zij zelve was in die provincie geboren.
„Gij
Q9 5
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,, Gij zijtmijnlandsman,"zeidezij, met een minzamen glimlach,
tot haren gast, „en ik zegen het lot,'t welk u bij mij gebragt
„ heeft." De krijgsman, niet minder verheugd over deze ons
wilde eenige vragen doen naar hare geboorteplaats en-moeting,
familie, toen KAREL en KAROLINA ijlings in liet vertrek
kwamen. Niet dan te duidelijk kondigde hun gelaat aan, dat
zij kennis droegen van hun ongeluk . KAREL floeg een ver
blik op den vreemdeling; op bevel van hare moeder,-gramden
hem te groeten, doch zij bragt tevens
KAROLINA
trachtte
hare
oogen, om hare tranen te bedekken,
aan
voorfchoot
haar
welke zij niet kon wederhorden. „ Wat fchort er aan, lief
,, kind?" zeide de Officier; „ kan mijn gezigt u dermate be„ droeven ?" —„ 6! Het is zeer natuurlijk," hernam KAREL
„ dat zij u met een uituiekend vermaak zien moet: want gij
zijt opzettelijk uit Frankrijk gekomen, om te beletten, dat
men haar geene Kerstijd-gefchenken geve, zoo min alsmij l"
Het aangezigt van den kleinen knaap gloeide van kwaadheid.
„ KAREL! " riep de weduwe op een zeer erniligen toon.
VALENTIJN verblijdde zich, dat hij eindelijk de oorzaak van
dit groote hartzeer wist; een woord behoefde her hein hechts
te kosten, om het in de levendigfte vrolijkheid te veranderen;
hij verzekerde den kinderen, tot geen ander oogmerk te zijn
gekomen, dan om hun aan te bieden ai wat hun aangenaam
zijn konde; en de ftellige belofte van de mooifte fabel voor
KAREL, en van de mooil}e pop voor zijn zusje, deed hem
welhaast aanzien voor den besten vriend des huizes.
E L I z E kwam weldra terug; zij berigtte VALENTIJN, dat
zijne kamer gereed was, en zij aldaar zijn middagmaal zou lat^n brengen. Op eene befchaafde wijze bedankte hij het Ineisje, doch zag tevens Mevrouw KLING$nERG aan op eene wij
welke zij wonder wel begreep. „ Ons is gebleken ,"-ze,
zeide zij tot hare dochter, „ dat Mijnheer mijn landgenoot
„ is; het kan niet anders, of zijne verkeering moet voor mij
zeer belangrijk zijn; indien ik wist, dat het hem niet on„ aangenaam zijn zou, met ons aan tafel te eten...'- VALENTIJN viel haar in de rede, betuigende, dat deze aanbieding zijnen wensch voorkwam.
E LIZ E verpijnde zich, de belemmering niet te laten blijken,
welke de tegenwoordigheid des Franjehen krijgsmans haar ver.
oorzaakte ; zij verwachtte haren geliefden HENDRIK, en haar

dacht,
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dacht, dat de vreemdeling deszelfs plaats bekleedde. HENDRIK kwam inderdaad; doch eene ongemeene blijdfchap was
uit zijne oogen te lezen; naauwelijks fcheen hij VALENTIJN
te bemerken, en, E LIZ E's Roel naderende, haastte hij zich
om haar het groote nieuws mede te deden, 't welk in zijnen
geest omging, Een gewigtige post was er thans open; hij had
uitdrukkelijke, toezegging van de perfonen, te wier begevinge
dezelve fond; flechts werd van hem borgtogt geëischt, en het
kon niet misfen, of een zijner neven , een rijk oudvrijer,
zoude het zich tot pligt rekenen, zijn borg te worden. De
,post verkregen zijnde, zoude het huwelijk den volgenden dag
voltrokken worden. HENDRIK huppelde op zijn íloel ; E L IzE's bevallig gelaat was purperrood geworden, en hare hand,
onder de, tafel ge&o ken, drukte de hand van den gelukkigen
HENDRIK. Hij ging niet van haar, dan om naar den rijken
neef te vliegen, Wien hij, in den grond van zijn hart, de fraaije rol benijdde, welke deze, in zulk eersen toetland, te felen
had. De oude bloedverwant hoorde hem zeer aandachtig; met
veel omhaals fprak bij niet hem over zijnen vader, zijne moe
zijne geheele familie, en begoot met hem te verklaren,-dern
voor geene enkele kroon borg voor hem te zullen worden,
Wanhopig keerde HENDRIK tot zijne ELIZE terug; zij Ias
haar vonnis op zijn gelaat; doch de vrees, haar moeders finart
te zullen vermeerderen, deed haar fpoedig eenige krachten ver
Ik zal zelve gaan," zeide zij; „ ik zal dien ver--zameln.„
„ harden mensch gaan fpreken; misfchien heeft x f, N o RI K zich
„ niet kunnen vernederen om hem te fmeeken; slaar e:ij zal
„ niets te zwaar vallen, en mijne tranen zullen hein verriur„ wen." En, even als ware de hoop inderdaad in hr hart
teruggekeerd, wist zij zich reeds met eene blijmoediglieid te
wapenen, welke zij aan haren minnaar en aan hare moeder wilde wedergeven. Zelfs bezat zij moeds genoeg, in den avond
verfcheiden Elzasfer liedjes te zingen, welke zij in hare kindsch.
beid geleerd had. In verrukking riep VALENTIJN uit, dat
het regt jammer was, dat zijn Kolonel , ook een Elzasfer,
en ingenomen met al wat hein ziin vaderland herinnerde, Juf
E LI Z E niet kon hoeren. Gretig vernam de weduwe-fer
naar des Kolonels naam ; VALESTIJN noemde haar dien, doch
die naam was haar niet bekend.
E L I z A bragt het groutfte gedeelte van den tracht door. met
her
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het beramen van middelen , om voor H E N D RI K'S ouden neef
te verfchijnen; eindelijk bepaalde zij zich hij den volgenden
inval: deze Heer s o R as A N N was bijkans al wat hij bezat verfchuldigd

aan eene menigte kleine, niet zeer eerlijke fpecula.

tiën, doch die, als de belangrkjkite, al zijne aandacht fehenen
te verdienen, zoodra hij er zich eenig voordeel van kon beloven. Sinds eenigen tijd was EL 1 ZE 's meest geliefde bezig*
held geweest, het kleed te borduren, welk zij op haren trouwdag zou dragen. Zij neemt dit kleed, het gezigt waarvan alleen
diende om hare droefheid te vergrooten, en begeeft zich naar
den gierigen S o R M n N N. „ 1Vlijnheer," dus (prak zij hem
aan, „ gij hebt geweigerd, borg te worden voor mijnen ar„ men ii END RIK, uwen bloedverwant; de Hemel vergeve het
„ u! Maar, omdat gij ons belet te trouwen, zult gij mij ten
„ mintje het pleizier doen, mij van mijn bruidskleed te ontlaten. Daar is liet; geef er mij voor zoo veel gij kut: want
„ Mama is zeer ongelukkig." S 0 R MANN fcheen zich en
oogenblik te bedenken; E1,IZE meende, dir hij eenige wroeging had over zijne ongeviceli,eheid; hij peinsde Hechts op ge=
iegenheden om het kleed ten duurfte te verkoop m, nadat bij
het voor den minst mogelijken prijs zou gekocht hebben.
In dit oogenblik trad er een F,wnsc" Kolonel binnen; het was
dezelfde, waarvan de F urier, die bij Mevrouw z LI N c S a ERG
gehuisvest was, tegen haar gefproken had. Dc Kolonel had eene
kamer in het huis van s o a MANN: jut zijn verifier had hij een

jong, mooi meisje zien binnentreden, en, onder voorwendfel
van zijnen huiswaard goeden dag te zeggen, was zij het, welke
hij zocht. In het eerst dacht hij dat zij gekomen was om het
kleed te knopen, dat op de tafel uitgefpreid lag, en maakte haar
een ko;npliment over haren goeden finlak; doch toen hij, in
tegendeel, vernam, dat zij gekomen was om liet te verkoopen,
prees hij haar hoogelijk over hare bekwaa^nheid, en, over de
volmaaktheid van het borduurfel uitweidende, verklaarde hij,
dat liet kleed zes louízen waardig was. -- „ Weet gij wel, wat
„ gij zegt ?a' riep de oude woekeraar: het is juist driemaal
„ meer, dan ik, in gemoede, haar kan geven; het borduurfel
„ geraakt uit de mode, en ..." Reeds had de Kolonel de zes
buizen op de tafel gelegd, en, het kleed opgerold hebbende,
nam bij het onder den arm. „ Niet meer dan zoo veel is mijn
,, werk waard, zeide ELI ZE , vier buizen nemende. Zij
'
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neeg tegen den Kolonel , wierp op den onbarmhartigeit
SORMANN een oog , hetwelk fcheen te zeggen : „ Er
„ is dan geene hoop meer voor mijnen armen H E N D RI K r en
verdween.
Naauwelijks was zij uit het vertrek gegaan, of de Kolonel
deed S o R M A N N honderd vragen, op welke hij hem den tijd
niet liet om te antwoorden, door zijne uitroepingen over het gelaat, de geflaite en houding der belangrijke E LI ZE te herhalen,
Toen hij eindelijk naar zijnen huiswaard bedaard kon luisteren,
verffond naij , dat het meisje de dochter was van eene Franfchè
vrouw, van eene der aanzienlijklle familiën, uit den Elzas,
maar van alle hare bloedverwanten verlaten, omdat zij een huwelijk had aangegaan, hetwelk beneden haar fatfoen werd gerekend. „ Voor het overige," voegde er so R NI A N N nevens,
„ het moet de arme vrouw wel zeer gefpeten hebben, dat zij
„ uit haar land is gegaan, finds de Raad K LI N c s BF. 1t c haar
weduw heeft gelaten met drie kinderen. En, tot overmaat
„ van (mart, heeft die ELIZE, welke gij zoo zeer bewondert,
„ in haar hoofd gekregen, niet zekeï en HE N o «I K te trouwen,
„ mijn bloedverwant inderdaad, en een zeer aardige jongen,
maar die geen dukaat in de wereld heeft"
De Kolonel fcheen niet meer naar den ouden s o R MA N N te
luisteren; hij liet hem den naam van den Raad KLINGSBERG
herhalen, en keerde vrij brusk naar zijne kamer terug. Zijn
Fourier wachtte aldaar op hem : met eene deelneming, welke hij
niet kon ontveinzen, vernam hij van hem de bijzonderheden,
welke er, federt twee dagen, in dit ongelukkig huisgezin waren
voorgevallen.
In het naar huis gaan was EL I ZE over de markt gegaan, op
welke de mooifte kramen waren opgeflaen; haar viel in, dat
haar lieve K A REL en hare kleine K A R OLIN A de é; nig.e kinderen zijn zouden, die nit deelden in de algemeene vreugde;
Braks, zonder dat zij er aan dacht, was meer dan de helft van
den prijs van haar bruidskleed aan perstijd-giften befleed. Het
denkbeeld van liet levendig vermaak, waarmede dezelve zouden
ontvangen worden , vervrolijkte haar eenigzins. Zij liep naar
hare moeder: HEND RIK was bij haar, en hun gefprek fcheen
zeer treurig geweest te zijn. Om hen te verflrooijen, verhaalde
hun ELIZE haar bezoek bij den ouden SORMANN; met warmte fchilderde zij het kontrast tusichen het gedrag diens onmen
fche-
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fchelijken bloedverwants en de edelmoedigheid des Kolonels,
dien zij bij hem ontmoet had. Rampfpoed maakt dikmaals onregtvaardig, en HENDRIK was uit den aard jaloersch. Hij liet
zich eenige fcherpe woorden ontvallen, rakende de galanterie
der Franfche krijgslieden, en hoe gemakkelijk een mooi meisje
bij hen befcherming kan vinden. E LIZ E'S blozen en een traan
bragten hem tot zwijgen; hij zweeg, doch verdween fpoedig
met eene barfche houding.
ELIZE, alleen gebleven, aanvaardde V A L E N T IJ N'S aanbieding, om haar te helpen tot het gereed maken van de kamer,
waarin het kleine feest aan de kinderen zou gegeven worden; hijg
verzocht, als eene gunst, verlof, zijne gefchenken te mogen
voegen bij de gene, welke voor de kinderen beflemd waren.
Eensklaps trad de Kolonel binnen : zekere gemoedsbeweging
Bond op zijn gelaat te lezen. ELIZE feheen zulks niet op te
merken, maar bragt hem aanftonds bij hare moeder.
Niet lang leed het, dat HENDRIK zich zijne kwade mint
verweet; met verhaaste fchreden kwam hij terug, om zijn meisje
vergiffenis er voor te vragen. Hij opent de deur; en het eeríte
voorwerp, welk hein in het oog valt, is ELIZE, in de armen
van den Kolonel! Hij wil een fchreeuw geven, en de ílem
beulerft hem op de lippen; hij wil vlugten, ende krachten ontbreken hein ; hij flaat als een blok. Doch reeds is ELIi z E, uit
des Kolonels armen, in de zijne gevlogen. ,,Lieve HENDRIK ,"
zegt zij tot hem, „ gij ontbraakt aan ons geluk. Weet gij, wie
„ de befchermer, de vader is, dien de Hemel ons toefchikt?"
Mevrouw K L I N G S B E R G, met den zakdoek in de hand , en in
tranen zwemmende, vertoont zich, door eene menigte aandoeningen gefchokt, en (preekt niets anders dan woorden zonder
zamenhang. De Kolonel vat het woord; in weinige woorden
ontvouwt hij den jongeling de oorzaak van• al wat hij zag. Mevrouw K L I N G S B E R G, namelijk, had in hein eenen broeder
wedergevonden, van welken zij geloofde voor altijd vergeten
te zijn. Reeds had de edelmoedige krijgsman het geluk van
ELIZE en HENDRIK voor zijne rekening genomen; voortaan
wilde hij voor her beflaan zijner zuster zorgen, welke hij tot
verblijfplaats het landgoed aanbood, waarop zij in den Flzas geboren waren. „ Mijne lieve nicht," zeide hij tot ELIZE, „ gij,
„ die heden zulke lieve Kersgiften aan de kinderen fchenkt, zult
„ de mijne niet weigeren." En hij maakte het opgerolde kleed

los
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los. „ Ik zal het al mijn leven bewaren," antwoordde ELI ZE,
hetzelve met haar ooras hand tegen haar hart drukkende; „ net
zal mij bij aanhoudendheid herinneren, hoe zeer ons lot in eert
enkelen dag kan veranderen 1"
Niet zoo dra had de oude s O RM A N N het gelukkig voorval
vernomen, waarvan Mevrouw K L I N G s B E R G's huis het tooneel
geweest -was, of bij kwam zich tot borg voor den jongen II E ND RI K aanbieden , en zich zelven ter bruiloft noodigen. Met het
optrekken der fehouderen, uit medelijden, werd zijn geld van
de band gewezen, en zijne plaats aan de bruiloftstafel den goeden
VALENTIJN

toegewezen.

VOLTAIRE EN LEKAIN.

gaf de eeríle maal
e beroemde Tooneelfpeler LEK
D
in
die,
door
velen
aanvaarde, en
zijne
vermogens
blijken van
Al N

door zoo weinigen met grooten lof uitgeoefende kunst, op het
Tooneel, 't welk VOLTAIRE aan zijn huis had. Hij fpeelde
daar de rollen van s E ï n en van M A II O M E T H. Hij fpreidde in
de uitvoering blijken ten toon van de beginfels te bezitten der
uitflekendile tooneelbegaafdheden, fchoon vermengd met vele
gebreken, die noodwendig in den aanvange plaats grijpen.
Na deze eerfle proeve vroeg vo L T AIR E hem, op een vriendelijken toon, welk een levensberoep hij ten oogmerk had te
aanvaarden. LEKAIN antwoordde, dat hij geen beroep liever
zou omhelzen dan dat eens Acteurs; dat het lot hein in vrij
ruime omflandigheden geplaatst, en hij reden had om te hopen,
dat hij bij het verlaten van het beroep zijns vaders (die een
Goudfmit was) geen groot nadeel zou Iijden, mits hij, ten eenigen dage, onder de Franfche Tooneelfpelers mogt aangenomen
„ Ach, mijn waarde Vriend! doe dat
worden en optreden.
nimmer. Speel voor uwe uitfpanuing, doch laat het nooit
uw beroep worden. Om een goed Tooneelfpeler te zijn,
,, worden de groottle, de zeldzaam le en de moeijelijkst te
„ verkrijgene talenten vereischt. Om 's Hemels wil, verfchijn
,, nimmer op het openbaar Tooneel!"
LEKAIN volgde dezen raad van VOLTAIRE niet op. Hij
keurde 't beter, het openbaar Tooneel te verkiezen; en zijne
--
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land- en tijdgenooten hadden reden zich des te verheugen: het
Fransch Tooneel zou een van zijne groottie fieraden gemist
hebben.
ANECDOTE VAN DIDEROT.

was, gelijk men weet, een vijand van de Vor.
D
ïten. Er waren slechts weinigen onder dezelve, van welke bij
IDEROT

goeds (prak, en hij ontweek zorgvuldig de ontmoeting van al
de overigen. Zekere Duitfche Erfprins wenschte, in Parijs
zijnde, hem te leeren kennen; terwijl de Heer VAN GR IM
bet op zich nam, den Prins gelegenheid daartoe te verfchaffen.
Verfcheiden pogingen mislukten; maar eindelijk gaf DIDEROT
zelf zijn verlangen te kennen, om eenen jongen Duitfchen Prins
te zien, van wiens uitftekende talenten men hem telkens nieu.
we trekken verhaalde en hij beloofde den Heer VAN GR IM
met hein in een gezélfchap te zullen gaan, alwaar de Prins
zich insgelijks zou bevinden. Vóór den afgefproken dag, echter, begaf zich de Heer v A N G RI as, verzeld, door den Prins,
naar DIDEROT, hein dien als eenen Duitfchen Graaf voorfiellende, die eerst binnen kort te Parijs gekomen was. Het ge.
fprek werd oogenblikkelijk belangrijk, en de vreemdeling verraadde zoo veel vernuft en zoo uitgebreide kundigheden, dat
de oude Wijsgeer een paar uren zeer opgeruimd voortpraatte,
en bij het weggaan zeide: „ Ilr bid u, heer Graaf! mij toch
„ vooral dikwerf te willen bezoeken;"
„ Apropos, van bezoeken gefproken," zeide de Heer vAri
GRIM; „ gij wildet immers met mij naar Mevrouw * * gaan,
„ om den Erfprins van * * te leeren kennen." -- „ Ach, loop
„ heen met uwen Prins!" hernam DIDEROT half gramflorig;
gij ontneemt mij het gezond verftand, en geeft er mij niets
„ voor weder." — „ Nu, zoo heb ik de eer, u hiermede den
„ Erfprins van * ' voor te ftellen," voer de Heer VAN e.iirivt
voort. — Zonder een oogenblik in verlegenheid te zijn, zeide
IIIDEROT: „ Werp u den beminnelijken Prins te voet, Mijn„ heer! en vraag hein vergiffenis voor de onbeleefdheid, die
„ gij mij hebt doen zeggen."
731. 546. reg. Ia van ond. hiaat reeds, lees rees.
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tiitgefproken in de Maatfchappij
FELIX MERITIS

?

door
P. C BE f 2LLIER,
,

Predikant bij de TWalfche Gemeente te 4mftert ar,

W

aarheid en Onafhankelijkheid zijn zeer naauw aai4
elkander verbonden. Men geniet de laatfte , naar mate
men de eerfte hoogacht. De grondwet van deze MaatIchappij plaatst dit beginfel in een helder licht (i). Die
wet
(*) Het is de heitendige gewoonte bij deze verdienftelijke
Maatfchappij , den Verhandelaars een afdruk van de navolgende wet ter hand te hellen: „ De hoofdbedoeling van deze Maat, fchappij is, om, bij wijze eener nuttige uitfpanning, verband
en deugd aan te kweéken, en kunflen en wetenfchappen te
doen bloeijen; met deze bepaling: dat het in geen der De.
„ partementen zal geoorloofd zijn, eenige werkzaamheden te
„ verrigten, of eenige voorílellingen Of verhandelingen ie doen,
„ die, eenigerwiize, honende zijn voor den Godsdienst of de
goede zeden, noch ook dezulke, die geheel of ten tleele zijn
y , ingerigt, om eenigerlei godsdienstige, ftaatkundige of burgerMENG. I813. N0. I3,

KI
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wet verwijdert alles, hetgeen aan nuttige veritandsbefcha„ing of betamelijke uitfpanning riadeelig zonde kunnen zijn;
zij verleent een onbcleinmerden toegang aan een ieder, die
dor de cone of andere bijdrage tot weteiifchap of kunst
eenige leering of genoegen wenscht toe te brengen. Die wet
duldt niet den miuícen aanval op hetgeen eerwaardig onder de menfchen is; zij fluit alle partijfehap uit, onder
welk een kleed of gedaante zich dezelve ook moge vertoonen; zij wil niet, dat hier de een heerfche over den anderen; zij handhaaft dus de vrijheid, die aan waarheid en
pligt verknocht is: ook zijn er geen knellender ketenen,
dan beginfelen, die het verfland benevelen, de zeden kwetfen, en het hart bederven. Bewaart, Mijne Heeren ! deza
grondwet, welke gij voorfchrijft en mededeelt aan een ieder, die uw vereerend verzoek, om in het midden van n
op te treden, gewillig aanneemt; bewaart dezelve zorgvuldig, en uwe Maatfchappij zal meer en meer een treffend bewijs opleveren, dat waarheid en onafhankelijkheid ten
naauwfIe aan elkander verbonden zijn.
Het is voor den menfehelijken geest, en tot bevordering
en zuivering van eigen kennis, dikwerf nuttig, om bij zulk
een punt, als ik daar opgegeven heb , flil te ftaan. Er
zijn oogenblikken, waarin deszelfs befchouwing licht, moed
en opgeruimdheid geeft. Men vergeet bij zoodanig een onderzoek , hetgeen er knagend en verbrijzelend in dit leven
is. — Mag ik dan mijne aangevoerde en door uw Genoot fchap gewettigde helling in eenige hoofdtrekken zoeken op
te helderen en te íiaven! Mag ik te dien einde u een en ander voorbeeld van die edele onafhankelijkheid, geboren uit
onuitwischbare liefde tot het ware, goede en fehoone, het,
geen-

» lijke gevoelens opzettelijk aan te randen, of op eerre belee„ digende wijze ten toon te hellen. Zullende de Voorfteller$
„ of Verhandelaars, onverminderd de bepalingen, die hun, hier„ omtrent, bij de bijzondere Departementswetten mogen zijn
voorgefchreven, deswege verantwoordelijk zijn bij de Maat
-„fchapij."
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geen toch in den geest eener onvervalschte wijsgeerte éért
is, herins_ren! Mag Ik, getrouw aan mlin denl:bee:'d, en
Tanden, en talen, en gewoonten, en begrippen, en j e .

vensI arden , en tijden voor uW en nu ii oog doen verdwij-nen, om enne van dat .alles onafhankelijke denk- en handel
bijzonderheden te fcheticlt, en daardoor mij-^vijzeng
en u in die Itreelende overtuiging te bevestigen, dat waarheid
en (rnafhatikelijkheid ten naauwlae met elkander verbonden
zijn , en dat de laats{ e dtt:fr het meest genoten wordt, waai
de eerfile de meeste achting vindt ! -- Verleent mij uwe guns
iiige en toegevende aandacht.
Eenige weinige wenken en voorbeelden, tot Raving mija
ser ftelling onpartijdig gezocht en daargefteld, zullen áeá

voeg zijn.
Tijden vin onwetendheid) , en algemeene oncleiiverping
aan menicb. lijk gezag, bo;ijen den vrijen geest. IIoe gem
doenlijk is het dan, in het midden der donkerheid en der
1laaffciie banden , bis de groothte tegenwerking, bij onmftandiglïeden, weinig gefchikt om eigene ont'vikkaing te beVorderen , eenen nnan te zijn opiiaaii, olie denkt rn gev„c.lt,
geheel onafnankeliilz 'ian den geest ziineï• eeuwe , en did
zich door alle hindernisfen den vg baant tot het rijkijk
verfpreiden van licht en waarheid ! Zoo.lanig was, in de vijf-

tiende eeuw, R U D O L+ I1 AG RI C 0 L A. In eerie ger111ge;
boerenwoning, niet verre van mijne vaderftad Gro? i;igcn,
geboren, was lijf het, die, alleen geleid door het vroeg
en naaawkei.lrig hzen van de beproefde fchriften der ouden,
Vooral der KimÈ2, meer dan iemand anders medewerkte, om de ingewikk lie en alles overroe- sterende fehoulfche
iwijsgeerte den bodem in te (laan, en atzoo bpi<sc<<lard
tot eerre grootre hervorming voor te bereiden.
Bijtielo)f, vernielende dweeperij, zich onáphoudelijl;
eachtervul ende v ilksberoeringen , burgerlijke tweedrag't , (inderling versie, lde raadsverga- lering. n, door pai'tijfchap beftuttrde: gei-, gtshnven , hevige godsdiens^t^visten , en bij die
-alles Bene listige ftaatkutlde , en de onmogelijkheid om onzijdig
te blijven; — welk een geest zoude niet bi igen onder zul*

Kr$
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ke omftandigheden ! Maar Frankrijk.f grootfte Kanfelieg
MICHEL DE L'HOPITAL, maar de edele DIORNAV
bleven, in het midden dier ftormen, onafhankelijk, zich
Zelven gelijk, der waarheid getrouw.
Met die zelfde of enbaarheid van geest, met die zelfde
vrije hand, boven allen bedriegelijken indruk, boven alle
bijzondere inzigten verheven , zoo geheel niets dan waar
zoekend en bedoelend, fchreef T II U A N u s de ge--heid
fchiedenis van het zoo even gemelde tijdperk.
H ui G D G r. o o T verloor en ambt , en Raat , en
goed, en vrijheid; maar zijn voor alle fchokken ontoegankelijk vernuft gaf, bij zoo vele andere voortbrengfelen, uit
Loevefeins kerker aan zijn vaderland , aan de ganfche we reld zijne, in meer dan veertien talen overgebragte, ver
over de waezrheid van den Christelijken Gods--handelig

dienst.
Nooit werkte de ziel van MA R C U S T U L LI US onder
de ouden , en die van R A C 0 onder de lateren , onafhankelijker; nooit bereidde hunne wijsgeerte edeler voedfel voor
de volgende eeuwen, dan toen zij beiden liet wisfelend
lot der meníchelijke ftaatkunde ondervonden.
Heete dorst naar kennis wordt door niets uitgebluscht.
Steeds vermeerderend, wijkt hij zelfs niet in het-midden der grootffie gevaren. De Pharfalifche velden zagen c E ZA P. S nafporend oog den loop der flarren gade
aan; en, toen Syractife onder MAR C E L L tI s zwaard-sl
moest bukken , bleef A P. C H 1 ME D E s, bij het ontzettendst
krijgsrumoer onbewogen, de diepten der wiskunde doorgronden.
Dit alles nu was de vrucht van onbeperkte zucht tot
waarheid, en ílrekt 'ten bewijze, dat zij alleen de beste
waarborg onzer onafhankelijkheid is. Maar er zijn nog
meer wenken, nog andere voorbeelden te herinneren.
De eer(le indrukken, die wij in onze jeugd ontvangen,
onze bijzondere godsdienflige opvoeding, de Rand, waar
onze geboorte ons fchikt, de wil en wensch van oude--toe
ren, die een hoogen rang bekleeden, de keus van den Vorst,

de
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de Rem van het algemeen , — kan er iets beílisfender voor ons
toekom(Iig lot zijn? En echter was er niets, in dezen zoo
dringender zamenloop van omilandigheden, dat den jongetr
en in de pracht der wereld opgebragten WILLIAM PENN
uit zijne baan konde rukken , en hem zijne aangenomene
eenvoudige beginfels en levenswijze doen verzaken. Zoo
onafhankelijk dacht hij, dat zelfs de fpotternij van het gans
sclie Hof op zijnen vasten geest geen den minften invloed
had; terwijl hij met onbegrensden moed en taai geduld zij
weg voortwandelde, de wetgever van 1lnaerika wierd,-ne
de ketenen der Canadafche hammen verbrak, een verbond
met hen floot , mogelijk het éénige , waaraan arglistige
(laatkunde geen het min (te deel had, en hetwelk ook nooit
gefchonden is; terwijl zijn naam in Penfylvan'ê leeft, en
ons de leerrijke gedachtenis van eenen waarlijk onafhankelijken geest voor liet oog brengt.
Is het een onwederfprekelijk merkteeken van eene onaf
denkwijze, welke weet over vooroordeclen te ze--hankelij
gepralen, en alleen niet waarheid en pligt raadpleegt, wanneer noch de hoogverheven hand, waarin men geplaatst is,
noch de naauwiie betrekkingen met hen, die aan het hoofd.
der regering zijn, noch het heerfchend gevoelen, dat door
de opper(Ie raagt bepaald is, in (laat zijn, de minfle fcha.
duw van verandering in achting en genegenheid voor hen,
die hunne zaak hebben zien vallen, te weeg te brengen, of de openlijke betuiging van die onverbrekelijke ach
te beletten; — is dit onafhankelijk denken en hande--ting
len, dan dacht en handelde alzoo Vader w Ir.. L E MS Weduwe, de edele c o L 1 r N Y, toen zij met eigen hand der&
braven , maar verbannen no o GE R B EET a moed infprak ,
en hein tot eene blijmoedige en ítandvastige onderwerping
aan Gods wil vermaande.
Wanneer wij bij de uitgebreidhe geleerdheid, bij een alles omvattenden geest, bij het diep doorzoekend en peilend
verfland, fmaak voor het hoogst eenvoudige vinden; wanneer men bij al het groote, hetgeen men bezit, en bij al
den roem, dien men verkregen heeft, zich niet fchaatnt ;
dat
Rrj
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dat eenvoudige openlijk de zuiverfle achting te bewijzen,
dan noemen wij dit onafhankelijkheid van geest; en deze
onaf hankLl jkhcid vertoonde zich in L E I B NI T S, toen hi,
aan het nederig gefchrift van T H 0 MA S A KR m r i s den
groots}en lof gaf, hetzelve onder de eerwaardigUe en nuttiáíte voorthrengfels van het meifchelijk hart Helde, en zij.
ene eigen Rich ing daarin zocht
Met die zelfde onafhankelijkheid, die alle vooringeno.
menh,id te onder brengt, zag men den Schrijver van den
jonn,?Ln J1i achai fS, den beroemden Ii A R T HELE M Y,
voor wien de ganfche oudheid hare fchatten had opengeJegd, en wiens gevoel voor allo kunst zoo fijn was, de
,fit lfbeproevrngen van Vader A U G u s T I N u s op den hoog
1ten prijs ftellen, dat klein en voor de wereld zoo onaanzienlijk gefchrift , te gelijk met den HO BI E R U s en P I N n
D AR IJS, lij zich dragen , en, in de ure des doods, den
troost, dien het hem gaf, met dankbaarheid waarderen.
Nog eens. Het nafporen der natuurverfchijnfelen, het
ontdekken van fommige harer wetten, het doorgronden van
eenige harer geheimenisfen, ging meer dan eens gepaard
pet eene kwalijkgeplaatlle zelfvoldoening, die niet zelden
op aanhidding van eigen vernuft uitliep. Er is geen ongelukkiger (laaf, geen kl_iner noch afhankelijker wezen, dan
de man , die zichzelven vergoodt. Alle ingebeelde waarde
van den rnenfcheliiken geest fchept kluisters, zwaar om
te dragen, mocijelijk om te verbreken. Hoe vrij werkte
dus de ziel van eenen fI AL L ER, wiens doorziend oog,
wiens vaste hand , in ieder punt der fchepping, Hem , die
zich verborgen houdt, eerbiedig ontdekte! —Even zoo vrij,
en onafhankelijk van drukkenden hoogmoed, waren, onder
ons, die groote mannen , wien het vergund werd, zoo
diep in he heiligdom der nature in te dringen. ik fpreelR
van eersen HUIGENS, NIEUWENTIJD, LEEUWEN 31 o E K , B o E k HAVE; namen, die ons, bij de gedachte-,
iiis van verbazende kunde, het zachte beeld van nederigheiJ
oen waarheidsliefde, en dus ook van de edelfte ©naflianke9
^i;kheid , voor den geest brengen,
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Met deze laatfile fcilets verbindt zich op het naauwíle de
herinnering dier wijsgeerte, die, zonder twijfelari.j, edel,.moedig genoeg was, om te bekennen, dat zij alleen een
klein, zeer klein gedeelte der zaken kende. Matigheid was
het kenmerk van haar onderzoeken en van haar beflisfen.
Zij had weinig teleurllellingetl te vreezen, omdat zij niet
meer zocht dan geoorloofd was. -- ja, dat was ware onafhankelijkheid, wanneer men grenzen erkende en eerbiedig.
de, en tegen den vrijen geest durfde zeggen: Tot hiertoe
en niet verder! — Zoo was de echte Socratifche wijsgeer.
te, wiens grondvester, indien hij thans leefde en leerde,
mogelijk door velen, die hein nu bewonderen , omdat hij
een 4theniënfcr was, onder de armen van geeste zonde
gerangfchikt worden.
Eindelijk, ter proeve van onafhankelijkheid, met waar.
heidsliefde verbonden, Itrekke een der befchaafdfle mannen
uit de jongstverloopene eeuw , die, onverfchilli,,, in welk,
Pen land, onder welk een volk, in welk eene taal hij het
fchoone vond, oude en nieuwe letterkunde zonder mate
vereerde; en die, gevormd door H0 RAT IUS CII P1 AR 0,
door THEOCRITUS en CALLIMACHUS, door ADDISON en SHAKESPEARE, door ZOHEIP,, bfOHArz E n en v A FE R, zoo wel in Rome als Athene, zoo wet
in zijn vaderland als aan den PerziJchen zeeboezem, zijnent
kostelij'ken fchat vergaarde. Ik fpreek van wi L L I AM j otv E s, den ílichter der Iziatifehe Maatfchappij van weten.
fchappen op de kust van Malabaar; welke (lichting zoo
veel tot roem der Oosterfche letteren, en tot eer der openbaring en des Christencioms, heeft toegebragt.
Dit zij genoeg, Mijne Heeren, om, gelijk ik vertrouwe,
eenigzins de Helling;, waarmede ik voor u optrad, als een
loffelijk en eerwaardig beginfel te doen befchouwen, en u
en mij meer en meer te overreden, dat, in den ganfclien
aanleg en ontwikkeling van onzen geest, waarheid en onaf
zeer naauw aan elkander verbonden zijn, en-hankelijd
dat de laa tf e dáár het meest genoten wordt, waar de eer
eerbied en de getrouwlle hulde ontvangt. -lcednzuivr}
Rra
Nie-
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Niemand onzer denke, dat het in de eeuw, waarin wij
leven, minder noodig zij, op de waarde van dit beginfel
aan te dringen, dewijl wij in wetenfchap of letterkunde niet
meer dien tegenftand ontmoeten, dien men in vorige tijden
te overwinnen had.
Het is waar, (om alleen bij het wetenfchappelijke en let:
terkundige te blijven) onze G n L I L E ï s zullen om hunne
ontdekkingen niet meer in den kerker geworpen worden. De
ban , gelijk die van LE o DE N X, zal niet meer het hoofd
treffen van den man, die het wagen zoude, iets in den
4riosto te berispen. Wij durven, naar eigen inzien, naar
eigen gevoel, het oude boven het nieuwe, en het nieuwe
boven het oude, naar verfchil der onderwerpen en der behanJeling , vrijelijk verheffen. Wij mogen Trojes laattien
nacht, in MA R o S fchets, verre den voorrang geven boven
het bloedige Parijfche Bruiloftsfeest, in V O L T A I RE
Hendrik den IV Wij kunnen veilig de verfchrikkelijke
toovermengfels in den Macbeth veel belangrijker keuren,
dan alles, wat ons x o R A TI U S van zijne Canidia , en
L U C A N US van zijne Erichto zegt. De oordeelkunde
4urft, ponder fchroom, met haar helder licht in alle gedeelten der letterkunde indringen. De ílroomen van kennis,
Vloeijen , zonder twijfel , van alle kanten zamen. -- Echter
Vraagt men, met befcheidenheid : Bezitten wij inderdaad veel
van dien geest van edele onafhankelijkheid, die in alle tij
veel heerlijks, zoo veel onverderfelijks te voor--denzo
chiju bragt ? Ontvangt iedere wetenfchap, iedere kunst„
ieder nieuw opgehelderd inzigt, iedere door grijze ervaring
geítaafde opmerking , de fchatting, die haar toekomt?
'Wordt het oordeel, hetgeen wij vellen over menfchen, za1ten, eeuwen, ftelfels en gevoelens, altoos door onpartijJigheid, het kenmerk van onafhankelijkheid , befluurd?
Zijn wij ífeeds billijk genoeg, om naar vaste en aan geene
afwisfeling onderhevige regels dat oordeel in te rigten?
Vergeet ook wel eens eene latere eeuw, wat zij aan eene
vroegere verfchuldigd is ? En wordt de bron, waaruit zoo
Veel beekjes gedrenkt moeten worden, niet wel eens ver.
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*chtelijk voorbijgezien ? Geven wij aan ieder land , aan
ieder volk, aan ieder vernuft de eere, die hun toekomt?
Hebben wij het eenvoudige, dat heilig zegel der waarheid,
lief; of knielen wij wel eens voor hetgeen zijnen roem,
gelijk L o C R E TI U s zegt (*) , van zijne duisterheid ont,
leent? -- Igoe dit ook zij, er zijn middelen om onze onaf•
hankelijkheid te handhaven, en daardoor de eer der waar
haren invloed te bevorderen. Laat mij dezelve,-heidn
tot onderfteuning en bevestiging van hetgeen ik gezegd heb,
kortelijk mogen voorPcellen.
Men raadplege tot dat einde de gefchiedenis van het men.
feitelijk verfland, niet naar zekere willekeurig geplaatffe oog
maar met onparti di heid en onbevooroordeeldheid;-punte,
en meer clan één trek van miskende grootheid, meer date
99n llraal van verborgen licht zal zich aan ons oog opdoen.
Men erkenue in de oneindige verlcheidenheid der nature
het afbeeldfel der verfchillende wijzigingen van den menfchelijken geest, die hare inirukfels opvangt, zich naar
dezelve vormt, en, even gelijk zij, zich onder allerlei ge
vertoont.
-dante
Men eerbiedige in iedere wetenfchap, in iedere kunst,
boo wel als in het verncitt, en de hand, die dezelve beoefent of daartlelt, de duidelijke fporen van eene onzigthare
raagt en wijsheid , zonder welke de voorwerpen van kennis
noch orde noch fchoonheid zouden bezitten, en het ver
bevatting en ter uitvoering krachteloos zou -mogentr
zijn.
-de
Men verlieze niet uit het oog, dat er een naauw en heilig verband is tusfchen alles , hetgeen den menfchelijken
geest op eene waardige wijze bezig houdt, of zijn vernuft
in werking brengt; — dat dit verband even onverbrekelijk
is als dat van het gefcltapene, en dus alle verachting van
Benige wetenfchap of kunst zeer kwalijk berekend, en een
blijk van weinig nadenken, of van eigenzinnig vooroordeel is.
Men
() Clams ob obfcurain linguam —
LUCRET. Lib. I. v. 640,
Rr5
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Men zwere niet bij zijnen meester, bij zijne eeuw, bij den
Iteeríchenden finaak, bij het gezag der overlevering , of bij
oenigen vreemden indruk. Men make zich los van dit alles.
Men zoeke niets dan waarheid , om 't even, op welk een
grond, onder welk cone hemelfIreek, in welk een jaargetijde de bloem te voorfchijn kwam, door wien geteeld,
door wien befproeid: zij heeft hare eigene, onafhankelijke
waarde.
Men verbreke met heldenmoed het zamenweeffel van zelf
waan , hetwelk ons het regt gezigt-begochlinvaf
der voorwerpen belet, en den vrijen toegang tot een billijk
onderzoek ontzegt.
Eindelijk, men gewenne zich, al het groote, goede en
prijswaardige, waar wij het ook ontmoeten, als een bewijs
van den oorfpronkelijken adel onzer nature te befchouwerr,
als zoodanig er ons in te verheugen, hetzelve na te volgen,
en door die belangflelling en dat gebruik hulde te doen aar'
e onveranderlijke waarheid.
Door dit alles, Mijne Heeren, wordt een nieuw en
ruim veld aan het vlijtig en vrij onderzoek aangewezen.
Hierdoor worden de palen van het fchoon en zacht gebied
der waarheid al verder en verder uitgezet. Ilierdoor f'orten fcheidsmuren , hoogten , en ter b lemmcring of ver
opgeworpene flerkten, ter neder. Hierdoor vormt-woesting
zich allengs een onverbreekbare band tusfchen alles, wat
edel, groot en goed is. Verftand en hart worden voor alle
lieilzan;e indrukken en gewaarwordingen opengefteld. Ongeken1le genietingen fpruiten voor` ons, in het milden der
doornen, uit de aarde voort, en fcharen zich rondom ons.
Hetgeen verloren fcheen, komt weder; hetgeen in het hof
gebogen en vergeten lag, beurt liet vernederd, maar ongekrenkt hoofd op. Aloude wijsheid , aloude deugd herleeft.
Meer dan eens ontleende de eik eerie vcrnieuwde.kracht van
de bijl , die hem knotte (*).
Mcia
(*) Telris ut Ilex tonfa bipennibns
i?igrae feraci frontlis in Algido ,
Per.
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Men hope dus, men werke dus! Men beware znrgvuldig, en gebruike wijsfelijk, hetgeen overbleef! En, mag
ik hier, uit eene nog onlangs door een uwer Dichtereti
zoo Meesterlijk daargeflel.ie All:gorie , een goeden raad
ontleenen, dan zeg ik: De vaderlandfche Zwaan, die zoo
menige fchoone veder in het langdurig worftelen verloor,
drage zorg , dat haar nog overgebleven en onverloren
íchoon niet bezoedeld worde !
Voor het overige , Mijne Meeren, willen wij , bij al hetgeen ons hart met diepen weedom vervult, bij den fchok
der driften „ bij den voorttlependen Eiroom der omllandigheden, bij het pijnigende der zorgen , bij het zoo dikwerf
vernederend en verfcheurend oordeel der menfchen en het
willekeurige hunner voorfchriften, onze kalmte en de onaf
onzen geest behouden. Men prente dan-hankelijdv
onuitwischbaar in het hart de gedachte aan onze afhankeIijkheid van Bene hooger wet , en aan onze aanfprakeltjkheid
voor Bene hooger vierfchaar!

BRIEF VAN PIIILALETHES AAN EULEPTOS 9 OVER HET
DIERLIJK MAGNETISMUS (*).

]Bijna gelijktijdig met het 34 No. van den fllgemeenen
Konst- en Letterbode ont'ing ik uwe vri,;::delijke uitnoo.
di.
Per damna, per caedes, ab ipfo
Ducit opes animamque ferro.
H o R A T. Cayïm. Lib. 4. Ode 4.
() De 1 edacLie van dit Tijdfchrift meent, door Beoordeeling zoo wel, als plaatfing in het Mengelwerk, in de zaak
van het Dierlijk Magnetismus genoegzame onpas ijdigheid te
hebben aan den dag gelegd, om, zonder dezelve in verdenking
te rrengen, ook deze wederlegging te kunnen opnemen. Echter
heeft zij hiermede geenszins ten oogmerk, hetzelve tot eenc
beftendige kampplaats te doen tirekken der voo.- en tegenlias
fiers van het betwiste onderwerp.
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diging, mijne gedachten omtrent het eigenlijke toezen fuif
dat tooververfchijnfel, naar aanleiding van een in dat No,
voorkomend Berigt, aan u mede te deden. Gaarne voldoe
ik aan het verlangen van mijn' vriend, daartoe deze gele
te baat nemende, ten einde ook het publiek daar•-genhid
aan zoodanig deel kunne nemen, als hetzelve, uit een be.
Baard, ver(landig en onbevooroordeeld Ilandpunt willende
uitgaan, zal vermeenen te behooren.
Tot de merkwaardigïte verfchijufelen inderdaad, hoezeer
ook tot de natuurlijklle, wat aangaat derzelver wezenlijken
aard, bchooren die van het die, lijk Magnetismus; daar
zij, in het toovergewaad van onverklaarbaarheid en mystïcis.
mus gehuld, uit de vroegere eeuwen van bijgeloof en dwaling als opgedolven, aan liet fchandelijkfle eigenbelang, tot
pleging van een eerloos en fchadelijk bedrog, dienstbaar
gemaakt, en, eindelijk, in het brein van ettelijke, wezenlijk kundige, doch al te zeer ligtgeloovige of tot dweeperij
overhellende lieden, herrezen zijn! Het is waarlijk te beïatnmeren ,dat liet GENIE niet de éénigfle hinderpaal kan ge'zer d worden, die de waarheid en de befchouwing der wezenlijkheid eener zaak in den weg f'aat. Aangevuurd door
al te groote zelfwerkzaamheid van vernuft, aangemoedigd
door eene gewaande oorfpronkelijkheid van iciéën, en opgewekt door eene overheerfchende zucht om de natuur der
waarheid altoos en overal te verwezenlijken, en alles, hoe
ver ook buiten het gebied der zinnen gelegen , aan de rangfchikking van het verfland en het alles afdoend befluit der
rede te onderwerpen , zien wij echter liet GENIE op verre
na niet aan die bevaren onderworpen , waaraan eene lijdende verbeelding den ligtgeloovigen befchouwer, den dweeper blootflelt. Niet aangevuurd of opgewekt, maar veeleer
weggesleept door het uiterlijk omhangfel der dingen, verlaat
hij maar al te fpoedig het f'andpunt, van waar het redelijk
oog het verband en den wezenlijken zamenhang der voorwerpen rondom hem behoorde te overzien. Overgehaald
door een al te fpoedig geloof en wantrouwen op zijne eigen
krachten, (laat hij minder acht op de objectieve waarde den
zaak,
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zaak, dan op den toevaIligen , fteeds afwisfelenden , on.
gewisfen en altoos afhankelijken indruk, dien die zaak, en.
kel als verfchifnfel befchouwd, op zijne zinnen heeft te
weeg gebragt.
Ziedaar, mijn vriend! de zedekundige historie van het
11Tagnetismus, en het droevig uiterfte, waaraan zich fommige, kundige foms en welmeenende, maar al te weinig
zelfdenkende aanhangers van hetzelve hebben fchuldig gemaakt! Zien wij in het rustelooze GENIE eene altoos bezige
geestkracht, een alomvattend vermogen om tot begrippen
te geraken, een te levendig euthufasmus werkzaam; de aan
hanger van het mysticismus, onverfchillig hoedanig zich hetzelve wijzige of op wat ook betrekking hebbende, teekent
zich een vriend van idealen, — neen! een najager van
ijdele phantomen, een flaaf van het geloof aan wonderen
een twijfelaar aan de realiteit van onloochenbare natuurwetten, een volger en aanhanger van duistere magtfpreuken
en geheimzinnige ftelfels, met één woord, -- een fanafist te zijn.
Wel verre dat ik alle aanhangers van het dierlijk Magna
tismus, zonder onderfcheid , onder deze rubriek wil tellen ,
kan en vermag ik echter niet te ontveinzen, dat de zwijmelwijn van geheimzinnige werkingen en wonderdadige
verfchijnfels niet zelden oorfpronkelijk ftevige vernuften
hebbe aan 't wankelen gebragt; dat het gemakkelijker valt,
de Icarifche vlagt van een te front genie te zien beteugelen, wanneer de zon der waarheid de tegen haren invloed niet beftaanbare vleugels finelt, en alsdan neder te
dalen tot op die noodzakelijke hoogte, die de wezenlijkheid
der dingen ons voorfchrijft, dan van uit de diepte, waarin
gebrek aan zelfdenken en geestkracht ons geftort heeft , na
zich te hebben losgerukt van de banden des vooroordeels
en des bijgeloofs, en alzoo bevrijd van alle boei, zich eigenmagtig te verheffen tot die hoogte, die ons het wezen
der zaak meer van nabij doet zien. Het valt gemakkelijker te dalen dan te rijzen; de wet der zwaartekracht is
riet alleen in de phyJiekc wereld gegrond; en dat de overgang
;
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gang van dweeper tot zelf lenl:er, tot pen zelf!landig dieoordeelaar, een gematigd euthr-,fasa een zeldzaam verfehijn
fel is ziet n,en door de onpartijdige gefehiedenis van vroeg
gere en latere eeuwen bevestig_'.. Gij weet het, E UL E pA'os! er be(laat geene ziekte , die meerdere ilagtoffers telt,
dan het fanatismus; en dat de gewijde godgeleerdheid niet
de éénige wetenfchap zij, die daar.oe een' genoegzamer,
voorraad oplevert, dit bewijzen de veelvuldige voorbeelden
uit de flaatkundige en wctenfchappelijke wereld. Nog één
herhaal ik, het is droevig, dat zich íummigen zoo-mal
weinig bepalen tot de kennis, die zij dragen van de natuur
en ziektekunde des menfchelijken Iigchaams, en liever ver
een nieuw zenuw - bezielend b^gitifel, een' geheim.-lange,
zinnigen A'rchacus, een' bijzonderen aether te vooronder
dan zich, ter verklaring van altoo natuurlijke ver-lien,
alreeds bekende en eenvoudige grondwaar•-fehijnls,tod
heden van prikkelbaarheid `vita organica) , gevoeligheirt
(^rvEui vita dynamica) en denkkracht (^rvEv/eU
^Vzw v, vita rationalis) te bepalen. Beha ve dit drietal
vermogens toch, hetwelk alle verfchijnfels van levens- en
denkkracht bevat, kan er niet wel een nog afzonderlijk
bezielend beginfes, eene eigenaardige vloeiltoffe gedacht
worden; of die algemeene wereldgeest moest (vooral wanneer wij van het uitwerkfel tot de oorzaak mogen hefluiten)
de 4hrimanes der Perzianen zijn, waarmede wij verlichte
Europeanen toch wel niet zullen willen dweepen.
Ik zonde nog veel , zeer veel over dit onderwerp in 't
algemeen kunnen zeggen ; doch de welvoegelijkheid eischt,
dat ik het formelijke van een' brief niet overfchrijde, en
daarenboven heb ik eiij voorbehouden , al ware het dan ook
maar fchetswijze, voor een gedeelte en zeer oppervlakkig,
r ijn' waarheidlievenden vriend in te lichten, niet in MIJN
gevoelen , in MIJNE meening, maar in die waarheden, die,
terwijl zij de zwakke grondzuilen van liet droomgebouw des
dierlijken Magnetismus ondermijnen, ten onbedriegelijken
leiddraad kunnen dienen voor de meetming en het gevoelen
van ieder -- die DENT EN wil.
Naan;

,
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Naauwclijks weet ik, waar te beginnen , waar te eind.
gen. Inderdaad, mijn vriend! mijne voorraadfchuur is te
vol; ik kan u niet alles opdisfchen. Behelp u dan maar
vooreerst met een weinigje; welligt dat ik u bij eene vol
gelegenheid op liet overige onthale. Wilde ik het-gend
Magnetismus, of liever de vooronderflelling eener dierlijk
magnetifche vloeihof, (voor zoo verre die vooronderflelling
zich op de daaruit voortvloeijende verfchijnfelen grondt)
aan een' volledig wijsgeerigen toets onderwerpen, — gij weet
toch hoe verzusterd met de wijsbegeerte de geneeskunde,
is ! — ik zou alleen daardoor reeds mijn bepek te buitert
gaan; het zij genoeg , dat wij vooraf en a priori onderzoe.
ken de mogelijkheid van het dierlijk Magnetism us, als te
voorfchijn brengende zoodanige verfchijnfelen, als men ons
daarvan wil doen gelooven. Gij hebt wel opgemerkt, mijn
vriend! dat de flotfom der verfchijnfelen, die dat proces
gedurende den magnetifchen flaap oplevert, daarop neêrkomt: dat de patient geenzins in een' flaat van doffe ge
verkeert, maar integendeel liet hoogstmoge--voelshid
lijk toppunt van. zelfbewustheid bereikt; herlevende , als
ware het, nog eens, of zich terugplaatfende in een voorleden, kennis dragende van het tegenwoordige, en -- 8
wonder! beícf, voorgevoel hebbende van het aan/iaande
tijdvak. Wanneer deze verfchijnfelen niet het fummam van
ob- en fubjectief bewustzij n opleveren, dan weet ik mij
waarlijk geene andere hoogte van kennis te denken. lomen
en ander blijkt onder andere ook uit de proeven, die men
te Groningen heeft in het werk gefteld, en waarvan ons
het verflag in den Letterbocle is medegedeeld. Ile: gevoel
toch van buitengewone levendigheid en opgeruimdheid,
de vaste overtuiging NB. gedurende de magnetifche
Buur -- van door dit middel te zullen genczen worden,
de in- en uitwendige werking der ziel, kenbaar, wat het
eerfte betreft, in de voorhelling van het gebeurde met de
meestmogelijke naauu•keurigheid, en wat het laatfle betreft,
zigtbaar in de zi ,ssclijke gcmc: njchap met de t;Iitern'ereld, (waarbij zich echter patiente F. éénmaal fehijnt vergist
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gist te hebben , beantwoordende, wat niet in den haak
ttas, de vragen, ook door anderen gedaan j offchoon niet
stet haar in een magnetisch rapport ílaande) de voor/pelling, eindelijk 9 welke patiente E. detrt, - bepalende , met
het beste gevolg den juisten tijd harer genezing op den 14
dag; dit alles te zamen zal ti, behalve de veelvuldige ftukken en ítukjes, proeven en proefjes, welke men aangaande
liet dierlijk Magnetismus heeft openbaar gemaakt, genoegzaam hebben doen inzien, dat de gensazgnetifeerde voor
komt te kunnen oordeern over den juisten Raat zijns lig
(dragende alsdan den verheven naam van helder.-chams,
ziende) en over de voorwerpen; die hein omringen. Toetfen wij nu des geinagnetijeerden bewustzijn aan de eigen
bewustheid, in de ware beteekenis-lijkevrschtna
van het woord ; zien wij i of en in hoe verre hetzelve
daarmede overeen(ietnt, en of, in gevolge van die vergelijking, de verfchijnfelen, die de magnetifehe gaap oplevert, kunnen gezegd worden kenmerken te dragen van
bewustheid, d. L van redelijk en zinnelijk gevoel!
Dat eene voorftelling zonder bewustheid niet kunne beflaan-, is eene waarheid, die niet wel kan geloochend worden. De gemagnetifeerde wordt gezegd voorjlellingen te
hebben. Ea GO draagt hij bewustheid daarvan! Ook dezen fylïogismus; mijn vriend I zult gij mij moeten toeftemmen. Bewustheid, evenwel, fteunt op het verband der
voorflellIng zelve set het voorgeftelde object en het voor
onderwerp; deze waarheid is zoo mathematisch-foelnd
zeker; dat dezelve zich zonder bewijs met de vorige ge
Dit verband nu vooronderiielt eend-noegzamvrit,
leennis in den mensch , zoo van zichzelven of van zijn' eigen toehand, als ten opzigte van voorwerpen buiten hem.
Subjectief bewustzijn kan voorts nog gezegd worden de
kennis van onzen toeband, zoo als die zich aan ons Qat,
PHAENODIENON, voordoet; dat is t zoo als die ons door
middel van den indruk , dien de organen des gevoels (de
zenuwen)erlangen, wordt medegedeeld. Zekere kennis
,van onzen toejland erlangen wij nimmer, dan door objectief
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keewustzijn; dat is: kennis, die wij dragen van de voorwerpen buiten ons, in den breeden of phy folo^lifchen —
en van de wezenlijke natuur dier voorwerpen en derzelver
wezenlijk verband met onzen toeflarid. in den meer bepaalden, pfychologifchen of wijsgeerigen zin des woords. —
Eene enkelvoudige 9 of [snag ik mij zoo uitdrukken] geïfoleerd fubjectieve kennis , derhalve , kan nimmer dan zwak,
of duister, of onvolledig zijn, zoo lang dezelve niet onderfchraagd wordt door de zinnelijke aanfchoutiving van
voorwerpen buiten ons, en door de objectieve kennis van
derzelver verband en aaneenfchakeling met onsz elven.
Ziedaar, mijn vriend! eenige praemisfen, waarvan ik de
nadere ontwikkeling aan uw vatbaar en fchrander oordeel
overlate, en die ik meende te moeten laten voorafgaan, om
ook a priori de onbeflaanbaarheid Van het dierlijk Alagnetismus te (laven. Pasíèn wij nu dit een en ander op den
gemagnetifeerden toe, dan zien wij, dat dezelve op verre
na niet eene volledige ken'ir draagt van den toeflard zijns
ligchaams : immers dezelve kan niet anders zijn dan daister, zwak en ono ledig, OMDAT zijne bewustheid (ondanks zijn helderziend oog en zijn geïnfpireerd vermogen)
hem niet tc;elaat zichz:lven met de voorwerpen bi en hem
in den vorm van tijd en ruimte te bevatten, OMDAT zijne
wagnetifche bewrisiheid hein den dadelijk aanwezigen en
pasfieve,, (iaat zijns ligchaams, benevens den tijd, de plaats ,
de gelegenheid noch ook de perfonen buiten hem voorftelt
zoo als die wezenlijk zijn, maar zich alleen bepaalt tot
hetgeen hij van den toeflard zijns ligchaams, QUâ PHAENOMENQN, houdt, en even zoo, wat hij houdt van de
ware natuur, bedoeling irerkzaamheid en verband der
ob, ecten buiten hem. In den waren zin dan genomen , gaat
de zoogenaamde magnetifche flaap niet dan niet een f ihjec^
lief bewustzijn, d. i. Bene gebrekkige en , door de veranderingen, die de zenuwen , en daardoor liet fen%oi ii.-m , uit
hoofde van de zinnelijke betasting, lijdt, hoogst pathology
gifche kennis gepaard.
Het is niet om te fehermutfelen met diep afgetrokkene
Ss
waalRIENG. 1813 ivo. i3.
,
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waarheden der wijsbegeerte, mijn vriend! dat ik u deze
mijne parallelgin mededeele; gaarne had ik zelfs de pracmisfen daargelaten, ware het niet, dat uit derzelver onomf ootelijke waarheid eene door mij bedoelde en ongunoige gevolgtrekking, ten opzigte van de mogelijkheid of
beftaanbaarheid dier zoo hoog geroemde, of liever, zoo
algemeen beruchte verfchijnfelen van den magnetifchen flaap,.
moest worden afgeleid. -- Op den voorgrond plaatfende
de vereischten van bewustheid in den mensch, en derzelver
aard getoetst hebbende aan die verfchijnfelen , welke de
magnetifche slaap oplevert, waar zien wij dan die ware s
duidelijke en algemeene kennis, die het aanwezen eener
geheime vloeiftoffe en de onfeilbaarheid van haren invloed
ftaaft? — Zinnelijk en dierlijk toch is het gevoel van buitengewone levendigheid en warmte; ligtgeloovigheid, de
vaste overtuiging van te zullen genezen worden; duister en
eenzijdig de inwendige — gebrekkig en wankelbaar de uit
werking der ziele ; en het voorgevoel omtrent het-wendig
aanflaande, bedrog, toevalligheid, of — een fprookje!
Vermoeit het u niet, mijn vriend! dat ik uwe aandacht
medetleep, om nogmaals een uitíiapje te doen in het gebied
der wijsgeerige zielkunde , dan bid ik u eens acht te geven op het vernietigd verband, of de verbrokene aaneen

zintuig , zinnelijkheid, befef en ken--fchakelingtus
nis, in den magnetifchen flaap ! — Zoo ftrijdig derzelver
onderling vernietigde betrekking met het eindoogmerk der
werkzaamheden in 's menfchen zinnelijke en redelijke natuur is, zoo firijdig is het ook met de begrippen eener gezonde redeneerkunde, wanneer wij ons willen voorftellen,
de ongeregeldheden in 's menfchen organifatie (onverfchillig van welk eene oorzaak ook herkomtl;ig) door zoodanige
afwijkingen van de vereischten ter voortbrenging eener heil
gewaarwording, door zoodanige inbreuken op de wet--2ame
ten van opvolging en aanecnfchakeling der denkbeelden, en
door de hervoortbrenging van zulke eenzijdige prikkels, als
de zinnelijke betastitrg, de gefladige en Jluimering barende eenzelvigheid van aandoening, en de middellijke of anmid
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middellijke opwekking der verbeeldingskracht, te zullen
genezen. Het is door de aanfchouwing, dat wij het eerst
tot voorflellingen geraken ; de zintuigen zijn hiertoe on
middellijk werkzaam; zonder deze voorafgaande aanfchouwing, bedaan er geene begrippen; derhalve ook zonder
voorafgegaan zijnde aanfchouwing, zoo van onszelven als
van de objecten buiten ons, kan het verfland ons niet tot
middelaar dienen, ten einde tot begrippen of middellijke
voorflellingen te geraken. Dit al weder op den gemagnetifeerden toegepast zijnde, zal mijn vriend mij moeten toeflemmen, dat de patient [al wilde men ook het opwekken
of in beweging brengen en het doen concentreren of termineren eener vooronderftelde magnetifche vloeiftoffe met den
naam van opwekking eener hoogere zinnelijkheid beftempelen] geenszins kan gezegd .worden tot kennis te geraken.
Aangeborene voorftellingen zijn herfenfchimmen; — ook
bewijzen zij in dit geval niets. Het regelmatig en opvolgend verband tusfchen de zintuigen, zoo in- als uitwen
verbroken, en het vooronderftelde beftaan eener-dige,s
zoogenaamde hoogere zinnelijkheid fluit het beftaan en daar
noodzakelijkheid van beftaan van lagere trappen of-omde
eerfte graden der zinnelijkheid of zinnelijke befchouwing
geenszins uit. — Nog minder kan de gemagnetifeerde
door alleenwerking zijner rede befluiten vormen, en zijne begrippen doen reisgeren op zaken of voorwerpen buiten hem, of dezelve togpasfen op zijn' eigen toeftand, of
op de dingen, die hem omringen. — Eindelijk nog kan
de gemagnetifeerde niet gezegd worden kennis te dragen
van zijnen toe/land, alzoo men onder kennen verftaan
moet de verlegenwoordigirg ee;,er zaak, als WEZENLIJK
mogelijk; en deze vertegenwoordiging kan alleen door tusfchenkomst onzer zinnelijkheid, d. i, door middel van het
vrij en onbelemmerd gebruik onzer zinnen, gefchieden.
Waar, vrage ik andermaal, zullen wij de verfchijnfels
van den magnetifchen jlaap , voor zoo verre die van de
verfchijnfelen eener gewone reveriè, of halve fluitnering,
geacht worden te verfdrillen, onder rangfchikken? — Volftrekt
Ss2
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(trekt onbeflaanbaar met de duidelijke begrippen, die wij
koesteren aangaande kennis en bewustzijn, fchijnen zij
eene afzonderlijke rubriek te vorderen, die wij hun dan
ook gaarne in het brein van ligtgeloovige aanhangers van
een in allen dec/c, en uit alle oogpunten befchouwd, onbeftaanbaar, valsch en in de gevolgen zeer fchadelijk
flelfel inruimen! Ik zeg, „ in allen deele en uit alle oog
want het was mij niet te doen, mijn vriend!-punte;"
u alleen van voren mijne gedachten nopens dit onderwerp'
mede te deden. Intusfchen heeft de vloed mijner idéën de
mij gefrelde ruimte geheel verzwolgen; gaarne verbinde ik
mij daarom, u in 't vervolg nog nadere bijzonderheden voor
te dragen, hebbende ten doel, om, op gronden van ontIeed-, ratuur- en ziektekunde, op gronden eener zuivere
ervaring daarenboven, het herfenfchimmige van geheel het
dierlijk Magnetismus te betoogen, in zoo verre men daarin
eenig vreemd verfchijnfel zoeken, of hetzelve, als een nieuw
middel ter genezing, op het meniehelijk iigchaam mogt
willen toepasfen; terwijl ik voorts nog, dit ftelfel (duld ten
Iaatllen male, dat ik het zoo noeme!) in deszelfs oorfprong,
aard en gevolgen ontledende, mij voorbehoude, u, mijn
vriend, bij Bene nadere gelegenheid, oplettend te maken
op de nrilliteit der daadzaken, welke men aanvoert, in 't
algemeen, en op die facta in 't bijzonder, waarvan een
onlangs uitgekomen Berigt in den Letterbode melding maakt.
Dan, genoeg, welligt reeds te veel, uw geduld gevergd!
Hoezeer niet, zoo als gebleken is, onder de adepten mij
kunnende rangfchikken, mogt ik niettemin, door nog langer uit te weiden , uwe aandacht in uzelven doen concentreren, en mij daardoor aan de zonde eener magnetifche
Ilaap-bevordering fchuldig maken.
„ Manurn de tabula i " hoor ik de Mesmerianen roepen; en daarom , mijn
vriend, om maar kort te befluiten, geloof mij oprekt
Uw toegenegen
--
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GRONDIG BERIGT NOPENS HET DRUKKEN IN ZIET
GEMEEN , BEPAALDELIJI: AANGAANDE DE
STEREOTYPIE, EN DE FRANSCHE STE-

REÓTYPE UITGAVEN VAN BOEKEN.

H

oeveel men ook Jlere^type- drukken ziet, leest en er
over fpreekt, zoo ontbreekt er echter nog een beknopt en
grondig berigt daarover voor de boekliefhebbers, en kan
hun het volgende gewisfelijk niet dan aangenaam zijn, hetgeen, een paar jaren geleden, door den Parijfchen boek
i I r , een man van kunde en oordeel,-handelrF.scIö
in de Franfche taal is uitgegeven.
Hij zegt; Dit berigt is niet gefchreven voor drukkers en
boekverkoopers , die uit hetzelve niets nieuws te leeren vinden; maar heeft het doel, om liefhebbers, en vooral buitenlanders, bekend te maken met cone kunst, die welligt minder
roem heeft in Frankrijk zelf, dan in het overige Europa.
Mijn beroep, (zegt hij) en vooral de wijze van mijn bij
handel, die mij met een groot aantal van geleer--zonder
den in onderfcheiden landen in betrekking gebragt heeft,
hebben mij dikwijls de gelegenheid gegeven om op te merken, hoe onjuist en geheel verkeerd de denkbeelden zijn,
die het grootste deel van hen zich vormt aangaande de
flercitypie.
Ik zal dan beproeven, deze liefhebbers eenige duidelijker
en bepaalder begrippen van de onderfcheidene werkzaamheden bij de flereötypie te geven; waardoor zij in Raat getfeld
worden, zelven de ware of vermeende voordeelen dezer
wijze van druk te kunnen fchatten.
Men vergunne mij, vooraf ten opzigte van liet drukken
in het algemeen in eenig detail te treden, 't welk mij noodig voorkomt, tot beter verpand van liet volgende — en
ook op zich zelf voor menig lezer welligt niet overtollig is.
Ss 3
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De druk van een blad met losfe of bewegelijke letteren
vereischt de vereeniging van den vormfnijder, lettergieter
en boekdrukker, die den kring der volgende bezigheden
hebben door te loopen:
I. i. De vormfnijder fiuijdt verheven op ítaal patrijzen,
waarvan elke eene letter van het a, b, e voorilelt.
2. Hij bedient zich van deze patrijze, om de letter gediept in te slaan op den grond van een hol parallelipipedon
(langwerpig vierkant blok, bijna kubisch, als een teer
gedaante) van koper, dat de matrijze genoemd-ling,va
wordt.
3. In deze matrijze of uitholling giet de lettergieter uit
Bene compofitie van lood en antimonium (fpiesglas) een parallelipipedon (of blokje), op welks eene oppervlakte zich
nu de letter verheven vertoont, gelijk die op de falen patrijze geweest, en daarmede op den grond der koperen matrijze ingedrukt was; en dit parallelipipedon wordt nu type
of letter genoemd. Deze letteren , nadat zij eenige andere
kleine bewerkingen ondergaan hebben, om haar juister en
effener te maken, worden aan den boekdrukker gegeven,
wiens werk nu dat van den vormfnijder en lettergieter
vervangt.
4. De letteren, in hare vakken verdeeld, worden nu ge
om daarmede regels en bladzijden van het blad, dat-bruikt,
gedrukt moet worden, te zetten. Deze zijden of kolom
naar de juiste orde, waarin zij op het gedrukt en-men,
gevouwen blad moeten voorkomen, gefield en zaamgeperst, maken eene vaste tafel of vorm, welke men in haar
geheel opnemen en verdragen kan.
5. Voor dat deze vorm afgedrukt wordt, moet hij gecorrigeerd worden , d. i. men moet de door den zetter begane
uilen nagaan, aanwijzen, en hij moet dezelve verbeteren;
waartoe doorgaans herhaalde proeven en revifiën noodig
zijn.
6. Wanneer de correctie voltooid is, zet de drukker den
vorm in de pers, en drukt (trekt) daarvan het bepaald aan
bladen (of afdrukken.)
-tal
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7. Is het afdrukken van dit blad geheel afgedaan, dan komt
de vorm weder in handen van den zetter, die de letteren in
hare vakken verdeelt, om ze tot het zetten van andere bladen te kunnen gebruiken. — Dit zijn de zeven voornaam (te werkzaamheden, welke de gewone boekdrukkers arbeid
vereischt.
Om niet (1ereótypen te drukken, doen de Fleeren P I r, ItR E en FIRMIN DID 0 T , die zoo wel het vormfnijden
en lettergieten als het boekdrukken oefenen, de tiijf eerste
dezer opgegevene verrigtingen; doch met dit ànderfcheid,
dat zij zich, om hunne letteren te gieten, bedienen van
eene hardere (toffe, dan de gewone compofitie , en dat de
correctie niet gefchiedt in eene tafel, gevormd door de ver
zijden,-enigvarfchde—4,81632.nz
snaar op elke zijde afzonderlijk, vóór liet ineenzetten. Op
deze vijf gemeene werkzaamheden volgen dan de bijzondere
voor de ftere^typie , waarvan deze de voornaam(le zijn:
II. 6. Elke in een ijzer raam bevestigde, zijde wordt in
eene weekere compofitie van lood en tin ingedrukt, gelijk
te voren de patrijze elker enkele letter in de matrijs ,
laat hier den indruk na van het geheel, en maakt dus eene
nieuwe matrijze eener geheele zijde.
7. Door eene behandeling, welke de gieters Ida/en noemen (die/ier), giet men in deze zijd - matrijze (matrijze
eener ;geheele zijde) eene (tol, welke, koud en afgenomen
zijnde, de letters verheven vertoont, en ílevigheid heeft,
om tot den volgenden afdruk te kunnen dienen. Deze maakt
nu het vast ligchaam (o i v), waarnaar men het woord f1creótypen enz. gevormd heeft. Men befchaaft de vaste zij.
den, en geeft aan de plaat eene volkomen egale verhevenheid; men rigt de zijden (door fpalken en fchroeven),
zoo dat zij volkomen in het raam pasfen, waarin zij moeten
gefloten worden , om een geheel blad te gelijk te drukken;
en zoo bekomt men den vorm (I. 4.) voor het blad.
8. De aldus zaamgeftelde tafel of vorm wordt op de gewone wijze (I. 6.) afgedrukt.
g. Eindelijk worden de bewegelijke letteren, die gediend
Ss 4
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hadden tot het zetten der eerfle zijde, (welke als patrijze
gediend en de zijd-matrijze gedrukt had) in hare eigene vak
verdeeld, gelijk na den gewonen druk. (L 7.)
-ken
Van deze behandeling onderfcheidt zich geheel die van
den Heer HF RHAN, die, namelijk,
III. I. Zijne patrijzen op de gewone wijze (I. r.) verheven op faal fnijdt ;
2. Daarvan matrijzen in koper afdrukt; doch met dit onderfclheid, dat deze matrijzen niet inwendig hol zijn, om
van binnen begoten te worden (als bij I. 3.), maar gelijk
aan de typen, of gewone drukletters; zoo nogtans, dat hij
op eerie der kleine eindzijden van dit letterblokje (waarop
anders de gewone drukletter verheven 1taat) de patrijze inJlaat , en het iudrukfel der letter maakt.
3. Deze, even als anders de letters, in vakken afgezonderde matrijzen dienen om bladzijden te zetten. (1. 4.)
4. Op elke aldus uit matrijzen gezette zijde , waarop derhalve de letters verdiept voorkomen, kletst (II. 7.) de Heer
HER H n N zijne doffe af.
5. Deze gekletfte (in compofitie afgedrukte) zijden worden gecorrigeerd; en daarna
6. Geëf Lnd, in ramen vastgezet, en tot den druk der
bladen overgegeven.
7. l)e ?;1/!tl'i ze re , of in hol koper geiiagen letters, die
tot her zetten (n. 3) gediend hebben, worden uit elkaar genomen en in hare eigene vakken gelegd, gelijk na den gewontui druk. (I. 7 )
Het valt door deze eenvoudige optelling in het oog, dat
de gewone drukker zeven hoofdwerkzaamheden te verrigten
Nebbe , de Heeren D I D 0 T negen, en hunne sneer zamengehelde wijze van werken moet, in (lede van uit te winnen,
veel kostbaarder zijn. Bij de berekening dezer onkosten
moeten wij nog de waarde fellen van het metaal, dat verbruikt wordt tot het vervaardigen der zijd - matrijzen en der
daarop gekletffe platen, althans hetgene wen daaraan verliest, al fielt men dezelve weder. Ook moet het fluiten
der drukletters in aanmerking komen, welke minder zouden
hij^

GRONDIG BERIGT NOPENS HET DRUKKEN.

613

lijden, zoo zij flechts tot den druk op papier dienden,
daar zij nu (li. 6.) in eene vaste masfa ingedrukt worden.
Eindelijk de gereedíchappen en inlirumenten tot deze onder
behandelingen.
-fcheidn
De Heer HE R H AN, die niet de zijd - matrijzen van D IDoT (II. 7.) heeft, maar zijne platen, tot den afdruk op
papier, trekt van ineengezette losfe letteren, (eigenlijk letter- matrijzen) heeft flechts zevef; werkzaamheden: maar
de correctie, welke bij de Heeren D ID 0 T * plaats heeft op
de uit losfe letteren zaamgellelde zijden, en alwaar het dan
voldoende is, woorden of letters, die men verbeteren wil,
flechts uit te nemen, gefchiedt bij den Heer HER II n N
even onmiddellijk op de vaste masfa der fiere ©type zijde,
opdat hij niet noodig Nebbe, platen enkel voor proeven te
maken, en zoo dikwijls op zijne matrijzen te gieten, als de
zijde correctie noodig heeft: maar al deed enen dit ook, dan
kininen toch de fouten, die men eerst bemerkt nadat de uit
matrijzen gezette zijde weer uiteengenomen is, fechts op
de afgedrukte platen zelve gecorrigeerd worden. De correctie neemt het fautive uit de plaat geheel weg, waarvan
de plaats dan aangevuld wordt door gewone bewegelijke letteren, die aan de onderzijde van de plaat met dezelve vastgefoldeerd worden.
Zob kunílig uitgedacht nu ook het werktuig zij, waarvan de Heer HERHAN zich hierbij bedient, zoo vereischt
hetzelve toch nog Reeds eene meesterhand, en men kan aldus zelfs de gewone bewegelijke letteren niet ontberen. Dit
dubbel ongemak zal nog veel grooter voorkomen, wanneer
men de talrijke toevallen in aanmerking neemt, waaraan de
vormen vóór en gedurende den afdruk blootgefteld zijn. De
niinlIe floot breekt eene letter, een woord, een regel, of
veroorzaakt althans wanorde; dikwijls zelfs gebeurt zoo
iets, terwijl de vorm onder de pers is. Bij dit toeval, indien het gebeure in den loop van een' afdruk op de gewone
wijze, vult de werkman , zonder zijn werk geheel te onder
woord met andere let--brekn,dfchaiglterop
teren weder in, en herífelt dus zelf oogenblikkelijk de orde.
S55
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Bij den Heer H E R H A N kan dit zoo gemakkelijk niet gaan;
want de zijde, welke eenigzins befchadigd is, moet, wijl
zij een vast ligchaam uitmaakt, noodwendig geheel uit de
pers genomen worden , en eene nieuwe zijde gevormd (gekletst), of het befchadigde door dat middel, 't geen wij
zoo even vermeldden , ingevuld worden. Elk, die de han
details der gereedfchappen eenigzins kent,-delwijsn
zal ligtelijk bevroeden, dat op deze wijze aanmerkelijk veel
t41d verloren wordt; want zeer dikwijls zal de drukker ge
zijn, zijn geheelen vorm weg te leggen, en een-nodzakt
nieuwen te nemen. Dit veroorzaakt eene verandering bij den
geheelen toeílel zijner pers, en een wezenlijk verlies voor
den eigenaar des etablisfements. Deze onaangenaamheid
heeft de Heer HER H A N ondervonden; hij heeft gepoogd,
dezelve daardoor te ontwijken, dat hij de inrigting zijner
perfen, en der machine, die tot de correctie dient, zoo
veel mogelijk vereenvoudigde, en deze zich dus met groote
naauwkeurigheid laten aanwenden. Met dit al fchijnt het
ons een wezenlijk gebrek, dat, met een gelijk aantal van
werkzaamheden, de handelwijze van den Heer HERHAM
meer zamengefleld is, dan die van den drukker met bewegelijke letteren.
Het is waar, HERHAN heeft een voordeel boven D ID o T; maar, bijaldien ook dit voordeel veel grootex ware,
dan het ons toefchijnt, indien ook zelfs zich bewijzen liet,
dat zijne handelwijze niet meer ingewikkeld zij, dan die
van den drukker met losfe letteren; zoo zijn toch de kosten
van zijn eeríle etablisfement zoo aanmerkelijk geweest, dat
zij buiten twijfel de voordeelen te boven gaan. Ook is
liet bekend, dat de Heer Graaf VAN S., wiens edele
en belangelooze ijver HE IR H A N in ftaat gefteld heeft een
etablisfement te vormen en zijne kunst te volmaken, groote
lommen opgeofferd heeft, zonder ander oogmerk, dan om
Gene uitvinding te begunfligen, waarvan hij zich gelukkige
gevolgen voor den voortgang der menfchelijke kennis beloofde. Het is ook bekend , dat H E R H A N zelf niet dat voore l had, hetwelk zijn onvermoeide arbeid en zijne talenten
ver-
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verdienden. Wanneer men de intlrumenten van dezen kun
nagaat, dan zal men gewis de eenvoudigheid en-ilenar
naauwkeurigheid der uitgevondene machines moeten bewonderen , zoo wel der werktuigen tot het vormen zijner parallelipipeda (blokjes voor de matrijzen), tot den indruk der
matrijzen in de bl.)kjes, tot het afdrukken (kletfen) der
platen van de bladzijden, als ook tot het uitnemen en corrigeren dezer laatt'e. Maar men zal tevens ook inzien,
dat er vele pogingen en proeven moesten voorafgaan, eer
hij zijne uitvinding tot den noodigen trap van volmaaktheid
bragt, om er eenig voordeel van te kunnen genieten.
(Het vervolg en Plot hierna.)

IETS, OVER DEN OORSPRONG DER VRIJMETSELARIJ.

Door G. E. LESSING.
Falk, Hoe 't zij, ik zeg u, dat de naam van Vrijmetfelaar, om een medelid onzer geheime verbroedering aan
te duiden, vóór den aanvang dezer (der achttiende) eeuwe niet
gehoord werd. Zoo veel ten miníle is zeker, dat dezelve
in niet één gedrukt boek voorkomt; en ik wil gaarne den
man zien, die mij denzelven in Benige vroeger gefchrevene
oorkonde zal aantoonen.
Ernst. Gij meent, den Duitfchen naam?
Falk. Neen, neen, ook het oorfpronkelijke Free-Mafon,
en alle daarnaar gevormde vertalingen , in welke taal het
ook zijn moge.
Ernst. Dat meent gij niet. -- Denk eens na! In niet één
gedrukt boek, vóór 't begin dezer eeuwe? In niet één ?
Falk. In geen.
Ernst. Evenwel heb ik zelf.....
Falk. Zoo;? Is ook u van het ftof iets in de oogen getvaaid, dat men n g niet ophoudt rond te flrooijen ?
Ernst. Maar de 1^?a,*s die voorkomt in.....
Falk. Iiide Lvndinopolis, niet waar? -- ftof!

Ernst.
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Ernst. En de Akte van het Parlement onder x 9 ND I x
VI?
Falk. Stof!
Ernst. En die groote Privilegie , die K ARE L DE XI,
Koning van Zweden, aan de Loge van Gothenburg ver•
leende ?
Falk. Stof!
Ernst. En LOCKE?
Falk. Wat voor een L o c i E?
Ernst. De Wijsgeer: zijn brief aan den Graaf VA N p E
BR. o K E; zijne aanmerkingen op een verhoor, door HE ND R I K DEN VI met eigen hand gefchreven.
Falk. Dat zal wel eene geheel nieuwe ontdekking zijn!
Zij is mij onbekend. Maar wederom van HE N DR 1 K D N
VI? Stof, en niets dan ftof!
Ernst. Geenszins.
Falk. Weet gij eene zachtere benaming voor woordverdraaijingen en ondergefchovene oorkonden?
Ernst. En dat zou men zoo lang, voor 't oog der wereid, ongeftraft hebben durven plegen?
Falk. Waarom niet? Het getal der Ichranderen is veel
te gering, dan dat zij alle gekheden, dadelijk bij derzelver
ontftaan, zouden kunnen wederleggen. Het is genoeg, dat
zij zich niet laten om den tuin leiden. Het ware zekerlijk
beter, dat men, voor 't publiek, geheel geene zotternijen
zich veroorloofde; want het verachtelijkfte is juist, hierin
gelegen , dat niemand de moeite neemt, zich tegen dezelve
te verzetten, waardoor Zij, na verloop van tijd, het aan
zeer ernftige , ja heilige zaak verkrijgen. Zoo-zienva
heet het dan over duizend jaren: Zou men zoo in 't openbaar hebben durven fchrijven, wanneer het niet overeen
waarheid geweest was ? Men heeft deze geloof-komftigde
mannen toen niet tegengefproken, en gij wilt hen-wardige
tans wederleggen ?
Ernst. 6 Gefchiedenis ! Gefchiedenis ! wat zijt gij?
Falk. De magere rapfodie van A N D E R s o N, waarin de
gefchiedenis der Bouwkunst voor de historie der Orde onderDEN
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dergefchoven is, kon er nog mede door. Voor eens, en
voor dien tijd, mogt men het zich laten welgevallen; het
goochelfpel was toch ook te handtastelijk. Maar, dat men
thans nog op dezen moerasfigen grond voortbouwt; dat men
nog altoos in gedrukte boeken beweren wil, hetgeen men
mondeling aan een ernftig man zich zou schamen voor te
dragen (*); ja, dat men, ter voortzetting van eene fcherts,
die men al voorlang moest hebben laten varen, zich eene
forgery (vervalíching) veroorlooft, waarop, bijaldien het
slechts een onbeduidend burgerlijk belang betrof, de pillory
(de kaak) ftaat..,..
Ernst. Maar zoo het nu eens ware, dat hier meer, dan
Bene woordfpeling, ten grondflage lag? Zoo het nu eens
ware, dat het geheim van de Orde, van oudsher, in 't homonyme (gelijknamige) van 't ambacht voornamelijk beftaan
had?
Falk. Indien dit zoo ware.,...
Ernst. En moet liet niet waar zijn? Hoe kwam de Orde
anders daaraan , om hunne fymbolen juist van dit handwerk
te onticenen? Juist van dit, en waarom niet van een ander?
Falk. De vraag is in alle opzigten netelig.
Ernst. Zoo iets moet toch eene oorzaak hebben.
Falk. En heeft die ook.
Ernst. En heeft die? En eene andere oorzaak dan de
vermoede ?
Falk. Eene geheel andere.
Ernst. Zal ik raden, of mag ik vragen?
Falk. Indien gij mij vroeger Bene geheel andere vraag
gedaan hadt, en die ik reeds lang verwachtte, zoo zou it
het raden niet moeijelijk vallen.
Erect. Eene vraag, die gij reeds lang verwachtte ?....
Falk. Immers, zoo ik u zeg, dat hetgeen, wat Vrij
niet altijd Vrijmetfelarij geheeten heeft, wat-metflarijs,
was natuurlijker en nader —
Ernst.
(*) Ook ten haidigen dage bloost men hier nog niet. In
Bene aanteekening, op de viering van het Jubelfeest der groote
Orde van het Oosten, vinde ik ANDERSON'S werk, als een
boek van authoriteit voor de gefchiedenis der Orde, aangevoerd.
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Ernst. Dan te vragen, hoe het eertijds geheeteti Nebbe ? — Gij hebt gelijk; ik vraag het u daarom thans.
Falk. Hoe de Vrijmetfelarij geheeten hebbe, eer zij
Vrijmetfelarij genoemd werd, vraagt gij? Masfoney.
.Ernst. Nu ja; Mafonry in 't EngeIsch.
Falk. In 'tEngelsch niet Mafonry, maar Maloney; niet
van Ma/on, de Metfelaar, maar van Ma/c, den disch of
tafel, afgeleid.
Ernst. Male, den disch? in welke taal?
Falk. In die der Angelfakfen; doch niet alleen in deze,
maar ook in 't Gothisch of Frankisch, gevolgelijk een oor
woord, waarvan nog heden zoo veler--fpronkelijDutsch
lei afflammingen gebruikelijk zijn, of nog voor weinige jaren gehoord werden, als: Maskopie, Masleidig, Masgeno, fe. Zelfs Mafoney was ten tijde van L UT x E R nog
zeer gewoon; liet had maar zijne goede beteekenis verloren, en was ontaard.
Ernst. Ik weet noch van zijne goede, noch van zijne
ílechte beteekenis.
Falk. Maar het gebruik onzer voorvaderen kent gij toch,
om de gewigtigile zaken aan den disch te overleggen ? -iWafe is dan ook de disch, en Mafoney een begoten dischgezelfchap. En hoe uit een begoten en vertrouwd dischgezelfchap een drinkgelag ont(lond , voor welks begrip
AG P. I n O LA het woord Mafoncy bezigt, kunt gij gemak
-kelij
nagaan.
Ernst. Zou het, voor eenigen tijd, met den naam Loge
wel veel beter zijn gegaan?
Falk. Voorheen echter, alvorens de dischgezelfchappen
grootendeels ontaardden, en daardoor in de goede meening des volks daalden, Ronden zij in zeer groot aanzien.
Daar was geen Hof in Duitschland , het zij klein of groot,
dat niet zijn dischgezelichap had. De oude liederen en gefchiedverhalen Eirekken hiervan tot getuigen. Op zich zelf
Taande gebouwen . die met de floten of paleizen der regerende Heeren verbonden of naastaangelegen waren, ontleen den van dezelve hunne benaming, van welke reen, in la-

ter
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ter tijd, zoo vele ongegronde verklaringen gegeven heeft. —
Maar wat behoeve ik tot derzelver roem meer te zeggen,
dan dat het gezelfchap van de ronde tafel de eerfle en oudlie Maloney was, van welke zij alle affiammen?
Ernst. Van de ronde tafel? Dat klimt tot eene zeer
fabelachtige oudheid op.
Falk. De gefchiedenis van Koning AR T H U R mag zoo
vermengd met fabelen wezen, als zij wil: de ronde tafel
is zoo fabelachtig niet.
Ernst. ARTHUR zou dan de Richter van dezelve
geweest zijn?
Falk. Geenszins; ook niet eens volgens de fabel. ARtT H U I, of zijn vader, had het van de Angelfakfen overgenomen, zoo als reeds de naam Mafoney vermoeden laat.
En wat is klaarder, dan dat de Angelfakfen geene gebruiken naar Engeland overbragten, die zij ook in hun vader
niet achterlieten? Ook ziet men het aan andere Duit-land
volken van dien tijd, dat de neiging, om in en bij de-fche
groote burgerlijke maatfchappij kleine vertrouwde gezelfchappen op te rigten, hun eigen was.
Ernst. I Iierdoor meent gij....
Falk. Alles, wat ik u thans maar vlugtig, en misfchien
niet met de vereischte naauwkeurigheid, gezegd heb, reken
ik mij verpligt, de eerde maal, dat wij te zamen, in de ílad,
bij mijne boeken elkander zullen zien, met zwart op wit
te ftaven. Hoor mij thans flechts aan, gelijk men het eerlie gerucht van eene groote gebeurtenis, ergens voorgevallen, verneemt. Het wekt de nieuwsgierigheid meer op,
dan dat het dezelve bevredigt.
Ernst. Waar blijft gij?
Falk. De 1 lafoney was eene Duitfehe gewoonte, welke
de Sakfen naar Engeland verplantten. De geleerden zijn
oneens, wie de Ma fe - thonas onder hen waren: naar allen fchi n waren het de Edelen der 111aíney. Deze Duit fche gewoonte dan doeg zulke diepe wortelen in dezen
nieuwen grond, dat zij onder alle opvolgende ftaatsverandexingen gevestigd bleef, en van tijd tot tijd de heerliik(te
bloc.

-
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bloefems vertoonde. Vooral waren de Mafoneyen der Tetnpelheeren, in de twaalfde en dertiende eeuw, in zeer grootaanzien. En liet was zulk eene Mafoneg van Tempelheeren, die zich tot aan het einde der zeventiende eeuwe, in
weerwil van de opheffing der Orde, midden in Londen had
ílaande gehouden. Hier treden wij een tijdperk in, waarvan ons de bewijzen en ophelderingen, welke eerie opaeteekende gefchiedenis geven kan, ontbreken; doch eene
naauwkeurige overlevering, die zeer vele blijken van waar
heeft, is gereed, dit gebrek te vergoeden.
-heid
Ernst. En wat verhindert, om deze overlevering eind&
lijk eens, door fchriftelijke ophelderingen, tot den rang van
gefchiede is te verheffen?
Falk. Wat verhindert? Niets; alles fpoort veeleer hier
aan; ten minfile ik vinde mij bevoegd, ja verpligt, om-toe
voor u en velen, die zich met u in 't zelfde geval bevinden, niet langer een geheim hiervan te maken.
Ernst. Welaan! Ik ben in de groot(Ie verwachting.
Falk. Die Maloney van Tempellleeren dan, die nog bij
't eind der zeventiende eeuwe in Londen beflond, maar in
't geheim beflond, had het huis harer vergaderingen in de
nabijheid der St. Paulskerk, die toen nieuw gebouwd werd.
De bouwmeester dezer tweede kerk der wereld was -Ernst. CHRISTOFFEL WREN.
Falk. Gij hebt den fchepper der geheele tegenwoordige
Vrijmetfelarij genoemd.
Ernst. Hij?....
Falk. Ja, WRÈN, de bouwmeester der St. Paulskerk y
in welker nabijheid Gene aloude !7 /afoney , van onheugelijke
jaren, zich verzamelde, was lid dezer Maloney, die hij,
de dertig jaren lang, dat de opbouw duurde 3 meer dan
voorheen bezocht.
Ernst. Ik begin een misverlland te vermoeden.
Falk. Niets anders. De ware beteekenis van het woord
mafoney was bij het Engelfche volk vergeten en verloren.
Eene Maloney, die in de nabijheid van een zoo belangrijk
gebouw lag, die door den Architekt zoo vlijtig bezocht
werd,
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werd, wat kon die anders zijn dan eene 1l7r(orai , dan eert
gezellchap van bouwkundigen met welke WREN de voor
zwarigheden bij liet werk overleide 9
-komend
Ernst. Natutirlijk.
Falk. In de voortzetting van zulk een werk, als deze
kerk, Relde geheel Londen belang. Om berigten daeervan,
uit de eerde hand, te ontvangen, bevlijtigde zich elk, dis
eenige kennis der bouwkunst meende te bezitten, om toegang tot deze vermeende Mafonry te verkrijgen; maar te
vergeefs. Ten laatfle -- gij kent w REN , niet blootelijk
bij naam; gij weet, welk een vindingrijke en werkzame
kop hij was. Hij had, vroeger, het plan tot eene maat
helpen ontwerpen; die fpecu--fchapijvnwet c
Iative waarheden algemeen-nuttiger en voor 't burgerlijk leven vruchtdragende zou maken. Op eens viel hem de ge
een hier, tegen overliaand-dachteinoprgva
gezelfchap, dat zich van het ondervindelijke des burgerlijken
levens tot befpiegeling zou verhefTen. „ Daar," dacht hij,
worde onderzocht, wat onder het ware bruikbaar, en hier,
„ wat onder het bruikbare waar zij. I Ioe wanneer ik eerai=
ge gronditellingen der Ma./oney exoterisch maakte ? floe!
„ bijaldien ik datgene, 't welk zich niet exoterisch vlaken
„ laat, onder de hiieroglyphen en fymbolen an dit hand„ werk verbloemde, en, hetgeen men thans onder het woord
„, nmafonry opneemt, tot eeneFree- Mafonry (Vrijmetfelarij)
„ uitftrekte, waaraan meerderen deel konden nemen ?" Zoo
dacht WREN, en de Vrijmetfclarij ontftond. — ERNST
hoe gaat het u thans?
Ernst. Als een' blinden.
Falk. Gaat er eenig licht voor u op?
Ernst. Eenig? Te veel op eens.
Falk. Begrijpt gij nu —
Ernst. Ik- (meek u, vriend,- niets meer!
;

!I
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Qualibus in tenebs'is vitae quantisque periclis
Degitur hoc nevi quodcumque estl
LUCRE'S.

weinig op met de Schrijvers van Droomen; dewijl het
Iwijk heb
voorkomt, dat er iets onnatuurlijks is in de vooronderftelling, dat dusdanige voortbrengfels des verfiands, waarin zulk
eene aaneenfchakeling van denkbeelden voorkomt, dat dezelve,
over 't algemeen gefproken, afgetrokken en zinnebeeldig ge
zijn, om liet versland en de bevatting eens wakenden le--noeg
zers werk te verfchaffen, de uitwerkfels zouden wezen der verbeelding, in uren, wanneer dezelve het minst wordt bijgeflaan
door rede en geheugenis. Het zou echter jammer zijn, wanneer eene levendige verbeelding altoos zich bepaald en omheind
zou vinden binnen de enge perken om Proeven en Vertoogen
te fchrijven, ten einde deze ongerijmdheid in de benaming te
vermijden.
Men zou, dunkt mij, met veel eigenaardigheids, voor het
woord Droom, dat van Mijmering kunnen bezigen, welke bij
lieden, die hunner verbeeldingskracht botvieren, een geruimen
tijd kan aanhouden, met zulk eene verfcheidenheid van omítandigheden en zoodanig eene afwisfeling van kleuren, als het in
vocht van ffaapbollen gedoopte penfeel van MO R P H E U S immer
in (laat is voort te brengen.
Het I'm mij, derhalve, vrij te zeggen, dat ik, op een namiddag van dezen zomer, in eene diepe mijmering geraakte,
onder het zacht geritfel der bladeren, het geruisch van eene
beck, en het gezang der vogelen. De grond, rondom mij met
geurig-riekende bloemen bezet, flreelde mijnen reuk. Met één
woord, ik bevond mij in een regt dichterlijken roeiland. Her
boek, waarin ik gelezen had, zou, daarmede overeenflenunende, OVIDIUS Of P E T R A R C H A hebben moeten wezen: maar
liet was Zondag, en, met verlof van de groote wereld, ik had
in den Bijbel, en wel in het boek, de Prediker genaamd,
gelezen.
Het bevallig tooneel rondom mij overziende, was ik eindelijk met lezen uitgefcheiden: dan, mijne ge&gllten waren nog
ge,
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gehecï vervuld met vele fchoone beelden over de nietigheid eis
ijdelheid des menfchelijken levens.
Daar is zoo veel bepaalds en tellens zoo veel fchaduwachtigs in ons beílaan, dat de henïelfche Itraal des veritands, weIke ons vertoont wat het is, ons bijkans een' afkeer van het
leven zou doen krijgen, waren wij aan hetzelve niet verknocht
door zoo vele teedere en fterke banden, als onze zucht voor,
't zelve (laag gaande Én levéndig houden. — Beklagelijke haat!
dus voer ik voort iii Bene treurige alleenfpraak: In welk eene
ellendige wereld dwalen wij_ om! Aan welke ,nietige voorwerpen blijven wij verbonden! ,Hoe weinig , kunnen wij op onzen levensweg vooruitzien! . Door welk eene wildernis van dwaIingen loopt het enge pad der waarheid! naauw en lang! -r
Lang? Waarom is het dan zoo, vreemd, dat iemand niet op
ééns naar het einde Etappe ? — 't Zij ons genoeg, dat onze voortgang trapswijze toega. — Maar, welk eene dikke haag is hier
aan wederzijden! Hoe veel vermakelijker zou het wezen, daardoor heen te breken, en de fchoone verfeheidenheden des Heelals onder het voortgaan te zien! — Vooronderflel die haag geheel weggenomen. Hoe zoudt gij dan, te midden van dit wijduitgefcrekte perk, uwen weg vinden? Doet deze rand eener heil-.
te, welke gij voorbij , moet., uw hoofd niet draaijen? Wenscht
gij niet de voorgaande veilige omheining. weder? — Goed
maar hier is het pad veilig en open. — Vermaak u; zie rondóm 1 -- Mijn eigen pad staat mij niet aan. -- Ginds is een
veel fchoonèr, loopende over eene veel voortreffelijker hoogie. — Mijn weg behaagt mij minder dan ooit. Ik zie nog
niet ver genoeg. — 6, Gij geest van. wanorde en verwarring?
Kunt gij niet te' vrede zijn met den weg, u toegefchikt? Wijk
dan af, en loop in uw verderf! Menig een oogtig Ioopende weg doet zich. te wederzijden op: wilt gij het op een derzelven wagen? Neen, laten wij het veiliger algemeene pad bewandelen. Moeten wij ook donker en vochtig weder hebben;
dit is onvermijdbaar; zulks behoort tot 's menfchen lot in het
HIeelal. De regen, welke u hier mishaagt, voedt de aangenapile kruiden en lekkere vruchten, welke u, eenige mijlen voortgegaan zijnde, zullen verkwikken. Merk nu het voordeel op
van deze verachtelijke dingen, met welke uw levenspad omgeven is. Deze dorens, welke u fomwijlen terug doen treden,
zijn dikwerf verfierd met veelvuldige fr'aaije bloemen, om ti
Tt

62 4£ENE

MIJMERING.

den anders vervelenden weg te korten. Die dikke boomen,
welke uw oog in her uitzigt belemmeren, zijn met een zacht
groen bekleed, 't welk uw gezigt verfterkt en in flaat ílelt om
te beter genot te hebben , door de takken, van voorwerpen,
welke het oog, zonder allengskens flerker geworden te zijn,
niet zon hebben kunnen verdragen.
Onder een' cipresfeboom lag een misnoegd Wijsgeer, die, op
den toon der ontevredenheid, uitriep: „ Dwaze wandelaars,
wie gij ook zijn moogt! kent uwe eigene ellenden. Het is
onmogelijk, eenig redelijk genot te fmaken in dezen uwen
„ verachtelijken levensflaat. Verbant vrij alle gedachten van
troost en opbeuring. Gij zijt allen ellendelingen. Geluk„ kig te wezen, is een lot, niemand uwer befchoren: in uw
„ flaat getroost te zijn, is eene ongerijmdheid. Gindfche bloe„ ferns zijn vergankelijk en ras voorbijgaande als de lente; die
„ vruchten, welke gij plukt onder her vervorderen van uwen
„ weg, behoorden nwe aandacht geen oogenblik bezig te houden, of af te trekken van die edelgef}eenten, welke boven
„ uw hoofd glimmen, en uw ware fchat zijn. Die fchrale
„ vruchten, wat beteekenen zij ?" — Een eenvoudig man, daar
voorbij gaande en dit hoorende, zeide: „ Deze vruchten on„ derf}eunen en $erken ons van flap tot flap, en onze voor„ raad van edelgefteenten neemt van tijd tot tijd toe, wanneer
„ wij betlendig den regten weg houden, en zachtkens, met
„ geduld, de dorens en distels wegweren, welke ons belem„ meren, als wij naar het Rijk der Diamanten gaan."
Mijne mijmering voerde mij daarop naar eene Jaarmarkt.
Lange reekfen van kramen, elkander in regte hoeken kruifende, vormden zeer geregelde vierkanten: eenige dezer zagen er
net uit; andere vertoonden zich fiordig. Verfcheidene kraamfiers liepen met pakken en manden, gemerkt met de namen der
eigenaren. Onder andere ontmoette ik eene vrouw, die een
zeer ongunftig uitzigt had, door den last der jaren geheel krom
gebogen; haar gelaat was vol rimpels, en taankleurig door den
zonnefchijn. Dit gezigt mishaagde mij ten hoogf'e; doch zij
was niet te ontwijken. Zij bood mij eene morfige mande, boven op met doornen gevuld, aan. Ik trad achrerwaarts, en
zeide, dat zij met hare koopwaren kon benen gaan. „ Neen,"
(prak zij, „ gij moet ze hebben!" en wierp de mande naar'
mij toe. Doch toen zij henen ging, vervrolijkte een glimlacls
haar
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haar voorheen leelijk gelaat, en alles deed mij ontwaren, dat
zij de Toovergodesfe Ondervinding was, Met de bemoediging,
door deze ontdekking mij gefchonkcn, zat ik neder, en begon
de mande te onderzoeken. De dorens, welke alles overdekten,
kostten mij veel tijds om ze te ontwarren en met veiligheid
voor mijne vingeren er uit te nemen; maar ik herinnerde mij
onderfeheidenlijk, dat elke doren zoodanig een was, als mij
gehinderd en mijne kleederen gefcheurd had , wanneer ik langs
een eng pad ging, en waarvan ik de toppen had afgebroken.
Ik frond verwonderd dezelve dus verzameld te vinden; einde
kwam ik op den bodem der mande, waar ik Bene flreng al--lijk
lerfchoonfle paarlen vond. Nevens dezelve lag een papier,
waarop ik deze woorden las: Wijsgeerte, en gelijkmatigheid

an bcileltenisfe, zijn parels, welke wij koopen voor den prijs
4'an die kwellingen en moeijelijkheden des levens, welke ons
elken dag op onze loopbaan ontmoeten. Geen ding in deze
wereld is voor niets te krijgen. Elke zwarigheid, welke wij te
boven komen, is dc koopprijs van eenig voordeel. Ga door de
Kermis heen, en zie!
Ik ontwaarde, dat een goede Genius digt bij mij fond, en
verzocht dezen mijn leidsman te wezen. Wij gingen door de
kramen, en Ploegen het oog op de koopen, welke daar gefehiedden. Hier droeg het zilvergeld, voor gezondheid, gemak
en vrijheid van doornis betaald, den muntflag van bezorgdheid
en voorzigtigheid. Daar was het kopergeld van flerk en aan
werken de prijs voor rijkdom, eer, geleerdheid en be--houden
gaafdheden. — In een hoek van de Kermis was de vodde- en
kleeder- markt, waar de menfchen hunne oude flechte kleederen voor nieuwe verruilden, en dus beter in den dos kwamen:
doch zij fchenen te denken, dat de ruiling hun wat hoog
te fiaan kwam: bij het aantrekken der nieuwe kleederen trok
zij veelal zulke vreemde gezigten, dat een caricatuurfchil--ken
der er vele trekken uit zou hebben kunnen ontleenen. — Het
was droevig om te zien, hoe zeer de kermisgangers in de waarde der dingen mistastten; hoe zij menigmaal met eene verfma
houding die goederen voorbijflapten, welke zij in 't eerst-den
voor een zeer lagen prijs zouden hebben kunnen koopen, en
nhnmet derzelver waarde kenden, voor dat er andere bieders
zich opdeden, of de prijs vrij hoog klom, of dat zij reeds
te verre waren voortgeloopen, eer zij het in den zin kregen ons
Tt g
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weder te keeren, en zij den terugweg niet konden vinden zon
er flechts ééne te-derglif.OphèKrmiswa
vinden; en deze van een zoo affluitend aanzien en onaangenaam
onderhoud, dat die het gezelfchap hoogst ongevallig viel. Zij
beftrafce, op een' firengen toon, hunne dwaasheid, en wilde,
dat zij liet "gekochte, waarop zij het hart gefield hadden, zou
wegwerpen. Zij bragt hen naar de kramen terug, langs-den
een ruwen en bogtigen weg, om die goederen te koopen, wel Jce zij jn den beginne verfmaad hadden. Eenigen tijd zich daar
opgehouden hebbende, begon die geIeiditer een vriendelijker
gelaat aan te nemen; en zij vonden zoo veel baars bij de ver
hunner koopwaren, dat zij, ondanks 'de harde behan--wisfelng
deling, het Berouw voor eene allernuttigfle vriendinne hielden.
ik ontdekte, dat Tijd een metaal was van meerder of minder
waarde, naar gelange van den daarop gedrukten flempel; en als
ik zag, welke verwonderlijke kostbaarheden ervoorgekochtwerde, door lieden, die met deze waar wel wisten om te gaan;
werd ik zoo veel te meer geërgerd, op liet gezigt, he veel
er nutteloos werd weggeworpen. Dan , dit was niets, in
vergelijking met de onzinnige dwaasheid der zoodanigen, die
diamanten bij handvollen wegfineten, om dezelve ruim en vrij
a;e hebben tot het vangen van — kapelletjes.
In eenige hoeken van de Kermis fcheen ieder zijn best te
doen om verkeerden handel te drijven. De kostbaarlte edelgelteenten werden weggeworpen voor beuzelingen, welke men
echter nier magtig konde worden, en beuzelingen voor juweelen van de hoogfte waarde aangeboden. Ik ontdekte mijnen
Vriend F' * *, den Oudheidminnaar, order eene menigte van
denzelfden flempel , die zulk een voorraad van tijd en vlijt
kocht, als waarvoor hij het kostbaarfte op de geheele Jaarmarkt
zou hebben kunnen bekomen, en dit alles verkwistte voor een
kabinet met koperen penningen, waaraan nograns één of twee
ontbraken, om volledig te wezen. — Ik zag anderen van een
vrolijker voorkomen, die eerre bloem, of een veder, voor nog
liooger prijs kochten. — In 't einde deden zich voor het oog
mijner verbeelding eenige min fchaduwachtige vertooningen
op: dan, een geroep, om te letten op een aantal nieuw nangc'
somene kermisgasten, maakte aan mijne mijmering een eir_dc.
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e bevolking der zee onder alle luchtítreken is zoo groot, dat
het land, daarmede vergeleken, eene ledige, onbewoonde woestijn fchijnt te wezen. Zelfs in de koude luchtílreek wemelt de
zee van even zoo vele millioenen dieren, als de andere deeles
der wereld, welke aart de loodregt vallende ítralen der zou
blootgefteld zijn. Zoo arm Groenland anders in fchepfelen is,
zoo rijk integendeel is de zee aldaar, zoo wel in verfcheiden.
beid als in menigte. De Groenlandfche oceaan bevat niet al%
leen zestig bekende foorten van groote visfchen, van zwem
zoogdieren en amphibiën, maar ook zestien foorten van-mend
zee - pisfebedden en kreeften, en over de honderd - en - veertig
foorten van wormen, behalve nog de eigenlijke fchaaldieren.
En welke feharen van intlividuén leveren deze foorten! Men
hedenke flechts de ongehoorde menigte van haring, welke zich
in de IJszee, van IJsland af, tot in onze gematigde gewesten,
bevindt! hoe vele millioenen worden hiervan niet door ver
verteerd, dewijl een eenige-fchilendortvawsfchen
walvisch geheele tonnen op eens verflindt! — Uit Bergen in
Noorwegen vervoerde men in één jaar dikwijls twaalfduizend
centenaars kabeljaauw en flokvisch.
Gaat men lager naar beneden, dan komt men westelijk aan
de beroemde zandbank van Newfoundland of Nieuwland, van
waar het grootfte gedeelte van Europa met flokvisch van allerlei aard voorzien wordt; en oostelijk zijn de firoomlingen niet
minder in Bene ontelbare menigte aan de Lijflandfche kusten.
De zeeën van het gematigder Europa leveren gelijke voordec•
len op. De tonijn (*), fardijn, fprot en andere geven aan de
voornoemde foorten in rijkdom niets toe. Niet minder rijk is
de Zuidzee . GEORGE F O R S T E R, die groote natuurkenner,
welke de wereld rondgezeild heeft, ontdekte, offchoon hij
Beene bekwame visfchers aan boord had, en zich aan de tneeste plaatfen flechts eersen korten tijd ophield, vier-en-zeventig
nieuwe foorten. Coo K, do beroemde reiziger rondom de w°^eld, vond de ijsvelden tusfchen Noordamerika en den Tfclm ten (t) vaak geheel met zeeleeuwen en phoken bedekt. De
grootti
() Groote zeeviscli, in de Middellryndfche zee.

( k) Op liet uitritc van hee noordoostelijk Siberi/.
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groottte zeedieren, bij voorbeeld, walvisfchen, trek men niW
alleen in de koude en gematigde, maar ook in de verzengde
luchtllreck aan, in de wateren van het groene voorgebergte,
van IWadneaskar, Sylan, aan de Knap de Goede Hoop, aan de
_kusten van Congo en Brazilië.
Binnen den zeven - en - zeventiggen en negen - en - zeventig(len
graad noorder breedte werden vaak in twee maanden omtrent
tweeduizend walvisfchen gevangen. Waar vindt inert ergens
in de vijf werelddeelen eerre landitrcelc, die, binnen den om
weinig vierkante mijlen, zoo veel vleeschetende-trekvanzo
monters voortbrengt? De grootlte landdieren, bij voorbeeld,
de olifant, het rivierpaard, al het rundvee, de kameel, de antilopen, de paarden, de tapir, zijn allen vrucht- en kruidetende dieren. De groote of reuzenslang, de krokodil en de alligator leven wel van dieren; doch van de eerfle zijner maar
weinig individuen, en de twee laatste dieren bewonen eigenlijk
groote rivieren. Leeuwen, tijgers, adelaars en gieren zijn dwergen, in vergelijking van de genoemde groote zeemonsters, die
elk op zichzclven in éénen Plok verfcheidene tonnen kleinere
visch verflinden.
Uit Bergen vervoerde men dikwijls in één jaar zestien fcheeps.
ladingen kabeljaauwskuiten. Van deze kuiten gaan omtrent ze•
ven korrels in een grein, derhalve veertigduizend driehonderd
twintig in een pond, en in een fchippond elf millioen twee--en
tnaal honderd negen - en - tachtigduizend zeshonderd; maar hoeveel fchipponden zijn er niet in eerre lading vervat! Zeker na
vond in eenen makreel vijfmaal honderd zes-turondezken - veertigduizend zeshonderd zeven - en - tachtig, in eerre fchol
een millioen driemaal honderd zeven - en - vijftigduizend vierhonderd eijeren. De kuit van eenen fleur weegt vaak tweehon;
derd pond. Daar nu vijf kuiKkórrcls omtrent een grein wegen, zoo bevat een pond acht -en- twintigduizend achthoncierd, en tweehonderd pond derhalve den aanleg tot vijf millioen zeventijaaj ltbndcrd-en- zestigduizend visfchen. Hoe ware het ook anders, zonder deze ontzaggelijke vruchtbaarheid
der visfchen, mogelijk, dat de Noordzee alleen jaarlijks over
de driehonderd fchepen riet flokvisch konde opleveren? dat ira
eene kleine ftreek, niet ver van Bergen, fomtiTds in éénen togt
tienduizend tonnen haring gevangen werden? dat in verfhei
dene jaren omtrent vijftienduizend tonnen traan van versch gekooi
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kookte haringen van de Zweedfche kusten uitgevoerd werden?
Bij deze ongehoorde menigte van zeedieren is het eene wijze
inrigting in de natuur, dat de meeste vleeschetende dieren zijn,
,die dag en nacht in eene onophoudelijke werkzaamheid leven,
en in eene gelladige beweging op roof uitgaan. Ware dit zoo
niet, dan zouden de tallooze lijken der dieren aan het zeewater een algemeen bederf mededeelen, de oceaan een ítinkende modderpoel worden, en verpestende, ja doodelijke dampen
over het ganfche land verfpreiden. De dampkring zou aangefloken en helmet worden, de planten zouden verwelken, al de
dieren ílerven, en de ganfche aardbodem zou in een' dooden,
rottenden, affehuwelijken klomp verkeeren.

NATIONALE ANTIPATHIE.

(31onthly Repertory, I813.)
en rijk Engelschtnan,
genaamd, was afkomiiiguit
E
eene katholieke familie, en kreeg de gril, de heilige orden te
PETERS

omhelzen. Hij vertrok naar Spanje, waar hij zich vleide, onder de vleugelen der heilige Inquifitie, zijnen Godsdienst te zien
bloeijen. Gedrongen door zijnen ijver, verwaarloosde hij vóór
zijn vertrek ten miníle een weinig Spaanscll te leeren, hetgeen
hem, van liet oogeublik zijner ontfcheping, in Spanje af, aan
vele onaangenaamheden blaat gelde.
Gelukkig, dat in de kweekfchool, waaraan hij adres had,
zich een Iersch fludent bevond, die zeer fchraal bij kas was,
De arme katholieke landlieden in Ierland verbeelden zich het
Paradijs te winnen en hunne familie zeer in de hoogte te brengen, door ten minute één hunner kinderen tot priester te laten
íluderen; en deze arme jonge lieden, eenmaal met theologie
wel opgevuld zijnde, bevinden zich tot niets meer in iaat,
ten zij om uit liefdadigheid onderhouden te worden, het zij
in vreemde collegies, liet zij op fommige floten, waar men
hunnen Godsdienst belijdt, en waar zij de rol van fchamele
aalmoezeniers (pelen. De Ier deinde dus met drift toe, zijnen
niedgezel het Spaansch te leeren, en onderwijlen werd hij Zijn
Folk. Spanje reeds federt ve.±clheiden jaren bewonende, druk.
Tt5
te
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te hij zich in die taal gemakkelijk uit, en kende van het Engelsch al wat een Ier er ooit van weten kan.
De onderlinge overeenkomst verflerkte van tijd tot tijd hunne gemeenzaamheid. Beiden waren zeer gefchikte lieden, en
verflonden elkander zeer goed. De inkomflen van PETERS,
die wél waren en zeer geregeld aankwamen, dienden voor bel
gewoonte is eene tweede natuur; toen zelfs de En--den.D
gelschman het Spaansch goed fprak, vond hij volfirekt geene
reden om met den beleefden Ier te breken. Beiden van hun
vaderland verwijderd, hadden zij elkander hunne geheimen en
hunne uitzigten medegedeeld. ]3eiden hadden gezamenlijk do
heilige ordening ontvangen; doch eindelijk riepen familie -fchikkingen PETERS terug naar Engeland. Hij kon zijnen makker,
aan wien hij zich nu eenmaal had gewend, niet achterlaten.
Bovendien wilde hij den reuk van heiligheid en weldadigheid,
welken hij dacht na te hten, niet krenken. Hij verklaarde
dan den armen Ier, in tegenwoordigheid der overflen van het
huis, dat hij voor hem zou zorgen, indien hij hem volgen
wilde. Deze flemde daarin gretig toe, hein overladende met
dankbetuigingen, en bekennende, dat hij, van zijnen edelmoe..
Bigen broeder verlaten zijnde, van honger zou moeten (erven,
hebbende zelfs niet het noodige om naar zijn land terug te
keeren.
Onze twee reizigers komen te Londen aan, en, zoo wel in
deze hoofdf'rad als in het gewest waar PETERS zijne goederen
had, uirekt hunne eensgezindheid, hunne Christelijke liefde tot
(lichting van allen, die hen kennen. Eensklaps wordt PETERS
aangevallen door eene zware ziekte, gedurende welke de Ier
priester aan zijnen broeder alle de zorgen te koste legt,-íbhe
welke men van eenen Christen en van eenen vriend kan ver
kwaal neemt toe, eis welhaast is PETERS in-wachten.D
het geval van orde te moeten Hellen op zijne zaken voor deze en de andere wereld. Hij ontvangt den geestelijken bijfran d
van zijnen vriend; maar hij fcheen Reeds een zwaar pak op
zijn geweten, en de behoefte te hebben, pm zich daarvan te outlisten. Hij deed eindelijk den Ier naderen, en, alle de oir
zich verwijderd hebbende: ,. Mijn zeer lieve vriend-flanders
en goede broeder, zegt hij, het hangt van i.i af, dat ik in
vrede fierve: lb mij uwe vergiffenis toe, ik bezweer het u,
opdat gij op uwe beurt vergiffenis erlange!"
„ Mijn
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Mijn waardige vriend, antwoordt de Ier, gij hebt mij rim.
mer de minde beleediging aangedaan; maar, zoo de rust van
Btw geweten er van afhange, vertrouw mij de verwijtingen,
die gij meent u te doen te hebben, en wees verzekerd, dat
ik u zal vergeven."
Toen zeide de íiervende: „ Ik ben de grootfee huichelaar,
dien de aarde ooit gedragen heeft. Uwe hoedanigheden maken
u der vriendfchap waardig van al wat leeft; gij hebt mij beulendig dienst gedaan; gij hebt er u zelfs op toegelegd, om
alle mijne verlangens te voorkomen; en, fchoon ik er in fchijn
erkentelijk voor ben geweest, zoo moet ik bekennen, dat gij
de man zijt, dien ik het meest haat en veracht; alles in u,
tot uwe voorkomendheid toe, mishaagt mij, en honderdmaal
heb ik, in het diepst van mijne ziel, u voor alle duivels ge
behoefte, die ik in Spanje aan u had, verpligt--wenscht.D
;e mij om u te naderen, en u niet weer te verlaten; eene zekere fchaamte, eene werktuigelijke behoefte, welke ik vervloek ;e, deed mij de betrekking aanhouden, en u eindelijk mede
naar Engeland nemen. Ik vond het gemakkelijker, een hui
een valschaard te zijn, dan mij van ti te fcheiden,-chelarn
Ik heb getracht dezen diepen tegenzin te boven te komen;
maar alle de pogingen van mijne rede en mijnen godsdienst
hebben fchipbreuk geleden op mijnen haat. Gij zijt een Ier.
Het is mij niet mogelijk geweest eenen nationaler afkeer te
boven te komen, met de moedermelk ingezogen, naderhand
verfterkt door alle de fpotternijen, door alle de vertelfels, die
mij, van de Echoot af, tot in den omgang der wereld vervolgd
hebben, ten koste van uw land. Ik heb, federt verfeheiden
jaren, op den loer gelegen naar eene gelegenheid, naar een voor
om u eene groote beleediging aan te doen, die op-wendfl
uwe natie mogt terugwerken; maar her heeft God, zekerlijk
voor het behoud van mijne ziel, behaagd, het oogenblik van
mijnen dood te doen naderen voor dat van die zonde te bedrijven; ik heb intusfchen nog dien trap van bekeering en berouw geenszins bereikt, welken ik noodzakelijk acht, en ik
verwacht mijne zaligheid flechts van uwe onontbeerlijke ver
Mijn broeder! bij de Goddelijke barmhartigheid,-gifens.6
welke gij voor uwe eigene zonden hoopt, fla mij de ver
-gifensdr
mijne toe!°"
e Ieri he priester, na hem bedaardelijk te hebben aangehoord
99
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Moord, nam het woord, en antwoordde heen zonder de lniní}e
ontroering: „ Sterf in vrede, mijn lieve broeder; ik vergeef,
en vraag u dezelfde vergiffenis op mijne beurt. Mijne noodenwaren zoo groot, dat ik, zonder u, niet zou geweten hebben waar
maar de fmarte, van aan eenen En, elschman eenige ver-hen;
te hebben, was voor mij zoo fterk, dat ze altijd-pligtn
de dankbaarheid verwonnen heeft, welke ik mijnen weldoener
fehuldig was. Wanneer ik aan de Hechte behandelingen dacht,
welke mijn land van het uwe ondergaat, kon ik liet goede,
dat gij mij deeds, niet anders befchouwen, dan als eene zeer
geringe vergoeding voor de rampen, aan welke wij, uwenthalve, ter prooije zijn. Ik geloofde u niet meer dank fehuldig te zijn, dan de profeet ELIAS verpligt was aan de raven,
die God gezonden had om han zijn voedfel te brengen. Alle
de iirijdige gevoelens, welke ik u vertoond heb, waren loutere leugens. Zoo uw nationale afkeer verregaande is, de onze is liet niet minder; maar wij hebben, boven u, de fpijt,
dat, zoo gij ons haat, ten minfle uw gedrag over het geheel
in(lemt met uw gevoelen; waartegen wij, in Ierland, u behandelen met eene gastvrijheid, het gevolg onzer bevreesdheid
en onzer zotheid, fchoon wij in den grond geenen minderen
haat tegen u, noch minder nationaal -trots hebben. Aldus, mijn
zeer lieve broeder, hebben wij elkander niets te wijten: moge
het graf ons wederkeerig onregt uitwisfchen; ik voor mij zal
alle mogelijke pogingen doen om u in de andere wereld te beminnen.'
Op deze verzekering gaf de Engelschsnao den geest, flechts
tamelijk voldaan.
,

IETS, RAI{ENDE DEN VERMAARDEN WIJSGEER SANT.

z cc o)
ens vroeg mij (den blinden
E
mij het bezoek van den Schouwburg genoegen verfchafte? Ik
L. VON DA C

Ií ANT: Of

bevestigde dit, en voegde er bij, dat, zoo flechts de misleiding
door geene verkeerde declamatie ge:loord wierd , mij de verbeelding de fchouwplaats en de handelende perfonen zoo levendig afmaalde, dat welligt hierdoor mijn genot van dat des
zienden weinig verfchelen zou. — „ Ik zeg dit niet om u te
wcerl'preken," antwoordde KANT; „ doch ik wenschte inderdaad s
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-laad, dat een bli.,de, een doove, en een man, die de landstaal
niet verffond, gemeenschappelijk den Schouwburg bezochten,
en, zonder eenige affpraak te maken, hun oordeel mogten vel
blinde zou enkel op de declamatie, de doove flechts-len.D
op de decoratie en de gebaren, en de uitlander, behalve deze
twee laatíte, ook nog op de modulatie (de Remleiding) kunnen
letten; en ik geloof, het oordeel dezer drie mannen, vooronderield dat het befehaafde lieden waren, zou hoogst belang
-rijk
zijn:'

K A N T was zeer gef`c'.d op eerie voegzame en nette kleeding,
en had juist een nieuw gewaed aangetrokken, als hem eerre
keukenmeid onvoorzigtigl„lk met fnoelwater begoot. Hij uitte
niet Hechts zijne ontevredenheid zeer levendig, maar ging terilond het buis in, daar de diensrnma+ad, terwijl hij voorbij ging,
uit gekomen was. De dochter des huizen ontving hem met
vele ontfchuldigingen, zeide, dat we'ligt de f bade door oogenblikkelijk afwasfchen kon voorkomen worden, en nam terf'tond
deze bezigheid op zich. KANT fcho'd nog Pceeds op de lomp
eindelijk, door de bemoeijing der jonge-heidrml,to
jufvrouw, het kwaad ten volle weggenomen was. Zij, die hein
heel goed kende, vroeg uit fchalkschheid naar zijnen naam,
en zesde, toen hij zich genoemd had: „ Het doet mij oneindig veel vermaak, n bij deze gelegenheid te hebben leeren
kennen." — „ Ook uwe kennis," antwoordde KANT, „is mij
aangenaam; fchoon dc gelegenheid waarlijk geenszins!" —
„ Mij," antwoordde de dame, „ is juist ook deze gelegenheid
zeer welkom; want, zoodra mij nu iemand, wegens de zorg
voor mijne klceding, het verwijt van ijdelheid naar-vuldighe
het hoofd werpt, zal ik mij door het voorbeeld van den bezoemden KANT regtvaardigen."

KANT kon tegenfpraak verdragen; doch, wanneer ze door
Beene gronden onderfchraagd werd, was hij gewoon te zwijgen, en daarna niet zelden door eerie Anecdote, welke hij ge.
heel toevallig fcheen daarheen te werpen, den wederfpreker te
zegt te wijzen.
Zoo was hij eens bij zijnen vrietld M O T H E R B Y , een' Engelsch-
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gelschman, die alles, wat uit zijn vaderland was, en ook Engelands Conflitutie, voor onverbeterlijk verklaarde.
KANT uitte bij deze gelegenheid, dat het toch wel goed
zou zijn, dat de Natie zelve, en niet de Ministers, de fchattingen oplegden: De Engelschman wees deze tegenwerping alleen door de, eenige malen herhaalde, verklaring van de hand:
„ Het is immers even veel, wie mij fchat 1 " — KANT Zweeg;
doch na een paar minuten vertelde hij het volgende fprookje:
„ Bij eenen landprediker komt een man, met het verzoek
het geld voor een zwijn, dat hij geftolen had, den eigenaar te
behandigen. D"e prediker vermaant heil, doch prijst intusfchen
zijne naauwgezetheid. Doch toen het volgend jaar hetzelfde
tooneel herhaald werd, haalde hij den berouwhebbenden zon
geen kleintje door. Nogtans kwam deze het derde jaar-dar
weder met hetzelfde verzoek. Thans raakte de prediker geheel
van zijn ftuki „ Want," zeide hij, ,, ik weet volfirekt niet,
waarom gij dus handelt. Is het niet hetzelfde, of gij he zwijn
terflond van den eigenaar koopt, of het hem thans betaalt ? "-„ Uw Hoog Eerw. vergeve mij! het onderfcheid is tamelijk
groot; want, koop ik het zwijn van den eigenaar, zoo fchat hij
het; fleel ik het in tegendeel, zoo wordt het door mij ge
wanneer ik het hem daarna vergoeden laat."
-fchat,
;

MUZIKAAL GRAFSCHRIFT.

VIademoifelle
vermaarde Danfeufe te Parijs, was zoo
Tuitfporig
in hare minnarijen, dat meer dan één Galant
MIRT,

het offer
werd van zijne onbezonnenheid. Dit lot trof desgelijks eenen
Muzikant. Een zijner kameraden een graffchrift verlangende
voor zijnen armen vriend, floeg zekere beroemde Actrice hes
volgende voor:
LA MI RE LA MI LA.
La Mi - rd l'a mis 14,
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(Het Engelsch van n u M E gevolgd.)

E en rijke gierigaard, fchier van gebrek geforven,
Doch die een eerlijk graf, met ilaatfie, had verworven,
Kwam, in gezelfchap van een' nieuwen geestenfloet,
Bij iluurman Charon, aan den Acheronfchen vloed,
Die, op hun aller wensch, hen hier zou overhalen:
Doch, toen nu elk aan hein het veergeld moest betalen,
Beefde onze vrek van fchrik: die loin was hein te groot.
Wat nu te doen! Hij fpringt in 't water uit de boot,
Om, ware 't mogelijk, ondanks 't geweldig ftroomen,
Door worftlend zwemmen, aan den overkant te komen;
Daar 't hem, in weêrwil van 't misbaar aan allen kant
En 't fchreeuwend fchimmenrijk, gelukkig brengt aan land.
„ De Goden (roept men) zullen ons wel wraak verfchaffeni
„ En zulk een onverlaat firaks naar verdienfte flraffen !"
Men grijpt en fleept hem voor het onderaardsch geregt ,
Daar 't al in gramfehap blaakt, elk zijn gevoelen zegt:
Men moest hem aan de rots doen bij Prometheus boeijen;
Hij moest met Sifyphus zich aan den leen vermoeijen;
De Danaïden bij het bodemlooze vat,
Of zelfs Ixion vergezellen op het rad.
„ Neen, neen, (zegt Minos , met vergramde en norfcheblikken:)
„ Die firaf is niet genoeg, om fnoodaards af te fchrikken.
„ Dat hij ten fpiegel firekk', die 't eerst dit ondernam!
„ Men baan' hem wederom naar de aard, vanwaar hij kwam;
„ Dat hij getuige zij, hoe, na 't gewenschte sterven,
,, Zijn zuurgewonnei fchat verfpild wordt door zijne erven!"

PUNT-
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„ De bitfe e ii í VR IE r, wiens hekel elk deed beven,
„ Heeft ," meldde er een met drift, „zoo flraks den geest gegeven;
,,En, naar men mij in 't heimlijk heeft berigt,
Door fcherp venijn derft hij liet levenslicht."
Twat zegt gij! riep een fnaak: heeft azen u niet bedrogen ?
Dan heeft hij wis zijn pen, bij 't fchrijven, uitgezogen.

Berigt aan het Publiek.

M

en verlangt een Betoog van het Goddelijk gezag van den
Brief vary tacobus, waarbij ook de nieuwíte bedenkingen, zóó
binnen- als buiten -lands daartegen ingebragt, in overweging ge^
nomen worden; niet toezegging van driehonderd Gulden, als
Eereprijs, aan den genen, die, naar liet oordeel van daartoe
gekozene geleerde Mannen, het vereischte betoog op de overtuigendfte wijze zal hebben ingerigt.
De Schrijvers, die naar den prijs zullen dingen, worden
verzocht, de Verhandelingen, of in de Latijnfche, of Franfche, of Nederduitfche, of ook wel Hoogduitfche taal, mits
de laatstgenoemde met Romeinfche letters, niet met hunne eigene hand gefchreven,

vrachtvrij te zenden aan T. N. S., on-

der adres van de Boekverkoopers HAAK EN COMP . te Leyden,
en wel vóór den eerflen December 1814.
De namen en woonplaatfen der Schrijveren moeten gemeld
worden in een bijgevoegd verzegeld briefje , met dezelfde
fpreuk tot opfchrift, waarmede cie Verhandelingen onderfchre.
ven zijn.
De ingezondene flukken worden door deze overgave gerekend, geheel en alleenlijk aan den genen, die den prijs uitlooft, als wettig eigendom ter gemeenmatting overgegaan te zijn,

MENGELWERK.
DE BEHOEFTE EN HULPELOOSHEID VAN DEN MEN5CH
BESCHOUWD ALS DE L'RON VAN ZIJNE GROOTS

HEID EN ZIJN GELUK HIER OP AARDE.

Door

Rico

B VO SMAER,

1Ifed. Duct. te Zutphen (*)b

H

et heeft de bedilzncfit veler gemelijke wijsgeeren gaande gemaakt, dat, van alle bewoners dezer aarde , de
mensch, aan ziehzelven overgelaten, liet zwakf'ce, liet behoeftigfte , het hulpeioosfte fchepfeï is. Zij befchouwen
zijnen toeftand daarom als ten hoogfte rampzalig en beklagenswaardig, en durven zelfs beweren , dat er voor den
mensch niets wenfchelijkér ware, dan nimmer deelgenoot
van dit ellendig leven geworden te zijn. Met deze jammerklagt der philofophen Remmen Vele bekrompene zielen in,
die, de Godheid wanende te vereereïl, door zichzelven en
het gelheele meiifchelijke geflacht te vernederen, dezen hu'.
aanmerken als eene verdiende firaf des-pelozntfad
Hemels, en een gevolg der onzalige overtred ng van het
eerfte menfchenpaar. Wanneer wij hen gelooven, dan
komt de mensch daarom zoo weerloos en zoo ellendig op
het tooneel der wereld, opdat hij, van zijne nietigheid overtuigd, zijnen blik niet dan bevend ten hemel Ba, en zijn
geheel leven, met eene flaaffche onderwerping aan honger
wil, in liet lijk der aarde kruipe. — Zulke voorilellingeri,
OiF

(*) Voorgelezen in liet Departement Zutphen der Maatfclhappij : tot Nut vara 't Algemeen.
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nor 'r

IIULPLLOOSIMID DE BRO^t

ondertusfchen,, T. H., hoe gewoon bij fommige menfchen,
zijn niets minder dan Godslasterlijk, daar zij ons het vol
Wezen, den Oorfprong van alles goeds, leeren-maktfe
befchouwen als een kwaadaardigen dwingeland , die lust
fchcpt in den zwakke en weerlooze wreedaardig te teisteren. Zulke voorhellingen zijn geheelenal ítrijdig met de
eenvoudigfle en heiligile waarheden; zij worden door de
ondervinding wederfproken, en leveren voor eiken naden
bewijzen op van een blind vooroordeel.-kendblijarf
Neen! hoe zwak en hulpeloos zich het menfchelijk ge(lacht op aarde vertoone, deszelfs voorregten zijn oneindig
vele, en verheffen het verre boven eenigen zijner aardfche
medebewoners. Die voortreffelijkheid vertoont zich zelfs in
hetgene den mensch moest fchijnen te verlagen, in zijnen
liulpeloozen toelland namelijk; en wij mogen het als eene
groote en troostrijke waarheid aanmerken, dat 's menfchen
behoefte de bron is zijner grootheid en van zijn geluk hier
op aarde. — Laten wij, M. V., ons daarvan nader overtuigen, en ve. gunt mij te dien einde uwe toegevende aan
-dacht.
Mijne flelling is dan deze: behoefte is de bron van 's
menfchen grootheid en geluk hier op aarde; en, om deze
helling te betoogen, zal ik eerst moeten aantoonen, waar
grootheid en dat geluk beflaan, en vervolgens , dat-inde
wij dezelve aan onzen hulpeloozen toeftand te danken
hebben.
I. De grootheid, waardoor de mensch zich van zijne
aardfche natuurgenooten zoo zeer onderfcheidt, is gedeeltelijk gelegen in de voortreffelijkheid van zijn ligchaam, de
fijnheid zijner zintuigen, de volkomenheid ' zijner ledematen. Door dit alles heeft zijn geest een allergefchiktst werktuig, en vindt zich in flaat om de ftoutlle ontwerpen te
verwezenlijken. Maar het is vooral in dien geest, dat zijne
voortreffelijkheid gelegen is; want niet alleen bezit hij die
zielsvermogens, welke hij met de dieren gemeen heeft, in
eene grootere mate, maar hij 'heeft er nog andere, die zij
iisfei , en die hein een groot overwigt boven de fchranderftei
-
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fen hunner geven. De mensch oordeelt niet alleen bij oniniddellijke gevolgtrekking, maar hij weet ook de overeen"
komst en het verfchil zijner vooríiellingen en begrippen,
door vergelijking, uit te vorfchen eri te bepalen. Deze
werking des verflands is den dieren geheel ontzegd , en
opent voor den mensch eene onuitputbaré bron van kennis
en van hulpmiddelen, om zijnen slaat te verbeteren, en
partij te trekken van alles wat onder zijn bereik valt. Dit
zien wij vooral in de menigvuldige uitvindingen van, ;net
vernuft, welke, uit de ruwfte beginfelen ontíproten, niet
zelden eene volkomenheid bereiken, dat zij de werken der
natuur fchijnen te evenaren. Door deze meerderheid van
zijn vernuft is hij meester van alles, wat hem omringt, en
heer over de dieren, van wier vermogens hij gebruik maakt
tot volvoering zijner oogmerken. Maar, hetgene zijne grootfie voortreffelijkheid uitmaakt, de mensch is ook heer over
zichzelven, en heeft in zijn binnenfle eene Wet gefchrevcn,
welke het rigtfnoer is zijner daden Hierdoor is hij onafhankelijk van de zinnelijke wereld; en, hoewel deze niet
zelden, door velerlei aanlokkelijkheden, of ook door ge
invloed heeft op zijne daden, is zij niet in ftaat,-weld,
zijnen vrijen wil geheel te bedwingen en aan banden te leggen: Daarvan zien wij in de deugd en ftandvastigheid dier
edelen, waarvan de gefchiedbladen . gewagen, te overtui
voorbeelden, dan dat wij ooit aan dezen adel van-gend
ons geflacht zouden mogen twijfelen. -- De grootheid van
den mensch hier op aarde beftaat vooral in zijne heerfchappij over de natuur, en in zijne onafhankelijkheid van de
wisfelingen van liet ondermaanfche. Het is niet in den fchitterenden glans des rijkdoms en der magt, dat men haar zoeken moet; zij kan zoo wel de eigendom van den geringftett
bedelaar, als van den verhevenften monarch zijn. Zij blii:kt
fterk.er tilt in de nuttige uitvindingen van den iandhot:w.
de ícheepvaart, de bouwkunst en andere kunnen in de
prediking en verdediging der verhevene en weldadige waarheden van den Godsdienst in de verftandige en godvruchtige opvoeding der jeugd, dan in de krijgstropheën der held
deny
Vv .
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den, of het wijduitgeftrekt gebied van dappere verover
aars. Bij eerre bedaarde en naauwkeurige befchouwing moge die fchitterende glans tanen , die de oogen der menigte
verblindt; nimmer zal de verhevenheid van het menfchelijk
geslacht , als een geheel, ophouden ons te treffen , wanneer
wij den mensch , midden onder de dieren , in opgeregte gehalte zien treden, en zoo wel in zijne flatige houding, als
fiere blikken, den meester der beneden-wereld ontdekken;
waneer wij hem zich niet alleen zien verdedigen tegen de
woede der elementen, maar die zelfs als middelen in zijne
hand aanwenden ter bereiking zijner oogmerken, daar het
woeste water hem draagt, en hij den adem der winden weet
te leiden, waarhenen hij verkiest; daar het alverdelgend
vuur, door hem ontiloken , gevoed en weder in al zijn
woeden gefluit kan worden; daar hij er zich van bedient,
als eene borstwering tegen den aanval der wilde dieren, of
roet hetzelve zich de duistere en eeuwig bevroren poollanden bewoonbaar maakt, en zich een finakelijk en gezond
voedfel bereidt uit onfinakelijke, harde en raauwe {loffen.
Wij zullen vooral zijne voortreffelijkheid erkennen, wanneer
wij hem , midden onder zijne vermoeijende bezigheden , zijne kennis zien vermeerderen , zijn verfland opklaren , en
den adel zijner nature ontwikkelen; wanneer wij, midden
onder de onbefchaafde menigte, een' Palamedes in vernuft,
een' Ulysfes in fchranderheid, een' Chiron in leerzame wetenfchappen zien uitblinken; wanneer wij, als Oerren aan
den donkeren hemel, onder een woest volk, een' edelmoe
een' godvruchtigen Osfiaan zien fchitteren;-digenFal,
wanneer wij, door de geheele gefchiedenis der menschheid,
dezelfde fporen van menfchenliefde, f'andvastigheid, trouw,
en eerbied voor de Godheid, ontwaren.
Gelijk des menfchen grootheid vooral in zijnen eigen
boezem ligt, zoo is ook dádr voornaaelijk de zetel van
zijn geluk, zelfs hier op aarde.. Het geluk van den mensch
beftaat vooral in vrede des gernoeds en in eene 'weldadige
evenredigheid tusfchen zijne behoeften en begeerten. Wie
in zichzelven geen rust heeft, zal vergeefs den vollen beker
dens
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des genots aan zijne lippen zetten; zijne brandende begeer
zal niet verkoeld, niet geluld worden. Hoe velen zijn-te
er niet, die onophoudelijk met gebrek en wanfpoed kampen, zonder zich immer een' onbewolkten dag te kunnen
bezorgen, en die echter een' hemel in hun hart omdragen , omdat zij zich geener groote misdrijven bewust zijn ,
en telkens verkwikt worden door de herinnering aan edele
bedrijven; omdat zij door Beene hartstogten geflingerd worden, maar door zelfverloochening en (landvastigheid Bene
effen kalmte van geest bewaren! Hoe velen, daarentegen ,
die, in al den luister des voorfpoeds , en in de bedwelming
der zinnelijke vermaken, een' onverklaarbaren angst gevoelen, en telkens door de onverdoofbare flem van hun beleedigd geweten verfchrikt en gefolterd worden ! — Er is geen
geluk, zelfs hier beneden, dan voor hein, die met zichzelven in vrede leeft.
WVij zijn echter ook, zoo lang wij op aarde zijn , deel
harer goederen, en wij kunnen dezelve nimmer-genot
geheel ontberen. Het is er verre af, dat eene koele onverfchilligheid omtrent de genoegens, welke zij biedt, en
de fmarten, waardoor wij hier niet zelden gepijnigd worden, ons aardsch geluk zoude bevestigen, daar zij veelmeer
de bron der reinfte genoegens, die der vriendfchap en liefde, geheel doet uitdroogen. Neen! door een ander middel
moeten wij ons uitwendig geluk bevorderen, namelijk door
tevredenheid met ons lot, door onze begeerten in te toomen en onze behoeften te verminderen. Onze begeerten
moeten altijd evenredig zijn aan onze ware behoeften; en
de beste manier, om weinig te behoeven, is, weinig te
begeeren. Hoe meer wij noodig hebben ter voldoening
van onszelven, hoe fterker onze wenfchen worden; doch
hoe eerder tevens de mogelijkheid daar is, dat zij onvoldaan
zullen blijven, dat wij ons te leur gefteld, in onze verwachting bedrogen zullen zien. En nimmer bevinden wij ons
ongelukkiger, dan wanneer onze zoetfte hoop onbevredigd
blijft, en wij telkens vergeefs wenfchen vormen. Hoe minder onze behoeften dus zijn, hoe meer wij ons gewennen,
weiVv 3
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weinig te begeeren, hoe zekerder wij van ons geluk hier
op aarde kunnen wezen. Wij hangen toch altijd vn de
omflandigheden af, doch op deze wijze het minst; en er is
geen honger trap van geluk hier beneden, dan de onafhankelijkheid van datgene, waarvan wij geene meesters zijn.
Tevredenheid, derhalve, mes onszelven en tevredenheid
met ons lot zijn de waarborgen van ons aardsch geluk.
II. Het zal nu niet moeijelijk vallen, aan te toonen, dat
de bron van 's menfchen grootheid en geluk in zijne zwakheid en hulpeloosheid te zoeken zij, hoe tegeniirijdig dit in
den eeralen opílag moge fchijnen. Voorzeker is het een
vreemd kontrast, den magtigen heer der aarde, die de geheimen der natuur doorgrondt, hare fchatten en hare krach
als zijn eigendom gebruikt, al wat op aarde leven en ge--ten
voel heeft voor zich doet nederknielen, van alle zijne natuurgenooten den zwaktie, den behoeftigfle te zien! En
echter, befchouwt het kind, gaat de langdurige kindsch'heid des menfchcn na, hoe afhankelijk, hoe reddeloos,
zonder den bijstand van anderen, zult gij hem vinden! Ja
zelfs de ftoutmoedige jongeling, de welberaden man, wat
zijn zij, op zichzelven (taande, ontbloot van hulpmiddelen
tot onderhoud en ter verdediging van hun veege leven? Ja,
wij kunnen het niet ontkennen, wij zijn zwak, wij behoeven hulp : maar hoe is dan daarin de oorzaak onzer groot
ons geluk gelegen?
-heidnVa
Niet minder dan eenig ander dier, kleeft den mensch de
pmwe@rflaanbare zucht tot het leven aan; deze is, zelfs bij
den ruwde en ongevoeligíle, de magtige drijfveer zijner
daden. Om dien kostbaren fchat te bewaren, heeft hij duizende behoeften, die hem, als zoo vele fcherpe prilkkels„
tot onophoudelijker arbeid I oodzaken, Het is de wijze beItelling der Voorzienigheid, dat de mensch arm en zwalç
geboren wordt, om door zichzelven datgene te verkrijgen,
wat andere dieren van de natuur ontvingen. Geen dier is
er ongewapend, of niet behoorlijk toegerust tegen de woede van den dampkring, waarin het leeft; elk dier vindt
ziin voedfel door de natuur zelve aangewezen en toebereid
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maar het menfchelijk geflacht ontving geene wapenen te zij.
ver verdediginge, geen dekfel ter belcherming van zijn lig
dikwijls zelfs geen voedfel , dat liet niet eerst moet-cham,
toebereiden. Doch voor dat alles kreeg het een vernuft,
waardoor het alle de vermogens der natuur tot zijn gebruik
heeft. Wat echter, wat zoude dit baten, zoo niet de
mensch door eene inwendige flem tot geftadige werkzaamheid als gedwongen wierd? Hij zoude immers, zoo alles
hem toevloeide en zijn hart geent zorgen kende, in luije
vadzigheid zijn leven flijten. De weldadige Schepper deed
hein dan behoeftig geboren worden, om tot dien trap van,
ontwikkeling en befchaving te komen, welke hem in zijn
aardsch verblijf bellemd is.
De behoefte ontwikkelt de krachten van ons ligchaam;
zij vermeerdert onze kennis; zij verbetert en veredelt ons
hart. -- Niets is voor de gezondheid en kracht des Iigchaams zoo nadeelig, als traagheid en werkeloosheid. Dit
zien wij genoeg bevestigd, wanneer wij den laijen ledigganger, die zich baadt in overvloed, vergelijken met den nijveren handwerksman, die vaak met gebrek wor(lelt. Door
de behoefte wordt liet ligchaam gehard, worden de ledema•
ten íterker en rapper, de zintuigen fcherper en juister. De
nood leert den Samojeed de felle koude verduren, den Koper- indiaan den honger dagen lang dulden ; zij geeft fnelheid
aan de voeten der volken, die van de jagt leven, en maakt
het water tot het element van andere. De nood leert den
van dorst verfmachtenden Arabier aan den verren gezigtein•
der een weldadig geboomte ontdekken, geeft den Irokees
zulk een' fijnen reuk, dat hij er vriend en vijand door onderfcheidt; zij fcherpt het gehoor en gevoel bij blinden.
Zoo wel de handigheid onzer leden, als de fijnheid onzer
zintuigen, wordt door oefening verkregen; en nimmer worden zij meer geoefend, dan als de zwakke mensch van dezelve zijn leven en alles, wat hem dierbaar is, verwacht.
Zoo ontwikkelt de behoefte de krachten van ons lig•
chaam, maar nog oneindig meer die van onzen geest. —
liet is niet in de Slille eenzaamheid, door werkelooze befpie•
Vv 4
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fpiegeling, dat de mensch de eerfte gronden leide dier kunSIen, wier rijke vruchten wij nu dagelijks oogften. De nood
moesr hens uit zijnen iluhner opwekken; op alles, wat hem
omringt, opmerkzaam maken. Het was geene bloote weet
, den landbe--gierhd,nvoeChaldër,
bouwenden Egyptenaar, den zwervenden Arabier op derf
fterrenhemel de oogera deed liaan, en letten deed op de vernudep ingui die de fland en loop dier hemelbollen aan het
firmament vertoonen s veelmeer was het de noodzakelijkheid
voor den een', om, op zijne togten, eenen koers te hou
voor den ander', om het bewerken van den grond-den;
naar de faizoenen te rigten. De aanval der woeste dieren
deed den mensch naar wapenen grijpen , de honger naar mid.
delen zoeken , om meester te worden van het wild. De
eer[Ie geneeskundige hulp werd door de fmart ingeroepen
en door het medelijden toegebragt; weshalve ook de kennis
der behandeling van uitwendige beleedigingen die van inwendige ziekten voorafgin`. Zoo vond de behoeftige
inensch, door opmerkzaamheid en aanhoudende vlijt, fchatten, die hem het leven dragelijk, ja aangenaam maken;
fchatten, welke hij nimmer zoude gevonden hebben, zoo
de natuur zelve hem gedekt en gewapend, of zijn voedfel
toegeworpen had. Wij zien dan ook, dat die kunílen , welke van het algemeenue nut zijn, welke de mensch nergens
ontberen kan , ook overal gevonden worden. Geen volk,
dat niet gebruik maakt van het vuur, dat niet ten mile
eenige wapenen heeft te zijner verdediginge, niet eenige
kennis van den loop der hemelfche ligchamen, of waarbij
geene geneesmiddelen of geneesmeesters gevonden worden.
Doch daar de eene natie haar onderhoud heeft van den
grond, eerre andere van het vee, eerie derde van het wild,
eerre vierde van de zee- en waterbewoners, zien wij ook
Iiier de visfci erij, daar de jagt, elders de veeteelt, en wederom elders de verhevene kunnen van den landbouw beoefenen. Vooral befpeuren wij het verheven vernuft des
menfchen bij zulke volken , die in een' geftadigen ftx jd
met de elementen leven; waarvan, in de vroegfte tijdeg
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tier gefchiedenis, de Egyptenaren, en onder de hedendaagfche volken wij zelve een bewijs opleveren. Nergens toch
is de kunst , om door middel van het water den grond
vruchtbaar te maken, zoo verre gebragt geweest, als in
dat gedeelte van Egypte, dat al zijnen rijkdom van den Nijl
ontvangt; en nergens ffeeg de kunst, om dien zelfden
grond aan de woede der baren te ontrukken, zoo verre ,
als in ons vaderland. En deze kunst, M. V., aan onze
voorouderen door den harden nood geleerd, heeft onder
ons eerre der verhevenfte wetenfchappen gevestigd; zoodat
er geen volk is, waar de wiskunde zoo algemeen beoefend
wordt, of waar, in dezelve, zulke verllommende vorderingen gemaakt zijn, als in ons midden.
Het is niet genoeg, dat de behoefte des menfchen geest
ontwikkelt ; zij veredelt ook zijn hart, en is-vermogns
voor hem eene rijke bron van deugden. -- De wijzen van
alle tijden erkennen cenilemmig, dat kommer en tegenfpoed
de beste fchool is voor den mensch, om zichzelven te leeren beheerfchen. De ondervinding bevestigt deze uitfpraak,
daar zij ons de helden in edelmoedigheid, zelfverloochening en godsvrucht, niet zoo zeer onder de grooten en rij.
ken der aarde, maar meer onder hen aanwijst, wier loopbaan met doornen bezaaid was. Ik wil hiermede niet zeggen, dat nijpende armoede wenfchelijk zij voor onze ze•
delijke befchaving; maar die toefland, waarin wij, om te
blijven leven en genieten, onszelven, onze gezondheid ,
onzen arbeid genadig behoeven, waarin wij nimmer zon
zorg kunnen wezen, en telkens onze eigene zwakheid-der
en onze afhankelijkheid van onzen Schepper gevoelen. Des
menfchen grootfile deugd, de zuivere bron van alle overige, is het gevoel zijner afhankelijkheid van een hooger en
beter Wezen, van den Algoede en Almagtigge. Dat gevoel wordt door niets meer verdoofd, dan door de bewustbeid van eigen kracht, van overvloed, door het gerust en
onwankelbaar bezit en ffdnOt van fchatten, van aanzien, en
van alle de genietingen des geestes en der zinnen. Dat gevoel Wordt door niets zoo zeer opgewekt, als door de bewitst
Vv$

646

BEHOEFTE EN HULPELOOSHEID DE BIION

wustheid, dat het ons ligt kan tegenloopen, dat één kwaad
jaar ons bederven, ééne ziekte of iets dergelijks ons in on
beflaan krenken en onze verwachtingen kan te leur íle1len (*). Dan worden wij eerst regt opmerkzaam op hetgene wij zijn, en met de ware godsvrucht treden alle deugden
in ons gemoed.
Behoeven wij meer bewijs, dat in de behoefte de bron
van 's menfchen grootheid en geluk gelegen is? Doch, om
er geheel van overtuigd te worden, faan wij het oog op
hen, die op het tooneel der wereld, of door hun vernuft
en kennis, of door hunne deugden en heldenmoed, hebben
uitgeblonken. Was het in eene vadzige rust, dat de eeríle
helden van Griekenland en Rome die fcerkte van geest ver
waardoor de eerften aan den magtigften vorst der-kregn,
wereld weérfland boden, de laatflen van eene horde bandieten, dat zij waren, meesters van het Oosten en Westen
werden? Gehard in den krijg, zoo wel als te huis, gewend
aan de flerkile infpanning van ziel en ligchaam reeds in
hunne vroegte jeugd , onbekend met de weelde en het gemak , vlogen de zegevierende legioenen , met de vlugt des
adelaars, midden door alle de hinderpalen, die de geheele
wereld, die de geheele natuur hun tegenftelden. Maar ook
was ieder hunner waardig te bevelen, offchoon hij gehoor
Raat de plannen zelf uit te denken, die hij-zamde,ni
flechts hielp volvoeren. leder hunner was geleerd In de
fchool der onthouding en arbeidzaamheid ; ieder hunner
gemeenzaam geworden met het gebrek en den dood.
En uit dezelfde fchool kwamen, ook in ons vaderland,
de beroemdfle en edelíle mannen voort. Ik zal, in het vak
der wetenfchappen, alleen uwe oogen vestigen op een' Spi.oza en een' Boerhaave, die, hoewel zeer verfchillende in
den roem, dien zij verwierven, elkander gelijk waren in de
cngunftigfte vooruitzigten en den behoeftigften toeftand,
waarmede zij hunne loopbaan intraden, en elkander evenaar.
deli
) Zie Serm9ns de LA Z A U S S A Y E, pag. 171 et 174.
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den in deugdzaamheid van beginfelen, in lust tot onderzoek, in fcherpzinnigheid en waarheidsliefde. Ik zal u de
behoefte van een' Erasmus, een' Linn eus, een' Copernicus, een' Cervantes, en hoe vele anderen! slechts herinneren, wier geleerdheid en wijsheid het menschdom deden
verftomd ftaan, en die allen met het nijpendfte gebrek te
worftelen hadden. — En als wij dan onze oogen wenden
naar de fchitterende tooneelen der ftaatkundige historie,
zien wij niet minder voorbeelden der groote waarheid. De
natuur fchijnt een genoegen te nemen, de grootfte vernuften, zoo wel als de diepzinnigfte ftaatsmannen en dapperfte
helden, uit het duister te doen voortkomen; alsof zij daardoor het menschdom telkens wilde herinneren, dat in geene
uiterlijke voorregten, maar in den boezem des menfchen
zelven, de ware adeldons gelegen is. Zoo zien wij Sixtus
den V van een' varkenshoeder tot het paufelijk purper verheven, en jaren lang met even veel beleid als ftandvastigheid
den fleutel van Petrus voeren; zoo, in Spanje, Alberoni,
in Frankrijk Mazarin en Richelieu, in Engeland den Kardinaal Wolfey, in Rusland Potemkin uit de laagfte ftanden
tot in de nabijheid van den troon geklommen, De grootfte
Romeinfche Keizers , uit de laatfte eeuwen van dat beroemde rijk, hadden eene geringe afkomst, eene ftormachtige en
harde jeugd. En, in onze dagen, hebben wij zoo vele dapperen, wier namen nu niet zonder fiddering en bewondering worden uitgefproken, als uit den vergeten burgerftand,
of midden uit de rijen der foldaten , zien voortkomen, en
zich door hunne verdienti:e zelfs troonen en fchepters verwerven. Voor een' Nederlander, echter, verfchijneii, onder alle die doorluchtige helden, die in behoefte geboren
en door het gebrek werden opgevoed, namen, welke nimmer zijne ooren treffen, zonder zijn gemoed hevig te ontroeren; en daaronder vooral de beroemde zeehelden, Piet
Hein en De Ruiter, beiden uitmuntende door hunne krijgsbedrijven en door hunne deugden; doch de laatfte vooral„
de grootste zeeheld, dien ons vaderland, wat zeg ik? het
verbaasd Europa immer zag, in alle zijne betrekkingen even
ffiro^.at y
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groot, en een uitftekend voorbeeld van nederigheid, edel
godsvrucht. Beiden-moedigh,warílnvsteid
Panden
der
maatfchappije
de
minfte
verrezen, zijn zij
uit
bewijs
der
waarheid
mijner
Itching.
het fchoonfte
Maar het zijn niet alleen enkele perfonen; geheele vol
getuigen, dat de nood 's menfchen aanleg ontwikkelt-ken
en zijne waarde aan den dag legt. Wie, zoo wel onder de
natiën der oudheid, als van latere dagen, hebben zich in de
gefchiedboeken het meest onderfcheiden ? Zijn het niet dezulke, die de natuur met eene ftiefmoederlijke hand fcheen
bedeeld te hebben? die zij, of in een dor en onvruchtbaar
land plaat[le, of affcheidde van alle andere volken, of in
geftadigen ílrijd bragt met de elementen ? Hoe achtbaar
zijn , in de gefchiedenisfen der volken , het weelderige Tyrus, welks ftoutmoedige kooplieden zich het eerst buiten
de Middellandfche zee waagden, Brittanje en de westelijke
kust van Europa en Afrika bezochten; het trotfche Carthago, dat zelfs Rome we@r1Iand bood en deed waggelen;
het nijvere Nederland, dat in zijne moerasfen de fchatten
der wereld vergaderde, en van zijnen overvloed de jaloerfche volken, tot aan der wereld uiterfte grenzen, mededeelde; het magtige Albion, dat de zee, als zijn grondgebied,
opent en toefluit! Alle deze natiën vonden haren overvloed
en rijkdom niet binnen hare landpalen, maar in hare nijver
haren werkdadigen geest.-heid,arflnvstge
Alle deze natiën vonden in haar gebrek en kommerlijk beflaan den eerften fpoorflag tot hare werkzaamheid, en den
eerften trap tot de ontzettende grootheid, waartoe zij geltegen zijn.
Zoo zien wij dan de behoefte als de leermeesteres van
het menfchelijk gel]acht; doch hoezeer wij haar nu reeds
als den oorfprong zijner grootheid en van zijn geluk zouden
kunnen aanmerken, zoude dit echter nog niet voldoende
zijn, daar de mensch , aan zichzelven overgelaten en zon der medehulp, altijd een zwak en krachteloos wezen blijft.
Doch ook hier komt die hulpeloosheid hem te {lade. Zij
is het, die den band der maatfchappelijke vereeniging vastknoopt»
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knoopt, en daardoor zoo wel het beflaan van het menfchelijk geflacht hier o p aarde verzekert, als de voorregten, die
het ontving, handhaaft. De mensch is van nature een ge
wezen; hij zoekt altijd deelgenooten van zijne genoe--zelig
gens en fmarten en van zijne ontwerpen. Wie voor die
inededeeling onvatbaar is , wie dezelve niet dringend be,
hoeft, is naauwelijks den naam van mensch waardig. De
eer(le vereeniging was voorzeker het werk der liefde en de
ingefchapen aandrift ter verzorging van het verworven
kroost. De langdurige kindsehheid maakt bij den mensch
die zorg langer noodzakelijk, en de wederzijdfche behoefte
haalt naderhand den band der vereeniging nog naauwer toe.
Er behoeft zoo weinig te gebeuren, om zelfs den fterkfte
en vernuftigfte te overtuigen, dat hij zonder de hulp van
anderen niets is dat de eerfte gronden der maatfchappij niet
ver van de wieg des menschdoms kunnen af liggen. Eens
vereenigd, was de menschheid in fraat de wilde dieren
weérftand te bieden, en de heerfchappij der aarde , die
haar befchoren was, te aanvaarden. Hetgene noch het
íchranderst vernuft, noch de onvermoeide arbeidzaamheid
van éénen kon ten uitvoer brengen, werd gemakkelijk,
zoodra veler handen zamenwerkten. De hinderpalen, die
de natuur de verfpreiding van het menfchelijlc geflacht in
den weg lelde, werden weggeruimd; zij zelve genoodzaakt, hem fchatting te geven, en zijne verhevene ontwerpen te helpen uitvoeren. Door de maatfchappelijke vereeniging, daarenboven, werd de kennis des menfchen, door
onderlinge mededeeling, vermeerderd, zijn oordeel gezuiverd , zijn vernuft geflepen. En gelijk daarin voornamelijk
zijne grootheid uitblinkt, dat hij zich , zelfs reeds hier op
aarde, onfterfelijk maakt door de werk n van zijnen geest,
wordt er hem tevens eene rijke en heldere bron van edele
genoegens in geopend; genoegens, hooger te fchatten,
omdat zij onafhankelijk zijn van uiterlijke omftandigheden.
Dit, ondertusfchen , is een gevolg zijner zwakheid en hul
waardoor hij, van het begin zijner geboorte af,-peloshid,
met de teederfte banden verbonden wordt aan wezens, hem
ge}
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gelijk in waarde, en die met hem dezelfde wenfehen koes
dezelfde genietingen deelen, dezelfde ontwerpen heb--tern,
ben en volvoeren: -- Nog oneindig fterker verzekert onze
zwakheid ons geluk doordien zij ons van de genegenheid
en liefde onzer medemenfchen verzekert, en, reeds in onze
vroegfte jeugd, in ons eigen hart de teederfte aandoeningen
van dankbaarheid, eerbied vriendfchap en menfchenliefde
doet ontkiemen. Hierdoor voert zij ons eens tot het zaligfte genot op, en verfpreidt rozen, zelfs langs een rotsachtig pad, Er is voorzeker geen grooter genot voor het menfchelijk hart, zoo het anders wél geplaatst is, dan dat, van
alle zijne gewaarwordingen, zijn genoegen en fmart, zijne
hoop en vrees, zijne ontkiemende gedachte in een bemin
te ftorten, en dus, als 't ware, zijn leven te ver-nedhart
juist deze hemelfche vreugde, dit ware ge--dubeln;
luk der aarde, wordt geboren uit het gevoel onzer hulpeloosheid, welke ons dringt eene medegenoot van ons bei aan te wenfchen en te zoeken. Deze voorflelling van het
eerfte en heiligfte verbond onder de menfchen vinden wij,
reeds in de oudl{e oorkonde van ons gellacht, door het
Goddelijk gezag gewettigd. Zoo wel in deze, als in de
uitgeflrektfte maat{chappijen, zien wij het bevestigd dat
liet gevoel van zwakte en hulpeloosheid de menfchen ver
ook daardoor den grond legt tot hunne groot-enigt,
hun geluk hier op aarde.
-heidn
Wanneer wij dan nu nog bij dit alles bedenken, dat de
xnensch niet het gewrocht is van het toeval, of van blinde
natuurwetten, maar onmiddellijk gevormd werd door de
hand van een verílandig Wezen, hoe groot en verheven verte
fchijnt hij dan voor onze oogen! ja grooter en heerlijker,
om zijne zwakheid. Allen zijne natuurgenooten gaf de almagtige en wijze Schepper wapenen en dekfel en voedfel in
ruime mate; maar den mensch (lelde Hij in derzelver midden, naakt en ontbloot van alles; alsof Bij wilde, dat de
mensch alléén alles door zichzelven zoude zijn, niets werkeloos van den Hemel verwachten mogt, maar alles intCgendeel van zijne arbeidzaamheid en zijti vernuft. Dit grf
Hij
;

;

;
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Hij hem voor geweer en onderhoud, en fcheen zijne hand
verder van hem af te trekken. Zoo verlaat de voiwasfen
zoon , die nu zelf het brood gaat zoeken , het huis zijner
ouders, niets medenemende dan hunnen dierbaren zegen.
Kan er grooter bewijs zijn voor de voortreffelijkheid onzer
natuur? Kan er grooter bewijs zijn, dat onze behoefte en
hulpeloosheid, .wel verre van eene flraffe des Hemels te zijn ,
een blijk is van zijne gunst, en van de hooge beftemming,
waartoe de Almagtige ons het aanwezen gefchonken heeft?
Kan er, eindelijk, iets zijn ,M. V., dat meer in ftaat is een'
heiligen en ondoofbaren gloed in onze borst te ontfteken,
om, door onze welmeenende pogingen, geftadig grooter en
edeler, en dus ook meer vatbaar voor geluk te worden?
TWEEDE BRIEF VAN PHILALETHES AAN EULEPTOS,
OVER HET DIERLIJK MAGNETISMUS.

1J w antwoord op mijnen brief fpoort mij aan, de eenmaal opgevatte taak te vervolgen, en, door de ontwikkeling mijner denkbeelden, aan derzelver invloed op het wezen der zaak, zoo veel mogelijk, kracht en klein bij te
zetten. Gaarne getrooste ik mij, u, ten opzigte van fommige vragen, de noodige opheldering te geven. -- Zekerlijk, mijn vriend! heb ik kennis en bewustzijn geftadig op
den voorgrond geplaatst; maar zijn dit ook niet de éénig
geldende phyftfche en pfychifche verfchijnfelen , waaraan de
opmerkzame waarnemer het al of niet wezenlijke, het al of
niet nuttige, het al of niet geheimzinnige, eindelijk, en verklaarbare van het dierlijk Magnetismus behoort te toetfen ? —
Het refultaat van zoodanige waarnemingen moet op eene
volledige overeenftemming, zoo van de zijde des omftanders
als van de zijde des gemagnetifeerden, berusten; dan eerst
verkrijgt hetzelve eene zekere waardij, en kan ons het (poor
banen tot eene onbedriegelijke kennis aangaande het wezen
en den zamenhang der zaak. Niet geheel ten onregte werpt
gij mij tegen, dat ik, den magnet ifchen jlaap als den éénigen
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gen to°fund des gemagnetifeerden befchouwende, daaruit
tot bewusteloosheid, of duistere en onzekere kennis en bewustheid befluite; zijnde, om zoo te fpreken, die flaap
niet dan de overgang tot eene meer verlevendigde inwendige, en daarna in - en uitwendige kennis. Oppervlakkig
befchouwd, heeft mijn vriend gelijk; doch ik bepaal mij
nog niet tot eenige trappen of graden van dat verfchijnfel, maar wil hetzelve bij voorraad in zijn geheel, en, te
rekenen van het oogenblik af dat ob- en fubjectieve kennis
ophoudt, als het algeheele en alles in zich bevattende der
magnetifche toevallen befchouwd hebben. In dier voege
dan vooronderftel ik , dat de gemagnetifeerden tot dien trap
van magnetisch bewustzijn gevorderd zijn, dat de daaruit
voortvloeijende gevolgen een duidelijk merk dragen van den
verlevendigenderr invloed der kunstmatige behandelinge. Tot
dien trap toe befchouw ik de verfchijnfelen, welke zich
ftaande de behandeling openbaren, als fechts voorbereiden
middelen, om tot den zoogenaamden vierden graad, of-de
den toeland des flaapirandelens, te geraken,
Het tineten vereischt voor- en onderwerpelijke gronden;
het, niet fchijnbaar, maar wezenlijk en waarachtig verband
van den lijder met de buiten-wereld is, ftaande den toeftand
van den magretifchen flaap, (gij veroorlooft mij nog eenigen tijd met deze algemeene uitdrukking de magnetifche
verfchijnfelen te beftempelen ?) bijna ganfchelijk, althans
grootendeels, verbroken. Al beftond er nu onderwerpelijke
kennis in volle mate; waar blijft de voorwerpelijke grond,
de betrekking, waarvan zich de lijder ten opzigte der voor
buiten hem en derzelver zamenhang behoorde be--werpn
wust te zijn? en hoe kan de, zoodanige kennis dervende,
mensch gezegd worden te tineten, welke en hoedanig zijn
toeftand zij ? — Inderdaad, eenzijdig en onvolledig ti ik
herhaal het, is het bewustzijn , dat hij ten toon fpreidt;
en de ontwikkeling of openbaring van ieder verfchijnfel,
dat alleen van voor- of onderwerpelijke kennis getuigt, is
niet anders dan eene pathologifche aandrift zijner - dierlijke
natuur, eene ziekelijk verhoogde werkzaamheid zijner zint-111„
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tuigen, zijner zenuwen of van zijn lenforiurr te noemen.
Het weten dan en het kennen aan den gemagnetifcerden
lijder betwist, en daardoor de kenteekenen van zo )genaamd
verheven bewustzijn als geenszins geldig of befbanbaar befchouwd hebbende, valt liet niet moeijelijk, aan denzelven
de mogelijkheid ook van het denken te betwisten. De voor
voorzeggingen van den patient zouden moeten-wa,delijk
berusten op oordeel en beleid, op kennis van hetgeen bef aat en komen kan , en op het verband van meerdl re begrippen in één bewustzi,n. Dit alles vooronderíielt eene al.
gemeene en al - omvattende aanfchouwin , waarvan de patient, ondanks den nimbus, die, den magneti1ènr omgevende, van dezen op hein afffraalt, zonder tegenfpraak ver
Denkkracht, kennis en wezenlijk bewustzijn der--ftokenis.
vende, ziedaar dan den mensch als een, ongelukkig ge
zeer gefchikt middel tot ijdele proefnemingen gebe--.noeg,
zigd, en, hij zij werkzaam of lijdend, als de droevige
oorzaak van redelooze en allezins fchadelijke gevolgtrekkingen te befchouwen !
Zoo lang eerie dergelijke zaak, als het dierlijk Magne.
tismus is, niet op gronden van befpiegeling en zuivere ervaring berust, zoo lang zij niet dien trap van zel crheid erlangd heeft, dien rede en voorzigtigheid vorderen , zoo lang
echte ik de verbreiding van altoos twijfelachtige en duistere
proefnemingen overtollig, en gevaarlijk foms voor de menfchelijke maatfchappij. De eeuwige zucht naar kennis en
volmaking, het gefhadig voortífreven naar waarheid en
licht, dat kenmerk van de goddelijkheid onzer rede, bevelligt den dikwerf voorbarigen fferveling niet voer den weg
ftroom en de onoverzienbare gevaren eerier ligt
ontvlambare verbeelding. Door de verblindende fakkel van
tas ES ME Ij's fchaduw - wijsheid voorgelicht, verliest zelfs
een L A VAT z R zich in het gebied der elroomen , maar
rukt nog bij tijds het valfcheli;k nagebootífee beeld te Suis
den bedriegelijken fluijer van het fchaamteloos gelaat! -Ten halve slechts verdoold op den onregten weg, blijft de
:hrandere HE L L op het pad van dwaling (taan; herden ke .
1\ ENG. 1313. No. 14.
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kende den weg, dien hij bewandeld heeft, {taart hij in do
verte, die hem nog te bewandelen overig blijft; verbaasd
over zichzelven i en belagchende zijne ligtgeloovigheid ,
keert hij moedig om, ontwijkt het ongewiste fpoor, en betreedt van nieuws af aan met vasien tred zijne vorige baan.
De Genius van 't menschdom verborg wel voor dat gedacht
de valfche en zinbedriegende mysteriën van het Magnetismus; maar de rustelooze geest van eigenbelang en dwaling
delfde dien verborgen afgod uit zijn' donkeren fchuilhoek
,pp. Uit de asfche van P A R A C K L S U S zien wij een' NIS Sbi ER herrijzen ; de glans, die hem omgeeft , wordt hem te
vergeefs door wakkere mannen betwist; waar bijgeloof en
vooroordeel (preken, hoort men de opperpriesters der na
F R A N K L I N-turenfchikd,oalípreunv
en LA V o I S IE It niet neer. Vruchteloos kant zich de
waarheid tegen die woelingen van volksverblinding en zelf
aan; de Mammon van 't menschdom vestigt zijn'-belang
zetel in den tempel des bedrogs, en waar de toovenariien
van een' A L B E R T v S nI A G N v s aan het dweepend genie
van GAS S N ER voedfcl geven, zien wij een begoocheld
inenschdom, voor het eerloos bedrog en de fchandelijke
knevelarijen der CAGLIOSTRo's en SAINT GERM A I N'S, verfland , leven, bezitting en gezondheid koel
verkwisten! Verder en verder leidt-bloedigntvar
de dwaling den mensch van het fpoor : geleerde onzin paart
zich met de zoogenaamde geheimenisfen der aloudheid; den
fleen der wijzen poogt men op nieuw te verkrijgen, en in de
orakels van Delphos en den Dodoltifchen J ui I TE R, in de
goochelarijen en iluiptrekkende godfpraken eener voorzeggende P v T H 1 A, ja zelfs in de duistere Hieroglyphen zoekt
en — omdat men het wil — vindt men de raadfelaclrtig
fchijnende, maar niet moeijelijk op te losfen geheimen van
het dierlijk Magnetism its gegrond.
Alles in de wereld berust op eene aaneenfchakeling, eerre
geíladige opvolging van oorzaak en gevolg. Hoe vaster wij
ons nu aan die keten aanfluiten, hoe hooger wij kunnen opidiminen, en zoo veel te gemakkelijker zal het ons dan val
len,
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ten, die verfchijnfelen te verklaren, welke ons, voor zoo
verre zij nog ices u w zenliJks bevatten, in den beginne zoo
onbe rijpelijk hebben toegeíchenen. Het is onbetwistbaar,
mijn vriend! dat het dierlijk Magnetismus wonderlijke ver•
fchijnkcls oplevert; maar, waartoe eene dierlijk mognetifche of aetheri ehe vloeiitolfe te baat genonien, wanneer
wij die, als op eenvoudige en bekende wetten van bewerk.
zuiging , gevoeligheid en denkkracht berustende , reeds
voorlang ons hebben kunnen verklaren 2 — Van uit de
ichaduw fours rijst het licht, en te midden van dwalingen
c^ordt veelal de waarheid geboren! Zoo ging het neet de
natuurkunde van vroegere eeuwen in 't algemeen, zoo gaat
liet niet de natuurkunde van 's nienichen ligchaain reit hui
dage in 't bijzonder; zoo ging het met de phi fo`Tnomie--digen
k mde van L A VA T E R, zoo met het fiellel van C A L L;
hetzelfde nu moge ook met het dierlijk Magnetismus plaats
grijpen ! — De in grondregels en wetten onvoorzig tig eri
voorbarig genoeg hervormde waarnemingen . van den ge.
laatkenner, liet als op noodzakelijker aanleg fleunende
onderzoek van den verdienitelijken ontleder der herfenen
en zenuwen heeft, ondanks duizend nmedegetleepte of aan-klevende dwalingen, tot bevordering van menfchenkennis,
tot kennis aangaande den invloed der hartstogten op de
wezenstrekken van den mensch , tot eerie zoo gemakkelijk,
als volledig werktuigelijke ontwikkeling van liet herfengeíle1
in 't algemeen, en tot nafporing van den oorfprong der ze.
:luwen tot in derzelver eerde ontíiaan aanleiding gegeven.
Om de dwalingen van LAVA TER en GALL ten toon te
fpreiden, moest men zich voóraf bevlijtigen, liet wezen der
taak, ten opzigte waarvaii die dwaling plaats greep, in deszelfs eenvoudige klaarheid daar te fellen; de wapenen, in.
gerigt ter beftrijding dier valCche ílellingen, werden op dein
Wetfreen van bedaarde redenering en oordeelkundig onder
geraakte men tot uitgebreider kundig--zoekgfclrpt;
heden, tot eene meer zekere kennis en duidelijker ontwikl
keling van hetgeen tot dusverre nog te zeer ineengedrori
gen, duister of onbewezen was. De leer van werktuigelijk
,

^^.
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en zenuw-leven, het organifche en clynamifche beginfel
in den mensch, was jaren lang in de leer van li ALLER 'S
prikkelbaarheid begrepen en vervat; men vergenoegde zich
zeer lang niet het aannemen van zoodanig een algemeen
princip , tot dat, op de mysteriën der oudheid, de dweepende verbeeldingskracht van ME s m E R een nieuw gebouw
oprigtte, en, te midden van vooringenomene bewonderaars
van dat luchtkasteel, wakkere mannen zich beijverden, deszelfs wankelende grondzuilen omver te rukken ; hetwelk ten
gevolge had eene nieuwe, neer oordeelkundige en op daad
gegronde befchouwing van het problema des levens,-zaken
firekkende genoegzaam tot oplosfing van het zoo verwon
liet dierlijk Magnetismus.
-derlijkafvn
Begrijp mij wel, mijn vriend! Verre van aan dat flelfel
mijn' wierook toe te zwaaijen, achte ik de verfchijnfelen,
welke het te weeg brengt, zoo min voor vreemd, als eigen
aan eene bijzondere vloeilloffe; maar de ontwikkeling dier
zin-bedriegende vertooningen achte ik juist gefchikt om den
waarnemenden geest te fcherpen, en onze kennis omtrent
den toeland des levens , in deszelfs veelvuldige betrekkingen, en in deszclfs verllandhouding met ht redelijk beginfel of liet pf eh fche, nader te wijzigen en vaster te bepalen.
Het dierlijk Magnetistnus, in deszelfs oorsprong befchouwd, levert geene andere dan ontwijfelbare kenmerken
op van de bekrompenheid van 's menfchen kennis omtrent
het zamenflel van liet o1ganismnus, en de opvolging, welke
van de zinnelijke aanfchouwing af tot aan 's menfchen bewustzijn, deszelfs redelijke kennis en de willekeurige terugwerking van de ziel op het ligchaam plaats grijpt. Maar
het levert ook te gelijk — en dit werpt geene geringe fchad.uw op deszelfs wezen! -- de zekerfle bewijzen op van bedrog, onbeflaanbaanccid en mislukking. Lust liet u, daarvan de noodige bewijzen in te zamelen , herinner n, behalve V o L TE L E N's redevoering, behalve liet zoo breedvoerig als bedaard , onpartijdig en oordeelkundig rapport, door
acne comtnisfie van Franlche geleerden deswege aan liet
toe n -
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oenmalig bewind ingeleverd, behalve nog zoo vele andere
bijdragen, welke hier en elders voorkomen, die reeks van
voorvallen, welke, gelukkig zoo zeer nog niet hier te lande, als elders , hebben plaats gehad, en gebrandmerkt zijn
door de fchande eerier openlijke tentooní'elling van daadza
proeven, waarvan de drijfveer belang en het middel-ken
bedrog is geweest! — Aan langdurige en flepende zenuwtoevallen lijdende voorwerpen; meníchen, in wie de fakkel
der rede althans reeds ten halve was uitgedoofd, fentimen#^le vrouwen , hysterieke meisjes , fanatieke Zwitfers,
geestdrijvende hranfchen, nieuwigheid-zoekende Duitfchers,
lijders aan heimwee, zenuw - onrust, droefgeestigheid en
/i ypochondrie; ziedaar een' vruchtbaren , maar zeer bedriegelijken bodem, waar liet zoo zorgvuldig begoten plantje
van dweeperij op tiert !
Geenszins eerbiedwaardig doet zich dan , van deze zijde
befebouwd, liet dierlijk Magnetismus voor ons op. Zoo
as liet niet met zoo vele andere kunften en wetenfchappeai
g,--legen ; hoezeer vervolgd ook in derzelver geboorte, mis
veracht in derzelver voortgang, ontleende haar da--kend
gelijks meer en meer toenemende bloei den overheerfchenflen invloed vary de zuiverheid des lichts , waarmede de
waarheid haar hield o:rftraald. Als martelaars van hun geloof, zien wij derzelver priesters bezwijken; maar op het
graf dier wijzen vestigde zich liet geheiligd altaar niet zoo
veel te onwrikbaarder kracht. In liet fchemerlicht van gehcimzinnigheid gehuld, vertoonde zich de in dweepende
bananen zorgvuldig uitgebroeide vrucht van het dierlijk
i1la netismes het eerst in de wereld; ontvanggen in waan,
gekweekt in dwaling , en opgevoed in bedrog, wat anders
was van het wanfchepfel te wachten, dan dat het, met
onkooping fours van liet fcherpziend oog des nienfchenkenpers, de ondubbelzinnigfc kenmerken zijner valfche grootheid vertoonde? Licht én warmte dervend, als de punt in
Amerika's dipt belo:l.merde bosleken, in eeuwige duisternis
en koude geteeld, onbeflaanbaar zelfs voor den zonnegined
der waarheid, fpreidt zich nu liet ilelfel, even als dat brefedlblaX. x ;
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bladerig gewas, over den onvoordeeligen bodem uit; maar
de fi;engel fchiet niet naar omhoog, en zijne kruin zal zich
niet verheffen boven den konden grond, roet welks ziel ]ooze Pappen het zich voedt! — Men zal den tijd niet beleven mijn vriend! dat die armzalige feniks uit zijne asfche
herrijst; deszelfs ephemmzlre heflaan blijft flcclhts in de annalen van onzin en dwaling voor de nakomelingfchap bewaard.
Slaan wij voorts den aard of het cze,2 van het dierlijk
Magnetismus gade,wij zien ons al in den beginne overtuigd, dat de verfchijnfels, die liet doet geboren worden,
niet vreemd of toe te eigenen zijn aan een vooronderíteld afà
zondedijk beginfel, en dat waan en verbeelding ook hier
zich op den voorgrond vertoonen. Te vergeefs poogt men
liet in één' rang met het Ga1varismus en de Electriciteig
te piaatfen, derzelver verfchijnfels als uit eene en dezelfde
bron af te leiden, en wel aan het Magnetismus, bij voor
te ruimen. Zoo waar het-keur,dnaziljíg
Galvanism
us zich als iets
liet
is, dat de Electriciteit en
ftelligs", iets wezenlijks voordoen; als vloeiftoTen, in de
zamenflelling van zekere ligchamen gegrond, en, even als
de warnrteílof, vatbaar om vrijgemaakt te worden onder zekere voorwaarden of omi andigheden; zoo waar is het ook,
dat de verfchijnfelcn, welke het dierlijk Magnetismus gezegd wordt op te leveren, als iets vooronder flellends moe
gedacht, en , verre van aan oenig afzonderlijk beginnfèl-ten
toegekend, veeleer verdienen afgeleid te worden uit dezeifde wetten van levens- en denk - kracht, welke tot hiertoe
ten grondí)age onzer kennis deswege hebben verfftrekt. Wil
Arren nu de vloeiflof e des levens en des denkvernnogens
dierlifk 7;2agnetisch noemen, dan doet men niets anders,
dan aan bet idé, hetwelk wij voeden omtrent eerre, Ons
nog onbekende, maar uit hare verfchijnfelen genoegzaam
zigtbare, vloeilioffe, of oorzaak van levens- en denkkracht,
eene benaming te hechten zonder zin, zonder grond, en
in zich bevattende — vooral wanneer, volgens nieuwere
inagnetifeurs , te gelijk met het faderis ars, de idéiin van
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polariteit en inclinatie, en daardoor het magnetiféren vol
tegenpool , komen te vervallen, -- de allerbelag.-gensd
chelijkf'e tegenftrijdigheid.
Ik wil u niet doen acht geven E U L E PT 0 S! op het
abracadabra der echt oorfpronkelijke theorie van het dier
-ijkMagnetsmu:opdzategnfLrijd•
vloed tusfchern de hemelfche ligchamen, de aarde, en het
bezielde (waarom niet liever gezegd het rnagnetifche) we
zen ; op de middellijke oorzaak alleen eener zoodanige chi.
.naerieke betrekking; op de acthericke vloeiflon,welke, hier
v o l gens werktuigelijke, ginds volgens gecstachtige, ciders
weder volgens nog onbekende wetten gezegd wordt te wcrhen; op het, de eigenfchappen der floffe bepalend, vermogen van dat fluidum, hetwelk tusfchen hefnel en aarde, on
zoo te (preken, eerre eeuwige ebbe en vloed onderlhoudt,
op affland en zonder behulp van nlidderligchanlen (f wonder!) op de zenuwen werkzaam is, even als het licht door
den fpiegel teruggekaatst, en door 't geluid verfterkt enmedegedeeld wordt; op dat lac iufel, die vloeií'ofFe alleen,
ware liet genoegzaam, onze aandacht eens nader te vestigen. Waar is de mensch, die zoo veel onzin, zoo veel
tegenilrijdigs, zoo veel verwarring van begrippen en eelt
zoo groot amalgama van asironomifehe, dynarni che.,1phyfifche en nietaphyffche , phi fatogifche, pfyclzifche en anatomrfche begrippen , zoo'n vs•Fpov .T p6 po in zoo weinige
regels weet bijeen te brengen? — 1 let is de voorftandet
van het dierlijk Magnetismus, mijn vriend! die de wetten
en waarheden der natuur, de ftellingen en gronden van
een, finds eeuwen her, verbeterd menfchelijl, vernuft door
Ldn coup de main verbrijzelt, en uit dezen chaos van ongelijkfoortige en zich onderling vernietigende ftoffen een
Nieuw en misfelijk mengfel kneedt.
Het ware dwaasheid, wilde ik mij verledigen, zulk een'
barbaarfchen onzin te wederleggen; het kontrast is in de
woorden zelven gelegen, en vordert geene tentoonftelling
aleer! Het fielfel van het dierlijk Magnetismus is derhalve
niets nieuws, wat de gro:^ditoWen aanbelangt; maar derzel,

,

-

-

Xx4

vc:r

166O

OVER HET DIERLIJK MAGNETiSMUS.

ver zamenftelling een voor het gezond verftand alleronver4
teerbaarst deeg, door de hand van een verfijnd bedrog of
der verwezenlijkte dwaasheid zelve te zamen gekneed, en
door een armoedig fanatisrnus, tot lokfpijs voor alle dergelijke en daarop beluste zwakke ver(ianden, der wereld
aangeboden. — Lieden van eenigc kun je , liet dierlijk
!Vlagnetismus toegedaan, gevoelen dit; doch verbergen zich
achter een geheimzinnig lchouder - opJialen, of verwijzen
ons op de posteriteit. Proficiat! roepen wij hun toe; wij
willen voor het tegenwoordige ook wat weten, en wie weten wil, onderzoekt, en wie onderzoekt, geraakt tot
kennis!
De algemeenheid eener zoogenaamd dierlijk magnetifche
vloeiflof kunnen die pfetrdo- profeten toch niet ontkennen;
dit is immers eene der kolommen, waarop hun nevelgebouw berust. Maar, dit zoo zijnde, waarom zijn er dan
zoo velen, waarom ook niet teedere vrouwen en weekelijke
geP ellen , anti - magnetisch? waarom gaat bij Bene zoo gebrekkige duidelijkheid, bij zoo weinig zekerheid, © jam3ner! ook de algemeenheid der zaak zoo gelieelenal verb- Maar bovendivan, de dierlijk ma;netilehe vloeihof
voor een oogenbiik al eens in hare volle waarde gelaten,
vindt bij dat proces, volgens de wijze leer, die men ons
verkondigt, geen bloote doorgang of vertoevi g, maar eer*
blijvende overgang en eene innerlijke vermenggiigcener, on•
widdell/jk OP HET ZENUWGESTEL en van daar OP HET
GEHEELE BEWERKTUIGDE GESTEL verkende, beztelc%,[fie

werkzame vloeiflofe plaats. Het bezielde is dus alleen het
nagnetlfcle of voor het magnetismus vatbare wezen. De
dierlijke werking (het phyfifche agens van c. W. H U F nA N D , waarvan hij echter, als hetzelve ganfchelijk fynoniein
aclitende net zijne Errcgbarkeit, federt jaren niet meer gc-^
waagt!) kan derhalve geenszins buiten zijn' kring gaan; en
echter rnagnetifeert men vreemdfoortige of heterogene voorr
werpen, en deelt dien archa'ens onbefchroomd aan liet water, het ijzer, het glas, aan bloemen, planten en boomera
snede men magnetifeer;: flesfchen , neemt magnetifche mel ei,

•VEIL HET DILRLIJK MAGNtTISMUS.

66t

leiders te baat , deelt, NB ! met eerie zekere kracht en
infparining van den nil, aan het vloeibaar element den ge
invloed mede; men b._iidemt, fpargcert, be---1eimzng
fi:rijkt, betast, fixeert; men maakt magnetifche vijvers, rigt
iagnetiíchc batterijen op, en — och molt men er zich bij
tijds op toeleggen, niet eerie geschikte verblijfplaats voor
iagnetifche gekken in een maetfchappeiijk rapport te kolen Men behoeft ter naauwer nood met de refultaten uit
die tot hiertoe bekende daadzaken van het dierlijkMagnetis^
etas bekend te zijn, om van ganfcher harte deze nitroepin,
ander de pia vota te rangfehikken, ne bedachtzame befèhouwing der zaak geeft daartoe al ,,enoegzamen grond.
:en heeft het listig genoeg zoodanig willen doen voorkom en , alsof het Pruisfisch Gouvernement hulp en beicherIning verleende aan cie goochelarijen dier kunst; daar, integendeel, de Pekte e'er mystieken in Daitschland, de gemoederen meer en meer in onrust en beroering brcngentle,
de aandacht der regering op eerie zoo voorzigtige als f?aatd^andige manier heeft gewijzigd en bepaald. Te wel bekend
niet het nitimmz„'r ira vetituw en met den befinettelijken aard
der dwegperij, heeft dezelve fommige profeten dier leer ver
aanwending en beoefening daarvan, tot dus -wijder,n
handen van onrustige koppen, bij nu --vergotndlsi
íluibing den geneesheercn opgedragen; in het plegrige ver
dat die faculteit alleen bevoegd en het meest in-trouwen,
lfaat zij, om , zoo door haar voorbeeld als voorzigtig gedrag , het onkruid , dat hier en daar zoo weelderig opfehoot , ongemerkt langs den grond af te finijden , en hetzelve daarna en fuccesfeveliik met wortel en tak uit te roeijen. Waar zijn de mannen van naani en faam, die nog hit
Magnetisme huldigen? Waar zijn de oordeelkundige phi•
fologifche en therapeutifche fchriften, waar aren aan die
>yehandeling, als nieuw en waar en bevorderlijk ter genc.
zng van zenuw- en andere kwalen, eenti eervolle plaats
heeft ingeruimd? Zoo wel hier te lande als in Duitschland
heb ik de magnetifche curen bijgewoond; ik heb overal
glwaliaá en dwaasheid, fprookjes en bedrog gezien; ik heb
5
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fours niet geweten, of ik lagchen dan wel mij bedroeven
moest; ik heb — en gij weet dit, mijn vriend! — wei
jaren geleden, te Amtierdam eene gegronde aanleiding-nig
tot beiden te gelijk gehad.
Neem dit alles nog flechts aan als een begin van hetgeen
Ik u ten opzigre van dit onderwerp wil lnededeelen. Den
aard of liet w ezen van liet dierlijk Ma netismus tot in deszelfs i,atiemjle verfchijnfelen meer en neer te onthullen, zal
iDijne ijverigfte poging zijn; ik zal te dien einde tot nadere,
bijzonderheden moeten komen, welke ik voor eerre volgende gelegenheid beft Ik ben, enz.
P11 I LAL

n T II ES.

iKORT GESCIIIEDKUNDIG VERHAAL, AANGAANDE DE
VINDING DER INENTING VAN DE V1.EPEST.

Aan den Redacteur van het Tijdfchrift van Kunfien eo
Llretenfchcppc;t.
Mijt1

D

Heer!

e eerie ontdekking van iets, dat allerheilzaamst is,
wenscht uien gaarne te weten. Floe heilzaam is niet de ontdekking van het juiste tijelfip, om de Veepest niet een
gewensclrt gevolg in te enten ! welke onfchatbare voordeelen heeft die ontdekking niet aangebragt! en, ont[loud eens
weder die verwoestende ziekte, (hetgeen de goede VoorzienigLeid verhoede!) tiveike voordeclen zou men er van
kunnen trekken! — Dezer zaak volkomen kundig, heb ik
eens een kort, eenvoudig gefchiedkundig berigt er van opgeheid, en neem de vrijheid, dat opllel UEd. toe te zenden, met verzoek van het eene plaats te vergunnen in uw
geacht Tijdfchrift. Hiermede zult gij velen vet•pli ;ten;
voor-%
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vooral hem, die zich met gevoel van ware hoogachting
2eekent ,
Mijn Heer!
0 .....
den 29 Sept

lEd. dienstvaardigen Dienaar,
L. K. P.

I

n het Jaar I167 drong op nieuw, langs Gelderiand,
Overijsfel en Drenthe, de Veepest door in het gewest , toenmaals Stad en Lande, oak de provincie Groningen, ge heeten. De verfchrikkelijke verwoestin , welke dezelve
,oen daar aanrigtte, gaf aanleiding, dat de regering der th
Groningen de Hoogleeraren P E T RU S CAM P E R en G uALTIIEItUS VAN DoE VEREN verzocht, haar te die-

nen van advijs, „ of er ook, op hoog gezag, eenige maat, regelen tegen de verdere ver{'preiding dezer verderfelijke
„ ziekte, met een goed gevolg, zouden kunnen worden
„ bewerkftelligd?" Deze IIoogleeraren waren van oordeel,
dat liet zeer bezwaarlijk zijn zou, zoo niet onmogelijk, de
verdere uitbreiding dezer ziekte voor te komen, daar dezelve
zich reeds zoo ver verfpreid had; doch dat men intuslehen
derzelver inenting, welke reeds op verfcheidene plaatfen in
1)nitscliland, Engeland, en ook in de provincie Holland zel-ve, met verlcliillende uitkomsten was bewerkftelligd, door
verhaalde proeven kon en diende te onderzoeken. Hie,toc
werd dan ook befloten, en de gemelde Hoogleeraren er toe
verzocht. Ten einde de kosten, hiertoe vereiscllt worelcr.^
de, te vinden, en de proeven geregeld te doen, ontwierpen
zijl een plan. De Heer CA i'z P ER had, kort geleden, bij
zekere gelegenheid, kennis gekregen aan eersen GEER T
R EI N D E R s, toenmaals Huisman onder kl_ in Garivert ,
nabij Groningen, thans wonende te Bellinger-veer, niet ver
daar en zijnde nu Secretaris van het Winfnnarner-revan
en Schuphalfier Zijlvest. De: en elan keurde hij allezi:is
gefchikt, om de voorgenomene proeven meê te doen , en
met hen over dezelve te oordeelen. Ingevolge hiervan deel
tie
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cde men het ontworpen plan aan dezen mede. GE E tt T
RE IN n E its keurde het ten hoogfile goed, innig verheugd,
dat twee zulke beroemde mannen, zoo ervaren in de na
geneeskunde, zich deze zaak met zoo veel ijver-turen
aantrokken; hiervan verwachtte hij, zoo ooit, eenen goeden uitlag , ten minfte ter vinding van genees- of voorbehoedmiddelen.
Nu rigtte men, zoo als in dit plan beraamd was, eene
3'ecieteit op van Inenting. G. RE I ND r R s verbond zich
hierbij, om, zonder eenig bijzonder voordeel, het benoo.
digd vee te bezorgen. llij woonde, van het begin af, alle
de proefnemingen bij, en bemerkte al ras, 't geen dc Heer
CA ni e E ti, uit hoofde van voormalig elders genomene
proeven, naauwclijks durfde gelooven, dat het vee, door
inenting ziek geworden en voorts gebeterd, even zeker
voor eene volgende bcfmetting beveiligd ware, als die vary
de natuurlijke ziekte waren gebeterd.
lntus{chen ging liet met de inenting niet zoo voorfpoedig, als men gevenscht en gehoopt had. Deze kwaadaar
ziekte fclieen weinig naar geneesmiddelen te luisteren.-dige
Er werden, over het geheel gerekend, bij de inenting niet
meer, dan de helft, behouden; terwijl van het vee, dat
natuurlijk ziek werd , een derde gedeelte weder opkwam t
hierbij moest men dan ook rekenen, dat, bij de natuurlijke
ziekte, verfcheidene ftallen vrijbleven. Dit, gepaard met
de vooroordeelen van liet gemeen, deed den meeste deel
gemelde Societeit den moed ontzinken. Zelfs-nemrsid
de Hoogleerear CAM p n i: gaf het op.
Na ging REINDE its voort niet, in ftilte, voor zich zelven proefnemingen te doen. En het behaagde der Goddelijke Voorzienigheid, zijne pogingen, na eerie achtjarige
worfteling, te zegenen. Hij ontdekte, dat de kalveren,
geboren van gebeterde koeijen, niet, terftond na hunne
geboorte, vatbaar waren voor de veepest. Zijne proefnemingen vervolgende, werd hij ontwaar, dat dezelve, foinmige iets vroeger, andere iets later, er voor vatbaar werden, en dat zij, ingeënt wordende, zoodra zij er voor vatbaas
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baar waren, genoegzaam niets te lijden hadden, en echter
even zoo wel voor eene volgende belinetting beveiligd waren, als het vee, dat door de natuurlijke• ziekte herftelde.
Verheugd over deze ontdekking, en daarin de Goddelij-

ke Voorzienigheid dankbaar erkennende (), gaf hij ter•
ftond, in cenen gedrukter brief, er kennis van aan de Hoog leeraren cAmr r- R en w . MUNNIKS (t), alsmede aar
den Oeconomi/chen Tak der Haarlemfehe Maatfchappij,
en aan de Arnfterdamfche Maatfchappij tot bevordering
'an den Landbouw.
De ideer en CAMPER en M U N N I K S wenschten, elk afzonderlijk, in eenen gefchreven brief, hem geluk niet deze
ontdekking. Mu N N I K s noemde ze , in den zijnen , eerre
Goddelijke vinding. De eeri're der genoemde Maatíchappijën vereerde hem met eenti gouden medaille, ter waarde
van vijf-en- twintig gouden dukaten, als een prijs i'an verdienJle, en welke hem ter hand werd gefield door den
]Hoog Ed. Heer 11. L. w IC HE r. S, laatst Prefekt van het
Departement de Wester - eeros ; de andere met hare eerfle
zilveren medaille en het honorair lidmaatfcllap harer Maatfchappij. De Schrijvers van de toenmalige Vaderlandfche
J3ibliothee , alsmede die van de Vaderlandlche Letteroe.
feningen, bleven niet in gebreke, hein grootelijks te roemen. De FIeer JA c. nit RH OER, thans Profeslbr I Ionorarius bij de I'eizerl lze Univeriïteit te Groningen, deed
aan den I Ieer G. T. G. B A C o T, toenmaals Predikant te
Renrum , thans Raad bij liet Keizerlijk Geregts =lof in den
haag,
-

-

(*) Deze ontdekking heeft, noodra ze was bekend gewon
epen, binnen den tijd van tien jaren, te weten van 1776 tot
1786, aan de gewesten Vriesland en Groningen naeer dan twee
millioenen guldens voordeel aangebragt.
(t) D,e heer MU N N 1 K S had, op aanrading van zijnen Leermeester, den Hoo^;l. CA rot pa r. , mede Gene Societeit inn hienling in Vriesland opa eri n, en proefnemingen, doch suet
geene betere uitkomst, gedaan. De Hoogleeraar VAN v 0uV u R r N was intusf^hen naar Leiden vertrokken.

6(y(á DE VINDING DER TNBNTING VAN DE VEEPES`T'.
Haag, in dichtmaat liet voorftel: „ wie de grootfile en verr
„ dien{leliiktle Landman ware, H U BE R T K 0 R NE LI S 7,
POOT, Of GEERT REINDERS?" en dit voorfret
werd in een uitmuntend diclltftuk, tot roem van den laat.
Eten, beantwoord (*).
Door dit alles buitengemeen aangemoedigd, verdubbelde
ook GEE It T R E I ND E it S ziinen ijver, om nadere ontdekkingen te doen. Van tijd tot tijd gaf hij van dezelve
kennis aan de Amfterdamfche Maatfchappij tot bevordering
van den Landbor.nr , en door deze aan het publiek. Deze
Maatfchappij vereerde hem clan ook deswege vervolgens
nog niet twee premiën, de eerfte van veertig en de andere
van vijf-en-twintig gouden dukaten; terwijl de brave man het
genoegen fmaakte, dat tevens zijne ontdekkingen niet weira
nig toebragten, vooral in de gewesten Vriesland en Groningen, ter wegneming der vooroordeelen onder de landlies
den tegen de inenting der Kinderziekte,
(*) Dit voorílel en het antwoord daarop zijn gezamenilijI
gedrukt, doch, zoo veel ik weet, niet openlijk verkocht,
maar aan deze en gene goede vrienden ten gefchenke gezonder.

GRONDIG BERIGT NOPENS HET DRUKKEN IN HET
GEMEEN , BEPAALDELIJK AANGAANDE DE
STEREOTYPIE , EN DE FRANSCHE STEREÖTYPE UITGAVEN VAN BOEKEN.

(Vervolg en Jlot van bl. 615.)

M

en vraagt met reden: „ Indien de ftercotypie geen,
voordeel van geld-befparen aan den kunftenaar verfchaft,
gelijk uit het dusverre gezegde genoegzaam fchijnt te blijken, welke zijn dan de eigenlijke voordeelen eener uitvinding, welke met zooveel geestdrift ontvangen werd ?"
De uitvinders roemen fteeds op de groote naauwkeurig•
beid (correctheid), welke uit hunne handelwijze voortvloeit.
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vloeit. En inderdaad, bij de JlereStype zijden is het vol
dat men eerre feil bij den eerften afdruk bemerkt,-doen,
<)m die voor alle volgende te verbeteren: bij D ID 0 T, door
een zuiveren afdruk der gekletfte plaat in plaats der fautive
te maken ; bij H E R II AN, door cie fout in de gekletfte zijde zelve te verbeteren, en het betere in die plaats in te voe•
gen. Wanneer men dus de van tijd tot tijd verbeterde af
kletfingen bewaart, zal men buiten twijfel het doel herdken, 't welk eenige drukkers zich voorgenomen hebben,
die , om de feilen te vermijden , welke uit eene nieuwe zet
hunne uit losfe letteren zaamgeftelde vormen-tingofa,
in derzciver geheel bewaard hebben. Algemeen beroemd
is in Duitschland de drukkerij van liet weeshuis te Halle,
alwaar men federt 6 of So jaren alle de drukplaten des
Hoogduitl lien bijbels bewaart, en eveneens de vormen voor
de aldaar uitgegevene Griekfche , Latijnfche en Duitfche
Ichool - leerboeken (*).
. De tegenftrevers der irrebtypie vinden een welgevallen er
in, out eenige onbeduidende ontflipte fouten aan te halen,
Zij zeggen, dat men, zonder zulke buitengewone middelen, even correcte uitgaven bij zoo verdienftelijke drukkers
kon verwachten. Maar deze tegenwerping, indien dezelve
gegrond ware, zou slechts bewijzen, (lat de kunftenaars
met hunne ontdekking nog niet dat all' bereikt hadden, het.
geen men er van verwachten mag. Want dan zal men , naar
ons dunkt, niet kunnen tegenfpreken, dat de /lent typie
de mogelijkheid inheeft van eene veel grooter correctheid,
dan tot welke men tot dusverre immer heeft kunnen ge
raken.
Maar
-

(*) De vertaler van dit {hakje meent meermalen gehoord te
hebben, dat hetzelfde gefchiedde in de beroemde drukkerij vaal
LU C 1t T MA :v s te Leiden
ten aanzien der vormen van den
keurigen folio bijbel. — De overoude drukkunst der Cdinezeas
Leeflaat daarin, -- en hierin befionden ook de eeríle p' oevett
cler latere Europifche tutvinding der drukkunst, — dat men van
elke drukzijde eigene platen Iiiijdt en bewaart , (welke dus voor
rat werk alleen kunnen dienen,)
,

-

.
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Maar zijn de gevallen, waarin men van dit voorregt baat
zal kunnen trekken, wel zeer talrijk? Integendeel fchijnt
derzelver aantal ons zeer beperkt te zijn. Onder de flerec^
7typifche uitgaven, die tot dusverre zijn uitgekomen, zijn
de logarithmen tafels van C AL LE T Cl] L AL A N DE, zoo
ver wij weten, de éénige werken, welke door /iereótypere;a
aanmerkelijk in correctheid kunnen winnen. Om voor de
flereötypie geíchikt te zijn, moet een boek, om zoo te zeg
een onveranderlijken tekst hebben : maar is het aantal-gen,
zulken werken wel groot? Men haalt de klasfifch; Franfche
fchrijvers uit de eeuwen van L 0 D E wij K XIV en XV
aan, van welke de Heeren D ID o T het hooLivoorwerp
hunner fpeculatie gemaakt hebben. Maar is dan de correctie zoo motijelijk, dat men voor de uitgaven van deze
fchrijvers eerst eene nieuwe kunst uitvinden moest, om die
te verkrijgen? Hebben niet de Heeren D ID o T zelven, en
andere beroemde drukkers, zeer correcte uitgaven geleverd, zonder ander middel, dan dat, waarvan men zich
gewoonlijk in eene goed ingerigte drukkerij bedient ?
Met de klasflfche Franfclie fchrijvers, waarvan wij zoo
even fpraken, kunnen zonder twijfel de klasfilehe Griek
niet vergeleken worden , als wier tekst-fchenLatij
nog Reeds eenige verbetering bekomen kan, zoo wel door
de vorderingen der grammatikale kritiek, als door de ontdekkingen, welke de geleerden hedendaags kunnen te berde
brengen, wier onvermoeide vlijt en geleerde navorfchingeu
,reeds op eene voldoende wijze menigvuldige gapingen aan
hebben, welke den tekst van 't meestendeel der ou--gevuld
misvormden (*).
fchrijveren
de
De
-

(*) Voor het overige erkennen wij gaarne, dat eerre }crel!type uitgave van een oud fchrijver, beftendig door een goed
oordeelkundige (criticus) gedirigeerd, een zeer gezuiverden
tekst zou kunnen geven. Maar men zal zich steeds tot den
blooten tekst moeten bepalen, zonder conimentarius; en deze
omflandigheid beperkt reeds ontcgenfprekelijk de verdienite van
zoodanige uitgave.
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De leerboeken, eindelijk, die wij onzen kinderen in hang
den geven, zijn deze zoo volnaakt, dat wij, bij de telkens
nieuwe uitgaven, ons onthouden kunnen van de veranderingen, welke de vorderingen der menfchelijke kennis a1sX
dan zullen noodig gemaakt hebben; en zal niet íleeds de
wensch naar nog verbeterde leerwijze overblijven?
Uit dit alles kan men opmaken, dat de correctheid der
flerentypen, en de verdienfle en het gebruik daarvan, zich tot
een klein aantal van werken beperkt, en dat de correctheid
niet de éénige reden is , waarom men /lereótype uitgaven
zoekt. Een veel grooter voordeel s 't welk wij bij het te.
reótypdren vinden is dit, dat de ondernemer daarvan niet
op ééns den kostbaren aankoop van papier voor eene nieuwe uitgave behoeft te doen, en aldus met zijne onderneming van uitgave eens werks minder waagt. De kosten valt
den druk van eenig werk, naar wier bedragen (buiten het
honorarium des fchrijvers of vertalers en de kosten voor
den plaatfnijder, wanneer er platen bijkomen) voornamelijk
de duurte des werks bepaald wordt en de prijs der enkele
exemplaren gefield , rigten zich naar die van het zetten , het
eigenlijk gezegd drukken (of afdrukken) en het papier De
kosten van het zetten, die even groot zijn, hoe flerk ook
het aantal van exemplaren eerier uitgave zijn moge, moeten
dus over alle de exemplaren verdeeld worden, en vermin.'
deren derhalve voor elk bijzonder exemplaar, naar mate
het aantal van exemplaren grooter is. Hieruit volgt, dat
een exemplaar van eene oplage van i Soo duurder moet zijn 5
dan wanneer de oplage van 3000 is. Wanneer evenwel een
boekdrukker den prijs van het werk fielt naar mate van de
ikerkte der uitgave, kan hij zich bedriegen ten opzigte van
den goeden uitflag zijner onderneming: want, terwijl de
kosten van het afdrukken en de prijs van het papier van
exemplaren, die hij niet verkoopt, hem reeds een aanmer.
kelijk verlies veroorzaken, wordt de fchade nog grooter
wanneer hij, in de verwachting van de geheele uitgave te
.uilen Rijten, de drukkosten over alle de exemplaren verdeeld ,
ZIBNG. 1813. N0, 14.

Y ;f

670

GRONbIG nERIGT

deeld, en, naar mate van derzelver grooter aantal, den
prijs van elk derzelven lager gefteld heeft.
Dit gevaar loopt een ftereö typen- drukker geheel niet, te
minder, daar hij flechts werken drukt, voor welke hij geenen fchrijver eenig honorarium betaalt; en daar hij in het
bezit der platen blijft, 'zoo kan hij zich ten opzigte van den
druk rigten naar den aftrek, bij gevolg de onnoodige uitga
voor het papier uitwinnen , en aldus het verlies verhoe--ve
den, waaraan hij bij eene te fterke oplage ware blootgeftelci
geworden. Deze hefparing maakt het hem mogelijk, eene
uitgave van r000 exemplaren te verkoopen voor denzelfden
prijs, dien hij in geval van Bene van 3000 exemplaren zoude bepaald hebben. Vooronderíleld nu, dat hij deze F000
exemplaren verkoopt, en zijne onkosten• door dezen ver
gedekt zijn, dan zal hij bij eene tweede oplage zijne.-kop
rekening vinden; en indien hij ook al niet alle de exemplaren van deze mogt verkoopen, dan is toch zijn verlies, zoo
veel het verbruikt papier aangaat, geringer.
Maar alles verandert hier, wanneer de Heeren D 1 D o T
en HE R H A N werken van nog levende fchrijvers drukken.
Dan hebben zij het gewone gevaar van het boekdrukken te
vreezen, en moeten dus afzien van Jiereótypie, of zij kunnen het publiek het voordeel niet laten genieten, 't welk
het van hunne handelwijze verwacht. Dus vindt men op de
lijst der ft eretype uitgaven door de Heeren D ID o T den
naam van geen een' levenden fchrijver, en, zoo de Heer
x E R II A N eenige werken van levende fchrijvers met fiere-typen gedrukt heeft, is de prijs van deze uitgaven niet
goedkooper, dan van die van gewonen druk. Deze opmerking
is aan vele liefhebbers ontílipt, en wij hebben meer dan eens
bij anders kundige lieden opgemerkt, dat zij den aankoop
van een nieuw uitkomend werk uithelden, alleen in de ver
dat het weldra ge/iereótypeerd zou worden. Het-wachting,
is van belang voor den boekhandel en voor fereótyp -drukkers zelven, deze dwaling weg te nemen; want zij geeft
een nieuw wapen in de handen van hen, die in de Jiereöty.
if eene oorzaak van de ruïne des boekhandels vinden.
Det-
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Derhalve, terwijl wij aldus het uitwinnen door de Jlereótypie toegeven, zijn er echter gevallen, waarin dit bearen geen voordeel boven het gewone boekdrukken aan
Bij voorbeeld g een hoekdrukker, die zeker is, in-biedt.
een' bepaalden tijd, eene uitgave van 3000 exemplaren,
en voor welke hij aan den fchrijver geen honorarium betaalt, te zullen flijten, zal gewis dat boek, zonder fereó.
typéren, voor denzelfden prijs kunnen verkoopen, dien de
Heerei D I DoT zouden Helleti 3 als zij met flereotypett
drukten. Wij willen hier niet in het detail treden 5 t welk
de waarheid dezer op nnaauWkeurige berekening gegronde
verzekering zoude bewijzen; terwijl die waarheid voor elk
boekhandelaar blijkbaar isi Ook de Heeren D 11)0 T zelven hebben• bij hunne uitgaven van klasf fche Franfche
fchrijvers van de fiereótypie afgezien , wijl dezelve flechts
onnutte vermeerdering van kosten zoude veroorzaken, Het
is waar, dat ten tijde, toen zij de eerfle deelen hunner ver
bekend maakten, Parijs overllroomd was met eend-zameling
menigte van flechte uitgaven, welke voor weinig geld ver-kocht, maar int door de Heeren D I D o T verdrongen en
onderdrukt werden. De Verdiende achting dezer uitgevers,
de correctheid vats hunne drukken, de fraaiheid hunner ge.bruikte letters, en de bekoring der nieuwheid, gaven ons
gemeenen aftrek aan de uitgaven, welke als flereótypeta
aangekondigd werden: want al hetgene voormaals van de
presfes du Louvre" (der D II) o T s) was verfchenen,
kwatri j wegens deszelfs hoogen prijs, Hechts in de hoeke•
rijën van rijke lieden. Van nu af aan kon ook de minder
gegoedde zich eene door deze uitgevers bezorgde Verzameling aanfchalfèn. De tooverkracht van een Grieksch woord
deed wonderen. De Heeren D I D 0 T deden voordeel met
de algemeene geestdrift, terwijl zij fnel deze verzameling
van uitgaven vergrootten. Zonder twijfel moesten zij toeti
met fiereótypen drukken, om de begeerte van het publiek
te voldoen , en deszelfs gunilige ílemming voor hen te onderhouden. Maar heden ten dage , nu de waarde dezer
uitgaven algemeen erkend en vast gegrond is, en dezelve
Yya
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wegens hare correctheid, en voornamelijk wegens háre
goedkoopheid, algemeen gezocht worden, kunnen de Heeren D I D 0 T aan de gewone wijze van drukken de voorkeur geven voor de ferebtypie, welke meer te zamengefield en kostbaarder is. Wanneer flechts, hetgene zij in
het vervolg zullen uitgeven, niet in waarde onderdoet voor
de vroegere werken, wat is er dan gelegen aan de middelen, welke zij aanwenden? het publiek heeft dan immers
geene reden van klagen, daar het de voordeelen geniet,
die men hetzelve beloofd heeft.
De Heer H E RH A N , en die zich met hem vereenigd
hebben , bevinden zich in andere omftandigheden. Daar
de algemeene kosten van hun etablisfement eenmaal genaakt zijn, en hunne handelwijs niet veel kostbaarder is,
dan die der gewone drukkers, zoo kunnen zij voor zoo verre en zoo lang voortvaren met flerentyp - drukken, als hun
voorraad van letteren, of eigenlijk matrijzen, toereikende
is; en zij zijn zelfs daartoe genoodzaakt, wanneer zij uit
hun etablisfement willen voordeel trekken. -- Voorts zijn
de /leren typen door HERHAN in prijs gedaald, vooral bij
zulke werken, die bij inrigtingen van publiek onderwijs zijn
aangenomen, en waarbij de flereótypie met nut kan aangewend worden, voornamelijk wanneer er in een groot rijk
een algemeen , eenparig flelfel van onderrigt aangenomen is.
De /terebtypen hebben buitenlands grooten aftrek gevonden. Onze goede uitgaven daarvan, in 8vo en i2mo,
naar Duitschland en het Noorden uitgevoerd, geraakten
daar tot eersen hoogen prijs. Duitschland krielde voorheen
van nadrukken vol fouten, welker prijs nogtans dien te boven ging, waarvoor men Zoo uren van Parijs Jtereátype uit gaven kan bekomen.
Men heeft den Heeres DI D 0 T en HE R I-I A N de eer
dezer uitvindinge betwist. En inderdaad, om niet te fpreken van de proeven, in het begin der i8de eeuw in Schot'
land genomen , herinnert men zich , dat, in 1785 en 1786,
de. Heeren H OF MA N r, te Parijs, en C ARE Z, te
Toril , eene gelijke handelwijze als de Heeren DID o T gebruik
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bruikten, welke zij eerst polytypage, daarna homotypage
noemden. Maar, indien nu ook de Heeren DI DO T en
HE R H A N niet de eer der eerffe uitvinding genieten, zijn
zij het toch, die dezelve tot een hoogen trap van volmaakt-

heid verheven, en het eerst daarvan voor het publiek en
zichzelven voordeel getrokken hebben.
Men vraagt dikwerf, welke uitgaven de voorkeur verdienen ; die der DID 0 T S, of die van HERHAN ? Het is
moeijelijk, deze vraag te beantwoorden. In het eerst meenden eenige liefhebbers, dat de verdere vorderingen dezer

kunst eerst de voorkeur van den eenen of den anderen bepalen moesten. Maar de correctheid, welke eene verdienlie is der {lere^itypie, is door de eene en de andere handelwijze in gelijken graad bereikt geworden, en de andere
werkzaamheden hebben in haar onderfcheid geen verderen
invloed op de meerdere of mindere verdienfte eener uitgave:
,want de fraaiheid van den druk hangt af van de zorgvuldigheid , welke men bij het afdrukken aanwendt, en van
het fierlijke der letteren. Dus zijn te dezen opzigte beiderlei drukken even verkieslijk. Men kon welligt meenon, dat
de af kletfingen , waarmede de Heeren D ID o T drukken , en
welke gevormd worden op eene matrijze , voortgebragt
door het intlaan eener losfe letter, welke door deze werk
zelve afflijten moet, minder fraaije uitgaven moes--zamheid
ten voortbrengen, dan die van den Heer HERHAN, die
zich bedient van een afgietfel in koper. Maar men moet
erkennen, dat het publiek tot hiertoe geene reden heeft gehad van zich over dit nadeel te beklagen; het zij dan, dat
de Heeren D I D o T hetzelve verminderd hebben, door hun
bewegelijke letters meermalen te vernieuwen, het zij het-ne
naadw ineenzetten der letters en regels het uitwerkfel daarvan wegneemt , of eindelijk, wijl de Heeren DID 0 T niet
alles meer met Jiereötyper2 drukken. Dit naauw ineenzetten
bevordert, voor het overige, zeker de fraaiheid der uitgaven
niet, en is de éénige fout +der ftereotype uitgaven van deze
drukkers; maar heeft daarentegen aanmerkelijkèn invloed op
den goedkooper prijs, wijl het uitwint in papier en de deeYyg
lel

674 GRONDIG I3ERIGT NOPENS DEN STER$UTYPEN DRUK.

len kleiner maakt. -- Voorts moet men ten opzigte vara
het onderfelheid der Jtere(xyps van DI DOT en HE RH A N nog aanmerken , dat de Feeren D I D 0 T hunne uit -

gaven doen op vierderlei foort van papier, in 18vo, op
gewoon papier, op uitgezocht, dat zij fijn noemen, op
fijn papier, en op raifin. velin`; bij. II P, P, HA N zijn Hechts
drie foorten van papier, geWVooh papier in i8vo, fijn in iz
íno , en velin - papier in i nmo, Daar zijn tekst meer tusfchenruimte heeft, zijn. zijne deelgin wat dikker dan die
van de Heerei D lb o T, en bijgevolg ook duurder, Zijn
gewoon papier is zoo goed als het fijne der Heeren iiit o T; zijn fijn in xznio heeft een aangenamer formaat, dale
slet fijne velin - papier der- Heeren DI D 0 'F, en is lager in
prijs; zijn velin - papier is fraaijer, en ook duurder, dans
het groot yelin • papier vast hen. Met één woord, wanneer
de uitgaven der- Heeren D, 'no T de koopers meer trekken
door liet goedkoops, zoo. zijn die van den Heer II E it
H A N over het algemeen fraaijer, en hebben buitendien
het voorregt, dat zij, wegens den ruimer druk, den lezer
minder vermoeijen.

BESCHOUWING VAN DE TENTOONSTELLING DER KUNSTWr1tI{EN VAN NOG IN LEVEN ZIJND£ HOLLANDSCHi1i
?MEESTERS, i-r. SEPTEMIER EN OCWoBER 8I3,
TE AI^MSTERDAM.

(Medegedeeld door een' Liefhebber.)

B

efpieding der eenvoudige natuur in haren ganfchen rijk
dom, begluring van hare diepstverborgene fchatten, innemende bevalligheid , verfcheidenheid , naauwkeurigheid,
.geestig vernuft, oorfpronkeliikheid ; en dit alles onderf'ceund door de uitfiekendite fchiidergaven, goes gebruik
der kennis van licht en bruin, doorzigtkunde, geestige
.mengeling van lkleuren, goede plaatíing en fchikking der
voorwerpen; zie daar de fchitterende eigenfchappen der
Hol'
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Hollandfche .Schiilderfcholen ten allen tijde, bijzonder in het
blinkendst tijdvak dezer en van alle overige kunílen in cie
zeventiende eeuw. Was er immer hierna een tijdsbellek in
dezen lande, waarin de Schilder- en Teekenkunst eene bui
hoogte beklom, het was gedurende de laatí're-tengwo
dertig jaren, waarin de Schilderkunst, ondanks vele belet.,
felen, met Benen edelen zwier het hoofd moedig opfak, en
zich met reden verhief over de vorderingen, door haar ge•
maakt. Onpartijdigen zullen moeten toe(iemmen, dat, zoo
dwaas het zoude zijn, te willen beweren, dat men nu het
fchitterendst tijdvak onzer Schilderkunst, of gelijk, of reeds
nabij was, zoo ook de opregtheid vereischt te erkennen,
dat de allerlaatíle jaren der vorige en de eerfien dezer eenwe meerder uitmuntende Schilders opleverden, dan mis
achttiende eeuw heeft bevat, finds dein-fchiendga
tijd van VAN DER WERF en n A K ii UI ZE N. Wij eerbiew
digen Benen VAN II U I Z U DI , eene RUIS , Benen D E
W i T, auet weinige andere hoofdfieraden der vorige eeuw;
maar die menigte van uittlekende vernuften ontbrak: zij
fchitterden als duugezaaide fterren, terwijl onze leeftijd roemen mag op een meer aanzienlijk getal van helder blinkende Kunstfchilders. Getuigen hiervan de laatstvorige Tentoondellingen der Kunstgewrochten van levende Meesters in
deze Stad; getuige bovenal die, welke thans voor het alge
lokaal des Inflitunts op den Trippenburgwal,-men,iht
is operigefleld, en welke met regt geoordeeld wordt de vo.
rige te overtreffen.
Ene groote en drie kleine Kamers bevatten deze aan
keurige verzameling van kunstwerken. De groo--zienljk
te is aan het Historiéle, de tableaux de genie, en de Bloemen toegewijd; terwijl de overigen voor Landfchappen,
Zee-, Rivier- en Stadsgezigten, de Miniaturen en Teekeningen beilemd zijn.
Wanneer men in overweging neemt, dat aan deze kunst
geen eerprijs voor den Schilder verbonden is, en-^vertonig
zich herinnert die befehouwing, welke vóór drie jaren alhier plaats had, kan men zich over de welwillendheid en
Yy4
groo..
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groote vorderingen der Schilders niet genoeg verwonderen,
Van alle hier ten toon gehelde kunst(Iukken even naauwkeurig te gewagen, laat ons de tijd niet toe; ook herinneren
wij ons flechts de meesten levendig. Wanneer wij ook
van allen uitvoerig fpraken, zouden fommigen minder, anderen meerder deelen in menige niet gunftige opmerking,
waarmede wij zeer fpaarzaam willen zijn, omdat, geen prijs
aan deze Tentoonflelling verbonden zijnde, het inleveren
der (tukken reeds een blijk is van welwillendheid en belang•
telling. Men hoede dan onze weinige aanmerkingen ten
goede ; wij hebben geen belang hoegenaamd, en geven
flechts ons bijzonder gevoelen, zonder het als dat van het
algemeen te willen doen gelden. Wij zullen de gedrukte lijst
eenigzins tot leiddraad nemen.
De eersten, die op dezelve voorkomen, zijn vier fchilderijen van den kundigen C. ANDRIESSEN, of den jon
alhier (M). Het eerfie verbeeldt eene deftige vrouw, la--gen,
tende door haar zoontje een aalmoes geven aan een grijsaard,
Dit Ruk is ook elders naar verdienflen gefchat , en behoeft
alzoo oitze loffpraak niet, welke wij anders zeer gewillig
en van harte aan hetzelve zouden geven. Het tweede, een
binnenvertrek, of tuinkamer, met twee vrouwen-beelden,
behaagt ons minder, door een veelvuldig wit en blaauw; do
vrouwen zouden zeggen, het is te ferk doorgehaald , de
ordonnantie is anders niet ongelukkig. Het derde vertoont
eigenaardig het dorp Plitzhaufen, bij Stutgard; het vierde,
het afbeeldfel van een' Kunstfchilder, dat breed en goed
behandeld is.
Hierop volgen vier fchilderijen van den achtingwaardigen
G rijaard J. A ND R I E S S E N, of den ouden (t); de Godsvrucht, Jupiter en Leda, Daniël, en Adam met Eva. D©
beide eerften behagen ons ?iet meest.
Het is eene der meest vereerende loffpraken van deze
Tentoonftelling, dat ook keurige Liefhebbers dezelve met
leun.
(*) Zie Catalogus, No. 1 tot 4. Met * zijn Teekeningen;
riet ** Miniaturen, (t) No. 5 tot 8a
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hunne uitftekende kunstgewrochten wel hebben gelieven te
vereeren. Het edel voorbeeld hiertoe gaf de Voorzitter van
de vierde Kiasfe des Inftituuts , de Heer c. A P 0 S TO o L , van
wien wij hier twee bevallige Italiaanfche gezigten zien in en
bij het oude zoo beroemde Tibur, nu nog het zoo bevallige
Tivoli. De teekening en de fchilderij (*) ftrijden om den
voorrang in uitnemende behandeling, regt goede en natuurlijke voorftelling. Het ftuivend water, de zachte, warme,
wafemachtige lucht, de juiste teekening der bouwvallen,
Ales bekogrt.
Als Zeefchilder is hier te lande, en ook reeds bui vreemden, met lof en naar verdienften bekend de Harlinger EKunftenaar N. 73 A U R. Van denzelven heeft men drie fch dlderijen (t);
een ftil water voor Dordrecht, een hevige ftorm niet nood..
weer, en een kabbelend Ijgezigt; alle drie, bijzonder de
twee laatften, hoogverdienftelijke fchilderijen. Dat ziltachtige, dat doorfchijnende, dat geheim, als ik het zoo eens
noemen mag, van eenen BA K H UIZ EN, fchijnt hij ontdekt
te hebben, en brengt het ons hier voordeelig aan het licht.
Gaarne hadden wij, in den ftorm, het ftukje regenboog uit
den hoek gemist.
Een afdruk van de verdienftelIjke prent naar A. VAN DE
VELDE, door J. P. vi ss FR BEkkDER te Haarlem (S),
en een naar eene bekende fehilderij van A. V A N D IJ K,
voorftellende Maria met het Kind, door W. VAN SEN US (**), zijn de eenige platen, hier voorkomende. Het
verwondert ons, dat niet andere Graveerders, b. v. een
VINK E L E S, te regt als den voornaamften bekend, hier
hun werk hebben ten toon gefteld. Van T. C. BE Y N IN K
vindt men een ftuk wild en een zeer gelijkend portret (ft);
wan J. B o GA E R Ts eene Madonna, een landfchap, en
Venus met hare Nimfen ($§).
Het bloemt uk naar VAN H U I z u ix, door A. J,
BRANDT

(*) No. 9, io *. (t) No. It, 12, 13. (§) No. 14.
**) No. 128. (if) No. i5, 36. (§§) No. 17 tot Iyt,
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BRANDT geteekend , verdient breedvoeriger vermelding
(*). Met verrukking zagen wij dit meesteriluk, gevolgd
naar het origineel, in het Mufeum op 's Keizers paleis alhier
voorhanden. Waar zouden wij beginnen, zoo wij het geduld en de zoo zeldzame verdienIlen van dit íluk naar
waarde wilden roemen? VAN H U I z E M Zelf zou, op het
zien van deze navolging, ik zeg niet te vrede, maar als
opgetogen , den hartelijkf en dank zijnen jeugdigen navolger bewijzen. 8 Gelukkige leeftijd, die zulke Bloemteekenaars als eenen BRAND T , en deszelfs Meester G. 3. j.
v A N OS, voortbrengt!
Is de teekening van BRAN D T voortreffelijk door eene
uitftekende uitvoerigheid, luchtig maar toch hoogst belangrijk en vol geest en vinding is de fchets van den
Antwerpfchen Schilder M. J. VAN B REE (t), thans
door veelvuldiger arbeid met roem alhier bekend. Deze
fchets vertoont het manmoedig gedrag des Leidfcheu
EurgemeesterS, PIETER ADRIAANSZOON VAN DER
wE a. r' r, in I5'4. Wij achten hooger zulk eene ,fprekende fchets, dan de uitvoerigfte fchilderij. Bij zulk eene
fchets denken, voelen en handelen wij beter mede, omdat
onze geest meer plaats en ruimte vindt tot de noodige
aanvulling van het ledige en nog ontbrekende. Dezelve
heeft uitllekende verdienften. De ftand van VAN D E K
wz F is edel.; de hartstogten zijn levendig en krachtig
uitgedrukt; de geheele zamenftelling is grootsch en tref.
fend. Het korte kind, gebakerd door de radelooze moeder
aangeboden, ware misfchien beter naakt. Doch deze en dergelijke kleinigheden zijn ligtelijk te verbeteren in het groote
ftuk, hetwelk de Heer VAN B R a E zich voorftelt te vervaardigen, en waartoe wij hem van ganfcher harte aan,
moedigen.
Eenc andere zeer belangrijke fchilderij, door denzelfden
;Meester, is eene Madonna met het Kind (S). Onder
oordeel over dit , in allen gevalle treffelijk,-fciednsht
,
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tafereel. Sommigen ~den de handen wat klein, de moeder wat ftijf, het kind te fchril en als te íluipachtig ; anderen, het geheel, juist om het verwekken van deze buitengewone b plotfelijke aandoening, regt gefchikt, om iets
verhevens, iets goddelijks voor te Rellen, en als met de
beste Italiaanfche meesterílukken in dezen trant_ wedijveren.
de. Hoe het zij, ieder moet den Schilder voor dit kunstwerk
danken, ets met regt vetheld ílaan over het verheven genie van dezen grootent Schilder en nog veel grouper Schetfer, wiens flout penfeel den hoogften lof verdient , en
wiens vl gheid in het fehilderen dezer bide tafereelen ongeloofelijlk zon geacht worden, zoo niet zulks door geloofwaardige getuigen bevestigd wierd.
Behalve dei Heer A e 05 TO o L, zijn er nog drie Amfter.
tiamfche lighebbers, die b op de aanvrage der Kommisfie to
de Tetaonftelling, op de heuschfte wijze het hunne welwillend hebben ingezonden. Zulke namen hebben dubbele
aanfi rsa# np. cm.e :luaogaehting. Zij inippe den den tijd af vats
hunne dagebgkfche heroepsbezig1eden, -en befteedden hunne
iaen van uitfpaatning aan de Schéder- en Teekenkunst.,
waarin zij zoo groote vorderingen maakten, dat zij met de
beste levende Schilders thans .op deze Tentoonfpe1Iing met
regt wedijveren. De Heer A. flit o N D G E E S 'T, van win
men hier twee làndfcbappen heeft. (*), thildert gelukkig
als its den 'toon van & u i S D n AL; liet velfrhietje op
Haarlem vooral draagt hiervan de uitftekendite bewijzen.
De leer E. i.. EN GEL BE R T S gaf ons + en aangenaam
boschgezigtje (t) ; de Fleer G. M U L LE B. een lief Gelderseh landfchap met een waterval (5). Alle. .dezen, die
tjok door fraaije verzamelingen de kunst oie hmgen.,
en nu, in navolging van een' te vroeg gefxo1 n a` a.o.o ST.
wi j i bij vorige gelegenheid, anderen, door ee e al te
ver gedrevene kiesehheid nog weêrhouden, een uitnemend
V&ol beeld geven, hebben des te meer aanfpraak op onze
hartelijke dankerkentenis , daar dit niet anders zijn dan
eer,

-

(*) No. 23 , 2 4.

C) No. 43. (Q) 9©.
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eeríle proeven en beginfelen van hun penfeel, dat inderdaad uitnemend veel belooft.
Twee Bloem- en Fruitfchilders van deze Stad (waarom
mogen wij geen derden, G. j. j. VAN o s, er bijvoegen!)
gaven op deze- Tentoonílelling dusdanige kunstwerken; j.
DE BRUIN twee (*) , en J. LINTHORST vier (t)
fchilderftukken. De laatíle heeft, naar ons oordeel, vooral in zijn fruitwerk vordering gemaakt, en zijne onvermoeide vlijt op reeds zoo ver gevorderden leeftijd verdient inderdaad aanmoediging.
Wie, met de lotgevallen der Kunst binnen deze Stad
bekend, eerbiedigt niet den naam van L. B. C 0 C L E R s,
een' man, die, hoe rijp van jaren, nog als Kunstkooper,
uitnemend Kunstherfteller en verdienílelijk Kunftenaàr alomme geacht en geraadpleegd wordt. Hij levert ons alhier
twee voortbrengfels van zijne hand (S) ; het eerfle eene
vrouw, als uit eene ziekte herrezen en met bonten mantel omhangen , lezende bij eene haardslede, terwijl een
kind bij haar knielt, waar nevens weder een popje zit;
het andere een dienstmeisje .bij eene groenvrouw. Het
bont en fatijn in het eene, de roode pan in het andere
ftuk bewijzen onder andere 's mans uitvoerigheid en zeldzame begaafdheden.
Vijf Schilderijen toont ons daarna de Haagfche Kunflenaar c. C U Y L E N B it R G H(**). Wij prijzen algemeen zijn'
welgeflaagden arbeid, doch behoeven niet lang ons te bedenken, om eene keus onder dezelve te doen. De fmede
het haringvrouwtje, de drinkende boer, het binnen--rij,
huis, allen h@bben hare verdienflen; maar het vrouwen
bij her licht van eene fpaarlamp zouden wij kiezen,-porte
De houding en vinding van dit {luk bevalt met regt, en
wij hechten met volle ruimte onze loffpraak aan die van
het algemeen.
Drie, zoo men wil en ons gedeeltelijk bleek, welgelljken
(*) No. 25, a6. (t) No. 77 tOt 80. (5) No. a' z8.
**) No- 29 tOt 33.
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Mende portretten leverde j. A. DA I WA i L LE in olieverve
(*) , gelijk A. D IE T ZE R drie dusdanige in miniatuur (t), beiden van deze Stad.
Wij verheugden ons ook, hier iets te vinden van den
Kunstfchilder E. VAN DR IK L S T. Het eerfle en beste
flukje van dezen Meester is een gezigtje op een tuin en
muur, uit de hoogte gefchilderd
het onderwerp is
niet bevallig, maar de fchildering alleruitnemendst; het is
de natuur zelve, en heeft niets van dat geelachtige, hetwelk wel eens te veel, volgens fommiger oordeel, fchijnt te
heerfchen in fchilderijen van dezen uitmuntenden Meester. Het tweede , hier aanwezig, is een allerbevalligst
landfchapje in de breedte, met geboomte, water, boerenwoning en vee (**); het is gelukkig geftoffeerd en fraai
behandeld.
Van Architectuur - teekeningen verklaren wij geen kunde
te bezitten, en laten dus gaarne aan anderen over, in hoe
verre de Heer j. V AN S T R A TEN (if) en de jeugdige
J. E. D U Y VEN A (§§) in dezen aan de vereischten dezer
kunst hebben voldaan. De laatfte, flechts 17 jaren oud,
verdient aanmoediging, daar wij in dit vak flechts weinige
Kunftenaars bezitten.
De Heer H. F o c K alhier vertoont ons een manefcMjn (***); C. F. F R A NC K een duingezigt aan de Glip (t f f ).
De verzameling van veertien miniaturen van A. L. GE R A KD E T (§§§) bewijst uitvoerigheid. Hoe echter de portretten
tot bet geheel van deze verzameling behooren , verklaren
wij niet te begrijpen. Hoe wél deze miniaturen behandeld
zijn, wij voor ons zouden echter die van J. C. DE HAAN
kiezen. De man en vrouw in een landfchap (****) zijn
wel gegroept; maar het mans- portret met den ronden
hoed (tftf) is, onzes oordeels, nog beter.
Onder de meest gevorderde Schilders, gedurende het
tijds-

(s);

(*) No. 34--36. (f) No. 37!39 ** . (§) No. 40.
41. (tt) No. 1 3o* • ( SS) No. 42*.
(***) No.
44• (ttt) No. 45. (§§§) No. 46**.

(**) No.

(****) No.

47 ** . (tttt) No. 48**.
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tijdsverloop van de vorige tot deze Tentoonilelling, Is
voorzeker C. L. H A N S E N van deze Stad. Wij ftonden
verbaasd over de ongewone vorderingen van dezen Mees
zijne binden- en biriten -huizen. Ik heiinner mij nog-terin
met genoegen, hoe alle aanwezigen, meer en miry a anzien
lijke, kundige en onkundige, inzonderheid zatnenfchoolden bij, en als opgetogen redetwistten over, de drie fèhili
derijen, hier van hem aanwezig. Deze verhief. het ftrijkftertje, met het invallend zonlichtje op grond en ftoel(*);
gene het buitenhuis, waar de fneeuw door de vrouw
wordt weggeveegd, en de man fiaat met zijn pijpje ( I );
een derde het vrouwtje bij haar bleekveld, en den zoo
bedriegelijken doorgang (5). Wij voor ons zouden het met
het bleekftertje, om de nteesterlijke fpeling van het licht
op de paaltjes van het bleekveld, houden, en wenfchen
den Schilder veel dusdanig werk, en een loon, waardig
zijner verdienften en ongemeene vorderingen. Alleen de
luchten konden beter zijn.
Prezen wij zoo even de Amfterdamfche, thans hebben
wij op het oog een Utrechtsch Liefhebber. De I leer P. j.
V A N HEE G K È RE N toont ons in zijn binnenhuis met den
wenteltrap (**), dat ongemeenheid van voorwerp, bij goede
behandeling, fteeds behaagt. Deze fchilderij vonden wij
hoogst verdienftelijk: het licht in den huisgang is als dat
van eenen PIETER D It Ii o o 0 R $. De binnenplaats met
twee vrouwenbeelden (if) heeft ontwijfelbaar ook hare
verdienften; doch is, onzen oordeels, toch minder dan zijn
tegenhanger.
De Heeren W. REKKING en A. HE L A N'I', beiden
van deze Stad, gaven ons bewijs van hunne werkzaamheid;
de eerfte in een bloemftuk (), de laatfte in het af heeldfel
des Keizers in miniatuur (;**), en in een jongelings por
miniaturen van den laatften zijn beter dan-tre(f).D
-

-

-

zijne teekeningen.
Hat
(*) No. 44. (t) No. 5o. (^) No. St. (**) No. 52.
(if) No. 53. (§§) No. c*) rro. 55 *

( 4 lt) No. 56*.
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iet portret -fchilderen is algemeen, en bijna ieder Schil
beproeft hierin zijn penfeel , omdat het op den duur-der
beste
rente geeft. Maar, zeer weinigen is het gegede
ven, daarin zoo uitftekend wel te slagen, als de in deze
Stad met roem bekende Schilder C. H. H 0 D G E S. Zijn
penfeel is bevallig, zacht en teeder; zijne verwen zijn als
ineengefmolten; niemand heeft zoo veel gratie; de gelijkenisfen zijn altijd treffend. Drie portretten verwekten ook
hier alom de welverdiende loffpraak. Bijzonder behaagde
ons het afbeeldfel van den jongeling (*), en nog meer dat
der jonge dochter in een bevallig maar eenvoudig morgen
alles behandeld! hoe ongedwon--gewad(t).Hounis
gen de houding! Waarlijk, zoo dezen Meester geene zeer
groote verdienden worden toegekend, en hem werk ontbreken mogt, begrijpen wij niet, wat men wil; ten zij men
het nieuwe alleen wilde, zonder het oude naar waarde op
prijs te Rellen. Het tweede vrouwenportret (S) , hoe zeer
roemenswaard, betuigen wij niet in alles zoo gelukkig te
vinden als de beide anderen.
Wij herinneren ons dikwerf nog met genoegen het kleine
landfchapje van J. H U L S W 1 T T bij vorige Tentoonflelling. Ook hier heeft men drie kleine, zeer natuurlijke landfchapjes van dezen Meester; het een met twee kindertjes
en een hond (**); het ander een Hollandsch land- en water-, of liever floot -gezigtje (if); het derde een gezigtje
aan den Diemerdijk (SS), dat, hoe wel en geestig behandeld, misfchien wat veel lucht en wat weinig land of dijk
heeft. Dan, waarom houden wij ons op bij kleinigheden!
Een groot en allervoortreffelijkst landfchap, met zwaar ge'
boom te en watermolen (***), van denzelfden Meester, geheel in den trant der ouden, treft ons oog, en houdt ons
opgetogen. Waarlijk, dit landfchap is als H o B B E M A,
en het drinkend koebeestje als P 0 T TER! De éénige
aanmerking, die wij hier wagen, is deze: of de kleur van
het
(*) No. 59. (t) No. 57. (g) No. 58. (**) No. 61.
(if) No. 6s. (55) No. 63. (***) No. 6o.
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het beestje wel harmoniére niet het overige; dat is, of
liet niet, om zoo te (preken, te veel als op zichzelve ílaat,
en het oog op dit voorwerp , als ware het er los ingezet,
te veel affluit. Doch laat ons den fchijn niet geven, de
verdienden te willen verkleenen van eene fchilderij, welke
zeker, met volle regt, onder de uitnemendflen in deze
verzameling moet geteld worden.
Hierop volgen een form op zee, geteekend door J. D.
H U Ij E R (*), mede alhier , en een buitenhuis van den Ut.
rechtfchen Schilder J. L. J o N XI s (t), waar de drie (pelende kinderen met de over de deur liggende vrouw eene
goede groep uitmaken ; de beelden zijn echter wat groot.
Meermalen merkte ik op, dat de eene Kunícenaar den
ander' gaarne en veelal gelukkig afbeeldt. Gefchiedt zulks
alzoo door vreemden, wat moet het niet zijn bij broeders?
— Het antwoord op deze vraag vindt men bij de befchouwing van het afbeeldfel van den Tooneelfpeler D. KAM Pdoor j.
H UI ZE N, in het karakter van Flodoardo
KAM P H U I ZE N alhier , die door deze fchilderij, en door
zijn gezigt van de Heerengracht bij de nieuwe Spiegelraat (**), het gerucht van zijne gemaakte vorderingen bij
ons bevestigde.
Twee fladsgezigten heeft men van j. H. x N 00 P (f f)
mede alhier woonachtig. Het zijn de eerften, die wij van
dezen Schilder zagen. Schoon niet als die van eenen x A Ns E N, verdient- zijn werk aanmoediging.

(s),

(*) No. 64*. (t) No. 65. (§) No. 66. **) 1o. 67.
(if) No. 63, 69.
(

(Het vervolg hierna.)
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G

ij, gezellen van het leven!
Die het voetfpoor blijft omgeven,
Dat ons niets dan lijden baart;
Rampen! fchoon uw !lagen treffen,
'k Wil nogtans uw' roem verheffen;
't Speeltuig zij voor u gefiiaard.
Vreugde moog' de zinnen fireelen,
En het zaad der lusten telen,
En ons, ja, tot walgens toe,
Uit haar' zwijmélbeker drenken;
Maar — door gaven noch gefchenken
Maakt zij 't harte wel te rnoé.
't heestmuzijk, in weidfche zalen
't Lustig klinken der bokalen,
't Blij gejuich van fpel en dans,
't Zaamgetast genot der aarde,
Heeft {leehts ingebeelde waarde,
Blinkt Hechts met geleenden glanse
;

Ach! wat naren deep van plagen ,
Welk een reeks van fombre dagen,
Brengt het wuft genot ons aan!
Aarde! uw wellust, uw genoegen
Brengt den boezem wel aan 't zwoegen;
Maar — de ziel blijft onvoldaan.
Dáár, waar driften 't harte blaken,
Sterv'ling! wordt het zelfvolmaken
Steeds verwaarloosd en veracht;
Aard the luister moog' dan blinken,
'k Ze uw ware grootheid zinken
In een' eeuwig duistren nacht.
ENG.
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Wat zal, bij dit zelfverlagen,
Sterv'ling! toch de grootheid fchrageit,
U door 't fchijngenot ontroofd?
Wat zal u van de aarde ontboeijen,
En de levensvonk doen gloeijen.
Die in 't [lof is uitgedoofd?
Rampen! dit werd u gegeven:
Uw verfchijning doe ons beven,
Daar gij niets dan lijden baart;
Maar -- de kwaal, die gij wilt heelera,
Kan geen doodlijk gif meer telen,
En het leven blijft gefpaard.
Rampen! 'k wil u 't loflied wijden;
Want, waar gij het hart doet lijden,
Wint de ziel in kracht en moed:
Gij kunt redden en genezen;
Bitter moge uw laafdrank wezen,
Maar — de natmaak is toch zoet.
Rampen! gij, gij maalt ons de aarde,
En den wellust, dien ze ons baarde,
Juist en treffend voor 't gezigt:
Gij leert ons den fchijn mistrouwen.,
En op vaster' grondflag bouwen;
Gij fchept duisternis tot licht.
Rampen! door uw edel pogen,
Valt de blinddoek weg voor de oogera,
En de flerv'ling voelt zich vrij
Niets kan nu zijn rust verftoren;
Ze is uit godlijk zaad geboren,
En onfchatbaar in waardij.
Rampen! wat ge ons doet ontberen,
Levenswijsheid wilt ge ons leeren,
In de kruisfchool van het lot;
En, bij 't klimmen der gevaren,
Leert ge ons hopen, leert ge ons tiaren,
Op de onwrikbre trouw van God.

Raga.

sap
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1anmpen! fchoon uw hagen treffen,
't Grootsch en edel zielverheffen,

En de kiem tot elke deugd,
Wilt gij wekken en bewaren,
En voor 't hart dat goed befparen,
Dat voor de eeuwigheid verheugt.
Rampen! ja, gij doet ens haken,
Dorften naar dat zelfvolmaken ,
Dat ons ware vreugd bereidt:
En, moog' alles ons begeven,
Dan wijst ge ons, aan 't eind van 't leven s
Troostvol, op d'onfterflijkheid.
Blijft, gezellen van ons leven!
Rampen! blijft ons dan omgeven;
Want uit lijden kiemt genot:
Gij leert hopen en gelooven;
Gij voert onze ziel naar boven,
En -- wij juichen in ons lot.
W. H. W.

WEDERGEVONDENE FRAAIJ,E SCHILDERIJEN.

(Edimb. Ann. Register.)

D

e Generaal G W v Iw N a, niet langverleden, een Landgoed ge.
kocht hebbende in de nabijheid van Farnham, ongeveer zestien
mijlen van Reading, gaf last, de oude meubelen van het huis,
tot het Landgoed behoorende, te verkoopen. Op de vliering
}agen verfeheiden oude Schilderijen , op een hoop gefiepeld.
liet waren Schilderijen in olieverw; zij waren zonder lijsten,
en Hechts op doek gefpannen. Driemaal werden zij onder
lieden., welke voor deskundig gehouden wer--zochtdr
den; zij waardeerden ze te zamen op vijf ponden ilerling.
Op den dag der verkooping werden zij gekocht, voor vijf
ponden, twaalf fchellingen en zes pencen, door een Kaarfenmaker, die zijnen winkel heeft te Farnham. Het gevoelen
van eenen kenner willende innemen, vervoegde hij zich bij
Zza
een'
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een' zijner buren, die wapens op koetfen fchilderde. Deze
ontd:kte de waarde dier Schilderijen, kocht ze voor vijfentwintig ponden aterling, en brags ze naar Londen. Sinds derzelver
komst aldaar, zijn ze door verfcheiden kunstkenners onder
welke ze, naar men zegt, op dertigduizend ponden-zocht,
lterling gewaardeerd hebben. Zestienduizend ponden ílerling
zijn er reeds voor geboden, waarvoor men ze niet heeft wil
geven. Deze uitmuntende Schilderijen behooren tot de-len
Celars van TITIAAN, zijnde ieder ongeveer zeven voeten
hoog. De Cef ars zitten te paard; men staat verzet over het
vuur en de vlugheid der paarden. De brand van Róme is een
aneesterhiuk. Bij elke Schilderij is eene historifche befchrijving
gevoegd.
Iets dergelijks is er in de jongstvoorgaande week (*) gebeurd, hetwelk zoo wel der regtfchapenheid als der kundighe d en van den I Ieere J E N N I N G S, een zonderling man, rijk
oudheidkundige, en groot liefhebber van Schilderijen, tot eere
verflrekt. Eenige dagen verleden bevond hij zich te Chelfea.
Bij eenen Uitdrager zag hij een groot ftuk, zijnde eene Schil derij in olieverw. Na het nauwkeurig bezien te hebben, vernaln hij naar den prijs. De Uitdrager vroeg er zesendertig
fchellingen voor. Op de vraag van den Heere J E N N I N G S , of
hij een huisgezin had, ontving hij tot antwoord, dat hij eene
vrouw en vier kinderen had. ,,Zoo!" hernam de Heer J E N1 I N G s ; „ gij kunt er op af, deze Schilderij zal u en uwe
nakomelingen rijk maken; verkoop ze -niet minder dan voor
„ drieduizend ponden fterling. " De Heer JEN NIGS uit den
Uitdragerswinkel gegaan zijnde, en in het Park zijnen vriend,
den Heer S., ontmoetende, verhaalde hij hem, wat hij gezien
]gad. In allerijl begaf zich de Heer S. naar den Uitdrager,
bezag, als in het voorbijgaan, de Schilderij, en vroeg, op
een' onverfchiliigen toon , den winkelier, wat hij er voor vroeg.
„ Inderdaad," was liet antwoord, „ ik weet niet, wat ik vragen
„ moet: want geen uur verleden heeft een I-leer mij gezegd,
„ dat het fluk drieduizend ponden ilerling waardig is."-- Sedert
is er vijftienhonderd, en vervolgens tweeduizend pond voor
geboden. Het onderwerp is het Pantheon van R u B B EN S. Het
fink is zeer wel bewaard; alleenlijk is er een gat op den

ach(*) Dit bergt is gedagteekcuti: Londen, i3 ,November, I2oS.
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achtergrond van de Schilderij, hetwelk echter aan de uitwerking
geen nadeel doet.

DE rMOERBEZI£tNBOOM VAN DEN ENGELSCIIEN DIt'r1TEtc
SHAKESPEARE.

werd, door koop, eigenaar van so
E en rijk Geestelijke
huis en tuin te Stratford-upon-Avon. Een man van
A K E-

S PE A R E'S

fmaak zou bij zoodanig eene gelegenheid, bezitter geworden
van eene zoo aanzienlijke plek gronds, zich des geluk ge
hebben; maar de onkundige en ongelukkige eigenaar-wensclit
betrad Glen grond, weleer bearbeid door een der eerfte Vernuften, zonder des iets te voelen !
Een Moerbeziënboom, geplant door 's Dichters eigen hand,
behaagde den nieuwen eigenaar niet; daar dezelve een ;lasraam
overfchaduwde, en het huis, zoo hij oordeelde, vochtig maak
een ongelukkig uur beval hij, dien boom omverre te-te.In

bakken.
Het volk van Stratford, gewoon alles, wat tot den ouden
Dichter betrekking had, met cone foort van eerbiedenisfe te
befchouwen, was verbaasd, bedroefd en ten hoogfte geërgerd
over dit bedrijf. In de eerf'te vlaag hunner woede zou de dader hunne handen niet ongettraft ontkomen wezen. Hij was er
zoo gehaat, dat hij zich genoodzaakt vond dit huis en Stratford te verlaten; en de burgers befloten , niemand van den
naam des gebaren Geestelijke in de flad te laten wonen.
Een Timmerman kocht den gevelden boom, en, wetende
welk eene hoge waarde men helde in alles, war tot den ouden Dichter eenige betrekking had, maakte hij er velerlei kleinig.
heden van, die vaardig aan den man kwamen. De Regering
van Stratford kocht veel van deze gedenkteekens, onder andere eene Doos van dit heilig hout, waarin zij het Bnrgerfehap van Stratford aan den groeten bewonderaar diens Bards,
den voortreffelijken Tooneelfpeler GA RK IC K, zouden, hein
verzoekende om een Stand- of Borstbeeld, of een Portret, van
hunnen Stadgenoot, om hetzelve in het Stadhuis te plaatfen.

Z z 3
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liet is in de rranfche kostfcholen gebruikelijk, het uur van

den maaltijd door het luiden van een klokje aan te kondigen.
De kat uit een dezer huizen, die haar dinér in de eetzaal nooit
vond dan wanneer ze dit luiden gehoord had, liet niet na,
daarop oplettend te zijn. Ilet gebeurde op een' dag, dat men
haar in eene kamer had opgefloten; en te vergeefs voor haar
had de klok geluid. Eenige uren daarna uit hare gevangenis
verlost zijnde, deed haar de honger teríiond naar de eetzaal
fnellen; dan, zij vond er niets. Midden op den dag hoort
iaen luiden; men wil weten, wat het is; men vindt de kat
aan de klok hangen, en dezelve, zoo veel zij kon, in beweging brengen, om een tweede middagmaal te doen verfchijnen 1
Nagenoeg hetzelfde had plaats met een hond, dien men in
Bene geestelijke broederfehap had opgenomen. Zij, die, tot
dezelve behoorende, te Iaat kwamen om hun middagmaal te
vemen, trokken aan een fchelletje , en de kok reikte hun
hunne portie, door middel van eei, ronddraaijend bord, dat
Inen in de godsdieníiige geftirhten in Frankrijk een tour
3 oemt. De hond was oplettend op alle deze bewegingen,
omdat men hem doorgaans eenige beenen ten beste gaf, op
welke hij zich onthaalde. Op zekeren dag niets hebbende
kunnen meester worden, begrijpt hij, zelf met zijn hek aan
ale fchel te trekken. De keukenjongen, denkende dat het ienand van de broederfchap was, ikeekt eerre portie door; de
hond blijft niet in gebreke, dezelve fpoedig binnen te !laan.
Dat fpel gelijkt hein; hij herhaalt het des anderen morgens,
en, zeker van zijn deel, maakt hij geen' mensch meer zijn
hof. Intusfchen brengt de kok, die verfcheiden keeren bemerkt
had, dat men hem eerre portie te veel vroeg, zijne klagten
uit. Men doet onderzoek, men befpiedt , men betrapt ten
laatfle den guit, die niet altijd wachtte tot al de perfonen der
broederfchap hunne portie hadden, om de zijne te vragen.
Men bewonderde de gehepenheid van het dier; en, om hein
giet te berooven van de vrucht zijner fchranderheid , hield
mens aan, hem zijn deel toe te Eieken, hetgeen men zamen
uit al wat op de borden w's overgelaten.
-;ield
C es TE, de vertaler van L o c x E, fpreekt van een hond,
die,
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die, des winters, zoo dikwijls zijne kameraden rondom het
vuur lagen, invoege dat ze hem beletten er bij te komen,
gerucht op de plaats ging maken; gedurende dat zijne makkers
daar naar toe liepen, begaf hij zich fpoedig in huis, name Bene
goede plaats bij het veur, en liet hen blaffen, welke hij door
deze krijgslist bedrogen had. flij nam hiertoe dikwijls zijne
toevlugt , eii intusfchen bereikte hij altijd zijn doel, omdat
geen der overige honden fchranderheid genoeg bezat om de
Itreek te ontdekken.
De Heer DUPONT, van Nemsurs, had eene koe, die, om
de geheele kudde een overvloediger voedfel te verfchalTen, alleen
op het denkbeeld kwam, om' met hare horens de fluitins te
doen fpringen, waarmede het link land was afgeilaten. Geen
harer makkers wist het haar na te doen; en, wanneer ze hij
het hek waren, wachtten ze met ongeduld op dc aa;il^umst
barer geleidíler.
DE NATUURKUNDIGE EN DE TWEE ILIGEDIC SEN.

Eeve Fabel.

en Natuurkundige trof twee Hagedisfen in zijnen tuin aan;
E
hij ving dezelve, en maakte met de ontleding van de kleinfte
eenen aanvang. Na dezelve van lid tot lid gefneden te hebben,
nam hij zijn microscoop, en bekeek elk deeltje op zichzelve;
nu vatte hij de pen op, en bekeek liet wederom; dan fchrecf
hij een weinig, en hield op, om te bedenken, of hij ook iets
vergeten had; ten laatiie (lelde hij alles te boek. Na dit ver
te hebben, kwam een en ander liefhebber; hij verhaalde,-rigt
feat hij gezien had; deze fond verwonderd, gene deed eenige

vragen, en een derde wees een gebrek aan.
Dit verrigt, en de Ilagedis-oivleder wel voldaan zijnde, bemoeide hij zich met de andere gevangene niet. Deze kwam
onverzeerd bij andere Hagedisfen, verhaalde het gebeurde, en
voegde er nevens: „ Twijfel niet aan mijn bezigt; alles, allen
„ heb ik met eigen oogen gezien: de man befteedde !biji;ans
„ een ganfchen dag met het ligchaam van onze snede- IIagedib
te befchouwen. Zullen wij dan langer dulden in ecuen ver
rond te kruipen? Wij, die zoo veel aan ei-„achtelijkn
„ in ons hebben, niet alleen waardig om befcliouwd, Maar
Zz .
„zelfs
•
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„ zelfs om befchreven te worden! Al te groote nederigheid
„ deed nimmer eenig goed. Laten anderen zeggen, wat zij
„ willen; wij Hagedisfen maken zeker eene opmerkenswaardige
„ Dierenfoort uit!'.'
Zouden er geene jammerhartige Schrijvers bei}aan, die trotsch
worden, als de beoordeeling hunner werken het Iicht ziet? —
Men neme derhalve nimmer op eene bijzondere, veel min ernflige wijze kennis van hunne werken: want, op Hagedisfèn een
aandachtig oog te flaan, is haar gelegenheid te geven om te
herhalen: „ Laten anderen zeggen, wat zij willen; wij zijn
„ zeker eene opmerkenswaardige Dierenfoort ! "

SORT VERSLAG VAN HET VERHANDELDE IN DE MAATSCHAPPIJ
FELIX I ERITIS.

.let ftrekt den Eland der handelaren in ons vaderland tot gee•
ne geringe eer, dat deszelfs hoofdplaats tevens het voornaam
kunst uitmaakt. Een zeer groot-íteonlvawfchpe
gedeelte der uitmunters in elk vak van letterkunde, gelijk van
alles, wat den menfchelijken geest vereert en verheft, is in
Amflerdam gevestigd. En tevens ontbreekt het nergens minder
aan dezulken, die van hunne bekwaamheden gaarne voordeel
trekken, aan liefhebbers en begunfligers der fraaije Ietteren en
kuníten , dan even hier. De Maatfchappij FELIX N E R I T I s is
daarvan een levend gedenkfluk; gelijk zij, in vele opzigten,
als het middelpunt mag befchouwd worden van Amtferdam's
geletterde en befchaafde wereld. Hier floegen de rijke handelaar en de nijvere geleerde handen ineen, om den Zanggo
waardigen dienst te wijden. Hier blijft geene we--dine
tenfchap, geene kunst onbeoefend. Hier opent, elke week in
den wintertijd, de deftige natuurkunde den kring, en ziet zich
door welfprekendheid, gefchiedkunde, twijsgeerte en belangrijke
koopmanfchappelijke befchouwingen vervangen, tot men einde
toon- en fehilderkunst den zachtflen en verkwikkelijkflen-lijkn
afloop vindt.
Wie bezocht ooit den hoofdzetel onzer vroegere welvaart,
zonder ten minfle een oog op het prachtige gebouw te !laan,
of wel hetzelve van binnen te bezigtigen, waarin de Amfcerdammers zie:IZelven dit vereerend gedenkteeken oprigteden ?

Wie

FELIX VSEDITFa.

ác3

Vie is met de nieuwere gefchiedenis van onze letterkunde
eenigzins bekend, zonder te weten, hoe menig belangrijk fluk,
hoe menige keurige redevoering en voortreffelijk gedicht hij
aan hetzelve te danken Nebbe? -- Wie dan, die liefhebberij met
Smaak vereenigt, benijdt niet den bewoner der hoofdflad het
genot dezer Maatfchappij , misfchien meer dan eenig ander voor
Wie zou niet verlangen, ten miníte den loop der werk-regt?
te mogen volgen met de verbeelding, het-zamhednigs
gewigt der behandelde zaken eenigzins te mogen fchatten uit
een gegeven omtrek, het genoegen der opgezamelde kennis
eenigzins te mogen deden door belangstelling en medegevoel?
Overtuigd, dat wij ons omtrent de algemeenheid en de warme van dezen wensch niet kunnen bedriegen, zal het voortaan
onze poging zijn, denzelven, althans ten deele, te voldoen.
Iedere maand zijn wij voornemens , onzen Lezeren het beloop en
den hoofdinhoud voor te leggen van hetgeen elke Spreker in
de Departementen Natuurkunde, Letterkunde en Koapkandeó
zal hebben geleverd. Natuurlijk, intusfchen, zal deze opgave
nu wat korter, dan wat langer uitvallen; en zullen wij ons wei
van alle eigenlijke beoordeeling, inzonderheid berisping, onthouden; gelijk wij zulks meenen der Maatfchappije en elkeet
Spreker verfcliuldigd te zijn; doch zal welligt onze tevreden
heid en lof niet voIlirekt altiid hunnen zwijgen. — Welaan, geachte Lezer, laat ons uwe begunlliging blijken! In deze hope
en vooronderílelling, beginnen wij onze taak met de helft der
verloopen maand, ten einde zoo wel de ruimte te befparen,
door deze inleiding gevorderd, als om telkens in de gelegen
beid te zijn, de noodige bouwhof vroeg genoeg te hebben.
NATUURKUNDE (*).

ra Oct. De Heer J. BUYS , die, als Lector, gewoon is eersen
doorloopenden cur/us te houden, handelde dezen avond overliet
wegen van vaste ligchamen in water; deelende zijn ftuk alzoo
in, dat I. gefproken werd over het wegen van foortelijk zwaar
dan het water zelve; II. over gelijkilaande,-derligchamn

en
(*) lie Redactie met dit geheele ontwerp niet vroeg genoeg zijnde
tot stand gekomen, om iI1cx in de volkemenfte orde te hebben, zou
het kunnen zijn, dat de lche,fe, der natuurkundige verhandelingen de
uiterfe naauwkeurighe a misten; wa :voor jij dan zoo wel de Sprekers als de Lezers verCcliouning vraagt.
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en III. over Iigtere. Des mans bekende bekwaamheid onthcfc
ors van allen bijzonderen lof.
59 Oct. De Heer FLORIJN doet eene verhandeling over de
Tijdsvereffening, waarin hij, na ter inleiding gefproken te hebben over de verdeeling van den tijd, en de middelen, daartoe
aangewend, van zelve komt op dat, hetwelk van den omloop
der zon, in nagenoeg een jaar, wordt afgeleid, en op her natuurlijk gebrek, waarmede hetzelve gepaard gaat, dat namelijk
gezegde loop niet gelijkmatig is. Ilieroni is er eene tijdsvereferrinag noodig, zal men van den gemiddelden tijd, berekend naar
de vooronderstelling eens gelijkmatigen voortgangs, tot den waren tijd, den eigenlijken Rand der zon, en de vordering van
het jaar, belluiren. De gronden, nu, dezer tijdsvereffening,
raar 's Meeren r L o R IJ ra's oordeel, doorgaans niet klaar genoeg zijnde aangegeven, doet hij , met zijne gewone helderheld, daartoe eene poging. — Ene reden des gezegden ongeIiikmatigen vSortgangs van de zon, voor ons gezigt, is gelegen in de fchuinfche helling, met welke de zonneweg op de
evennachtslijn is rustende; waardoor dus de zon nu wat vroeger, dan wat later, aan een gegeven punt komt, dan zij zonder deze helling zou doen. Eene andere reden is de langwerpige gedaante van denzelfden zonneweg, welke echter voor
ons niet zigtbaar is: zoodat, wanneer de zon, op een kleinen
ailland van ons zijnde, eene bepaalde ruimte heeft doorloopenl, zij veel minder fchijnt gevorderd te zijn, dan wanneer
hetzelfde op eersen grooteren afítand is gebeurd. Men neme
hiervan flechts de proef, door een kleiner langwerpig rond,
als den waren zonneweg, in een veel grooter cirkel, als den
fchijnbaren, te teekenen, en dan den driehoek te verlengen, uit
het midden, of eigenlijk uit het brandpunt, des langronds befchreve.n. Hierbij komen nog de aantrekking der andere hemelligchamen en eenige fchommeling; doch welke flechts een
klein vcrfchil uitmaken. En dir een en ander, bij elkaar gevoegd, of afgetrokken, geeft de naanwkeurige tijdsvereffening,
o{ datgene aan, wat bij den gemiddelden tijd moet gevoegd,
of daaraan ontnomen worden, om den waren tijd te vinden;
dat is, hoe veel enen een naauwkenrig gaand uurwerk, na een
bepaa?den tijd, moer voor- of achter-uit zetten, ten einde met
de zon gelijk te zijn. Want geen uurwerk, dat altijd gelijkelijk voortloopt, kan met de ongelijk loopende, en, voor ons
oog,,
,
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oog, nu eens meer-, dan eens minder vorderende, zon ifeeds
gelijk blijven; fchoon ze, na Asloop van een vierde jaars, tel
te zamen treffen, de gemiddelde en de ware tijd dan één-kens
zijnde. -- Her geheele betoog werd door figuren volkomen opgehelderd, en de berekening zelve des verfchils van 14 tot r#
dagen daarnevens gevoegd.
LETTERKUNDE.

13 Oct. De Heer n A R n AZ opende de eerfle vergadering de
zes Departements met gepaste heilwenfchen ter verwelkoming,
en las vervolgens een dichthuk voor; zijnde eene vrije naVdging van D'A RN A U D'S fraaij-e vertelling : Scipio en de
Spaanfcke Bruid; een iluk, te bekend, dan dat wij noodig
hebben iets daarnevens te voegen.
20 Oct. De tweede voorlezing in dit Departement befton&
uit eenen eerften zang van een dichtftuk des Heeren wEsTERMAN, getiteld : Ile invloed der /Trouwen op de vier
tijdperken vacs ons leven. Het hier geleverde fchetfte ons
dus, na eene eenigzins algemeener inleiding, dien invloed op
de kindschheid. Wie hij zij, die met verachting op de vrouwen nederziet, hij bedenke, wat wij aan haar al zijn verpligt.
De aiensch is, ja, een voortreffelijk wezen, dat, wat niet al,
vermag; doch zie hem, na zijne woréling, liet hulpeloosfie
van alle fchepfelen. Wie fehiet dan toe? wie biedt hein her
noodige? wie leert hem hetzelve tot zich- nemen? Wie anders
dan de afgefoofde, afgetobde, afgemartelde moeder, die daarvoor met nieuwe folteringen, zonder eenig loon, gewoon is te
boetten. Zij fterft; haar laatf'e bilk is voor het liefdepand; en
vrouwen zijn het wederom, die den radeloozen vader de onderentaak moeten uit dc hand nemen. Zoo gaat het voort;
de moeder is ons alles, leert ons alles. Te onregt aanbidt de
Peruaan de zon, als het éénig zigtbaar beeld der Godheid;
flechts moederlijke liefde verdient die hulde. Uit eene vrouw
werd de Heiland der wereld geboren; zij was het, die God en
mensch vereenigde. -- Ziedaar den hoofdzakelijken loop van
dezen eerften zang, die vele keurige teekeningen en aanvallige
gevoelens behelst.
,

KOOP-
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14 Oct. De vergaderingen van dit Departement, aan Koop.
handel, Zeevaart, Fabrijkwezen en Landbouw, wel niet uitflui.
tenderwijze, maar toch bij voorkeur, toegewijd werden met
eene herhaalde lezing geopend des overfehoonen diehtfluks,
door den Heer LOOT S, tot viering van het tweede Eeuwfeest
der Amflerdamfche Beurze, in den verleden zomer openlijk
voorgedragen. Een dichtftuk is uit geene fchers te kennen of
te beoordeelen. De keurigfle indeeling en de rijkfle gedach-.
ten, ter ontwikkeling voorgefteld, bewijzen zelfs nog niet, dar.
de Dichter zich tot het middelmatige verheft. Men verlangt
hier veeleer eene losheid, die geene getrokken fnoeren, geene
regte lijnen en puntige hoeken, maar Hechts zulk een plan
toelaat, welks voortreffelijkheid, met de uitvoering geheel ineengefmolten, ook daaruit eerst blijkt. Het zij onzen Lezeren dan ook genoeg te weten, dat de begaafde Dichter het
belang en den invloed der Beurze, haren overvloed in fchatten, langs het ganfche vaderland uitgegoten, in mogendheid,,
die zich vooral ter zee zoo heerlijk deed gelden, in kunst en
wetenfchap , die onder hare vleugelen veilig nestelden, in wijs
verdraagzaamheid, die elders verdrevenen met open-heidn
armen ontving, in vindingrijkheid, door nijverheid, rijkdom en•
eerlijkheid geftaafd, die in de Bank en de Verzekeringsgezel
keurig uitfchitterden, op de allertreffendfle wijze-fchapenzo
fchetst; en dit rijke tafereel daarenboven met een aantal bijkomende fchoonheden, bevattende den lof des handels, der natie
en harer beroemde goede trouw, des Dichters eigene gehecht..
heid aan dezen Hand, nooit arm aan lievelingen der Zanggodinnen, gelijk de vurigíte heilwenfchen en blijdite uitzigten op
herftel, gepastelijk verfiert. En moge voorts het fluk zelve,
met des mans volkomen gelijkend portret, welhaast in het licht
verfchijnen, om, die het hoorden en niet hoorden, geheel te
bevredigen!
2I Oct. De Heer B R u N N E R leest eene zedekundige ver
het zuiver geweten de éénige bron van waar ge--handelig:
luk; gevende eerst Bene befchrijving van het geweten en deszelfs werking, dan eene fchets van gewaand en bedriegel,.ijk,
daarna van echt geluk, om alzoo het beluit op te maken.
;

;
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MENGELWERK.
Aan den Redacteur van het Tijdfchrift van Kunften en
IVetenfchappen:
Mijn Heer!

I

n liet negende nommer van dit jaar van UW geacht
Maandwerk, bij gelegenheid eener beoordeeling van het
tweede of laatfle Deel van J. c. P. GUT S M U T H S y
volledig Leer/ielfel van kunstmatige Ligchaantsoefeningea
enz. , door mijnen kundigen en hooggeachten Vriend JA t
VAN G E U N S Vrij uit het Hoogduitsch in het Hollandsch
overgebragt en met menig belangrijk eigen werk verrijkt
las ik ten flotte deze woorden:
„ \\ij kunnen van deze Voorrede niet afilappen , zon
Vertaler hartelijk dank te zeggen voor de mededee^-dern
ling van eenige fchoone plaatfen, tot zijn onderwerp be
trekkelijk, uit eene Overzetting van H 0 M a R U S, door wijlen den letterlievenden en kundigen Dr. H. G. o OS TE RD IJ K, zijn Eerw. door den Heer J . DE VR IE S ten gebruike ter hand geffeld. Elk onzer Landgenooten, die prijs
!felt op fraaije Vaderlandfehe voortbrengfelen , en die te
beoefening en navolging der Ouden voor onmisbaar'-vensd
houdt, zal gewis met den Eerw. V A N GE U N S verlangen
dat een zoo uitgebreid, en tevens zoo welgeflaagd werk;
als de Vertaling der Ilias en Odysféa door den Heer o o s=
TER DIJK, fpoedig in zijn geheel liet licht zie. Mogen wij
daartoe den Heer D E V R i E s, (waarfchijnlijk bezitter 4 of
althans bewaarder, van dezen letterfchat) in naam zijner
zucht voor de Vaderlandfche Dichtkunde, uitnoodigen ! "
Ik rekende mij verpligt, een enkel woord tot opheldering
van U en den Lezer, over dit inderdaad voortrenlijk werk
an den geleerden 0 0 S T E RD It K, te geven, en voorts te
ontvouwen de reden, waarom deze vertaling van den Il.!as
MENG . 1813. No, 15.
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zoo wel, als van de Odysfda, door mij niet wordt of is aan
het licht gebragt. Hieraan wil ik thans voldoen, en k es
daartoe nituurlijk uw Tijdfchrift.
Geen dag verloopt, dat ik niet met den grootffen eer
aan mijnen uitmuntenden Oom-bied,achngIfke
en weldoener, J E R 0 N I M 0 D E B 0 S C H, wiens levcIi
voor velen eene gedurige bron was van ware wijsheid, menfchenliefde, fllaak en kennis; wiens dood mij beroofd heeft
van den trouwfken vriend, raadsman en geleider; zoodat
ik dagelijks meer en meer zijn verlies gevoele en betreure.
Deze nooit te vergeten man gaf mij, Benige jaren vóór zij
dood, dit handíèhrift van 0 0 S TE R D IJ K, met last,-ne
het liefst niemand mede te deelen. Dit werk beftond in
eene vertaling van den Ilias en de Odys/Ca in Hollandfche
verzen, voorafgegaan door een breedvoerig leven en beoordeeling der gedichten van H OME R U S, benevens aanmerkingen op de drie eerfee boeken van den Ilias.
Groot genoegen vond ik in deze overzetting, en deelde
zulks mijnen Oom mede , die in den lof van 0 0 S T E RD IJ Kin het algemeen uitweidde, en mij het handfchrift van
de op gelijke wijze vertaal]e Lierzangen van H o R A T I u S,
door denzelfden zijnen vriend, zien liet. Ik fprak van uitges
ven ; waarop hij dadelijk antwoordde, dat zulks van den
x 0 R A T I U s mogelijk was; doch dat hij zijne red nen had,
dit thans niet te willen doen , omdat de Heer v A N WINTE R, wiens overbrenging hij nog boven deze van o osTE R D IJ IC Helde , zulks toen onlangs verrigt had, en
hij met het vermenigvuldigen der vertalingen niet veel op
had; maar dat hij omtrent den H 0 BI E R U s fchriftelijken
last had, dat men dezen niet mogt uitgeven; en dat hij
daarom, willende getrouw aan zijn woord, en gerust zijn,
dat zulks niet na zijnen dood gefchiedde, mij het llandfchrift
had ter hand geftcld.
Intusfchen fleet ik menig aangenaam uur in het lezen
van dit belangrijk werk, en meende er iets getrouws,
hevigs en eenvoed'gs in te vinden, dat ik in andere proeven van vertalingen uit HO ME R Lr s miste. Eenmaal
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anaal door mijnen Oom verzocht, eene nng openflaande
beurt in ons geliefd Concordia (*) te vervr,iUUn , vroeg ik
de toetlemming, om het zesde boek van den Ilias vast
0 0 S TER D IJ K te mogen voorlezen, hetwelk hij mij toe•
Rond, en hetgeen ik met eene korte inleiding over H OME P. U s en OOSTERDIJK volvoerde; terwijl dien avond
O o ST E RD IJ K'S lof en de onnavolgbare fchoonheden van
HOMER u s het leerzaam onderhoud na de verhandeling
uitmaakten, waarin mijn Oom, gelijk men denken kan, met
warmte deelde.
Na het overlijden van den braven man, vond men onder
zijne papieren dit eigenhandig briefje van o 0 ST E R D I1 K,
in zijn geheel en letterlijk dus luidende:
„ Omtrent het verkoopgin van mijne bibliotheek plege
„ mijne vrouw raad met dèn Heer HIERONYMUS D
B os c H die mij beloofd heeft daarin haar te willen bij
-„ftan.
„ Mijn vertaalde H 0 R A TI U S worde aan den Heer
HIER. DE BOSCH gegeeven, om te zien of dezelve,
zo onbeíchaafd hij ook nog moge weezen, verdiene uit.
„ gegeeven te worden, en zo ja, wordt die lieer verzocht
a , daarover het opzicht op zich te neerpen, gelijk hij mij
bij mijn leven zich daartoe niet ongenegen betoond heeft,
„ Alle mijne andere vaerzen, welke men vinden moge,
„ Latijnfche , Nederduitfche , gedrukte of ongedrukte , wor,, den allen aan dien Heer afgeflaan; terwijl ik hem ook de
vrijheid geeve om daarvan uittegeeven, wat hem goed„ dunkt. Alleen begeer ik, dat er nooit iets in het licht
kome van mijnen vertaalden HO ME R US, ten ware allee n
van de eerfte vijf of zes boeken van den Ilias, voor zo
„ verre men zien kan , dat ik die nader onder handen heb
gehad.
„ De
(*) Thans bettaat het niet meer. De groote x. A. s e x v LTENS zeide van dit Genoot!'chap, dat het van alle Genoot fchappen te Amfterdam het minst met uitwendigen luister fchit"
terde, maar zoo veel ce meer eenvoudige waarde had.
ákaa d
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„ De redevoeringen, welke ik in de Genootfchappen
„ Conchrdia et Libertate en Diligentiae omnia gedaan heb,
,, begeer ik dat nimmer uitgegeeven worden.
„ Aan den Heer HIERONYMUS DE BOSCH worde
„ tot een gedachtenis uit mijne bibliotheek gegeven, Diosco„ rietes aped llti im in folio, zijnde gebonden bij Ek/lro:n
„ in een Franfchen band.
Dit helderde mij veel op, en deed mij omtrent de eert e
boeken niet zoo achterhoudend zijn als bij het leven van
den Heer D E BOSCH Echter ik weet niet, wat mij van
de uitgave ook van deze boeken Reeds wederhouden hebbes
het zij dan de voorwaarde , waarop zij mij toch werden ter
hand gefield., het zij de weinige gefchiktheid van andere
omílandigheden, en drukke bezigheden; ik gevoelde te dien
opzigte Leeds eene huiverigheid, welke ik gehoor zal ge•
ven tot zoo lang ik deswege anders zal gevoelen, achtende
hieromtrent aan niemand eenige rekenfchap verpligt.
Deze huiverigheid was echter niet van dien aard, dat ik
niet aan dezen of genen Vriend wel eens een gedeelte voorlas, of een enkel ftuk tot bijzonder gebruik mededeelde;
en ik maakte dus ook geene zwarigheid , mijnen Vriend
VAN G E U NS, op zijne aanvrage, de verzochte en in het
Tijdfchrift overgenomene regels te laten affchrijven.
De eervolle melding, door den Heer VAN G E v N S en
den fteller der voormelde Recenfie , van 00$ T E RD IJ K'S
werk verdient belooning. Dit mijn fchraal berigt, waardoor
echter de belangftelling der Lezers voor deze vertaling zal
zijn opgewekt, eischt vergoeding. De zeldzame verdienften
van o o S TE r. Dit K hebben regt op de algemeene loffpraak.
Welaan! ik geef hier het zesde boek van den Ilias tot eene
proeve. Ik heb dit boek gekozen , omdat zulks door mij
toch reeds door voorlezing aan anderen is medegedeeld,
omdat het meest bekend is en allerbelangrijkst in zichzélve. Mijne Vrienden, de Heeren B I L D E r D IJ K, S I EGENBEEK en VAN 'S GRAVENWEERT, hebben dit
zelfde boek mede overgebragt. Het is mij vergund geweest, die vertalingen te zien. Mogten ook deze eerstdaa ;s
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daags in het licht verfchijnen, en alzoo meer kundigen
deze vier verdienftelijke vertalingen vergelijken., en kiezen !
Ik geef hier die van den kundigen OOSTERDIJK, en
noem mij
Uwen dienstwill gen Lezer,
,

JERONIMO D£ VRizs.

sim fderdam,
.IQ Oct. í8z3.

VERTALING VAN DEN ILIAS VAN 1OMERUS, ZESDE BOEK.

Door wijlen a. G. OOSTERDIJ K.
Inhoud.

D

uitweidingen van Glaukus en Diomedes, en van Hektor
en Andromache.
De Goden het veld verlaaten hebbende, hebben de Grieken
de overband. Helenus, de Hoofdwichelaar vaa Troje, beveelt
Hektor naar de flad te keeren, om een' plegtigen omgang van
de Koningin en de Trojaanfche vrouwen naar den tempel van
Minerva te befchikken, om die Godin te bidden, dat zij Diasneed het veld doe ruimen. Den flrijd geduurende de afweezendheid van Hektor verflauwende, hebben Glaukus en Dioneed tusfchen de twee legers eene ontmoeting, in welke zij tot
kennisfe komen der vriendfchap en gastvrijheid, die 'er tusfchen hunne vaderen geweest is, en hunne wapenen onderling
ruilen. Hektor, den last van Helenus volvoerd hebbende, ver
veel op Paris, dat hij hein ten jlrijde doet keeren,-vagzo
en, een teder affcheid van Andromache genomen hebbende,
fpoetlt hij zich weder naar het veld.
Het tooneel is eerst op het flagveld, tusfchen de rivieren
Simeïs en Scarnander, en vervolgens in Troje.
,

T
u blijft het weerziidsch heir s?leen; geen Hemelmagten
N
Verzeilen thans den ílrijd; ell, vecht met eige krachten,
A:az
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Terwijl dan hier, dan daar, de krijg op 't hevigst woede
En Griek en Trojer 't veld, door Xanthus fnellen vloed
En Simoïs bepaald, alom bezet met pieken. 5!
De zoon van Telamon, het bolwerk van de Grieken,
Breekt de eerie, daar zijn volk de zege zich voorfpelt
Up 't zien van zijnen moed, door Trojes fpits, en velt
Eusforus zoon, het hoofd der Thraker legerfchaaren,
Den grooten Akamas, wiens pluim van paardenhairen
ao.
En helm en bekkeneel, met éénen flag doorkloofd,
Te zwak zijn voor het flaal, dat hem van 't licht berooft.
Axylus, Tenthras zoon, die in Arisbe woonde,
Een rijk en deugdzaam man, die elk zijn gunst betoonde,
Wiens huis Reeds aan den weg voor ieder openflond,
15.
Doch die thans in 't gevaar geen' vriend tot redding vond,
Werd met Kaleflus, den voerman van zijn' wagen,
Door Tydeus braave telg op éénen tijd verflagen.
Euryalus, wiens (peer Held Drefus en Ofelt
Nu nauwlijks had ontzield, vliegt langs het bloedig veld, co.
Vol woede, naar Efeep en Pedafus, te vooren
Uit Abarbarea, een ftroomnajaad, geboren.
Dees Niinf vond zich bevrucht bij Prins Bukolion,
Den oudflen basterdzoon van Vorst Laomedon,
Sints zij het zoet der min in zijne omhelzing finaakte, 25,
Toen hij in herdersband zijns vaders vee bewaakte,
En baarde hen gelijk. Mecisteus Route zoon
Ontzielt hen en bekomt hun wapens tot zijn loon,
Terwijl Prins Polypeet Astyalus doet fheeven,
Berooft Ulysfes fpeer Pydites van het leven;
IIeld Areraon wordt door Teucer neérgeveld.
Antilochus, de zoon van Pylos grijzen Held,
Doorboort Ablerus met zijn lans. Elnat, gekomen
Van 't hooge Pedafus en bij de held're firoomen
Van Satnio gehuisd, ligt door de dapp're hand
Van Agamemnon dood, gedoken in het zand.
Leiel velt Eylakus, in zijne vlucht getrot`Fen
',lerw:ijl Eurypylus JtJelanth doet nederlpioffena

v,
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Intufeben raakt Adrast in Menelaus raagt.
Zijn paerden, door 't gedruisch vervaard, flaan onverwacht 40.
Aan 't hollen over 't veld. De wagen, voortgettoven,
Hort op een' Tamarisk. De disfel breekt van boven,
En 't rijtuig tuimelt om. Het fpan runt naar de Itad,
Der vluchtelingen wijk. Adrast valt langs het rad
45.
Voor over in het zand. De Sparter, toegefchoten,
Staat met zijn lange piek gereed om toe te (boten.
Adrast omhelst zijn kniên en bidt: Och! Atreus zoon,
Heb deernis, fpaar mijn jeugd en wacht een heerlijk loon.
IViijn vader heeft een' (chat ten beste voor mijn leven;
Goud, koper, blinkend (baal. Wat zal hij u niet geeven, 5c.
Wanneer men hem verhaalt, dat gij mij hebt gefpaard,
En dat de Griekfche vloot zijn' zoon ten prijs bewaart?
't Meedogen pleit in 't hart van Spartes Vorst voor 't leven
Zijns droeven fineekelings. Hij wil hem overgeeven
5g.
En zenden naar de vloot. Maar Agamemnon fchiet
Vol edle gramfchap toe en r ept: IIoe? fchaamt ge u niet?
8 Ligt gepaaide ziel, durft ge om genade denken?
Verdiende Troje dit door 't gastvrijrecht te krenken?
Men fpaar' geen trouwloos volk. Geen een ontkom' den dood.
Wat manlijk is, verga ! Geen kind worde op den fchoot 6o.
Der moeder hier ontzien. Dat al de Trojers íterven,
En, tot nog grooter fchand, geen graf ter rust verwerven.
Dees harde taal verhardt den Sparter, die terstond
Den fineekling van hem floot. Vorst Againemnon wondt
Hein dood'lijk in de zijde en doet hem nederítorten.
65.
Nog trapt hij op zijn borst en rukt vol rooms met horten
Het fpeerflaal uit zijn lijf — D, grijze Nestor fpoort
Inmiddels 't Griekfche heir en roept: Voort! Mannen, voort!
Betoont u zoons van Mars. Laat u geen bait verblinden.
't Is tijd van vechten, niet van plund'ren, dagpre vrinden! 70.
Wanneer al 't TrooiCche heir op 't flagveld ligt vermoord,
Dan kunt ge u met den buit verrijken ongestoord.
Dees taal vernieuwt de drift van al de Griekfche feliaaren.
Zij vallen moedig aan. ja, al de Trojers waren
Gewis op deezen dag door 't woedende geweld
75.
Der Grieken in de (bad gedreven uit her veld,
Aaa q,
Z:^
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Zo niet Prins Hclenus, in wichlaarij bedreven,
Zich bij Anchifes zoon en Hektor hadd' begeeven
En deeze taal gevoerd: o Helden, die alleen
1-let Trooisch en Lycisch volk voor al hun moeilijkheén $o.
in deezen zwaaren fhijd de zege kunt doen wachten,
Ver boven elk begaafd met wijsheid, moed en krachten:
Houdt (land, keert voor de poort uw troepen in den nood,
Eer dat zij , gantsch verftrooid en vluchtend voor den dood,
Met fchande, als bloodaarts, in der vrouwen armen fneeven,35.
En 's vijands trotsheid lof tot hun befchimping geeven.
Wij zijn, indien gij Hechts het leger brengt tot (taan,
Hoe ook vermoeid, gereed om alles af te (laan,
En daar de nood ons dringt, voor geen gevaar te zwichten.
Dan, hebt gij in de flad iets anders te verrichten, go.
p Hektor! breng deeg' last aan moeder Hekuba.
Zeg, dat zij met den Roet der Trojaaninnen ga
Waar Pallas heiligdom op 't hoogst van Trojes veste,
Dat zij de deur ontf]uite en daar het grootfte en beste
Der kled'ren die zij heeft en 't hoogst fchat in waardij 95.
Op Pallas knieën ]egge en haar ten offer wij'.
Doch bij dit kerkgefchenk moet ze een gelofte voegen,
Van zes paar vaerzen, gaaf en nooit gebruikt tot ploegen,
Op te ofl'ren, zo Minerv' in 't dreigende gevaar
Uit deernis onze (lad en kroost en wijven fpaar',
Yoa.
En Tydeus woesten zoon, door wien neen bende op bende
Vernield ziet of verftrooid, van Trojes wallen wende;
Hij is de grootste Held, dien 't Griekfche leger heeft.
Wij hebben nimmer voor Achilles zoo gebeefd,
Hoewel uit een Godin, gelijk men zegt, geboren.
los.
Zijn woede (laat ons duur; elk geeft den moed verloren.
Held Hektor {temt gereed in 's Broeders nutten raad.
Hij Huift in eersen fprong den wagen af, en gaat,
Terwijl twee fpeereu in zijn grove handen blinken,
Door 't gantfche leger, ons den moed, te verre aan'tzinken, no
En met den moed, den krijg te wekken overal.
Het vluchtend heir keert om, en (laat onwrikbaar pal.
De Grieken deinzen en verflappen in hun flagten,
In waan, dat 's vijands volk door een der Hemelmagten,
rot bijfland n gedaald, in 't vluchten wordt gefluit.
xis.
Maar Hektor laat niet af en roept nu overluid:
o Dap
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^r Dappre rrojers, o getrouwe Bondgenooten!
Weest mannen: laat dees dag uw heldenroem vergrooten.
Mijn pligt eischt, dat .ik u voor weinig tijds verlaat
En onze vrouwen met der Oudíien achtb'ren Raad
120.
Vermaan, dat zij door hun geloften en gebeden
De Goón tot hulp van ons in 't Vrijden overreeden.
Hij gaat. Zijn fchoone pluim zwiert wabb'rend op 't helmet;
Men ziet van flap tot flap en hoort van tred tot tred
Den rand zijns grooten fchilds op nek en enkels flooten. tas.
De braave Glaukus, uit Hippolochus gefproten,
Trad vast ten tweefirijd uit, en van der Grieken zij
Kwam Tydeus groote zoon hem even moedig bij.
Reeds Honden zij gereed om elk zijn kans te wangen,
530,
Toen Diomeed befloot dus zijn partij te vraagent
Wie zijt ge, o ítervelIng, o allerftoutfte Held?
'k Heb nimmer u ontmoet in 't roemrijk oorlogsveld,
En nn beftaat gij, ver voor al uw rotgezellen,
Voor mijn gevreesde fpeer u roekloos bloot te hellen?
Onzalige ouders zijn 't, wier kroost mijn krachten tergt. 1.
Doch zo ge een Godheid zijt, die haaren glans verbergt,
Weet, dat ik me in geen firijd met Goden wil begeeven.
Het kostte Dryas zoon Lykurgus ras het leven,
Wanneer hij zulks beflond, en, dol van euvelmoed,
In Nysfaas heilig woud den Priesterinneniloet
140.
Van Bacchus op zijn feest met ílagen aan dorst vallen
En jaagen op de vlucht. Verbijsterd fine^ten ze allen
Haar takken op den grond. Zelfs dook in deezen nood
God Bacchus diep in zee, waar Thetis in haar fehoot
Hem, die van vrees en angst om zulk een dolle woede 145.
Met al zijn leden trilde en beefde, in tijds behoedde.
De Goan, wier zaligheid geen ftoorenis noch hoon
Kan dulden, flraften hem. Saturnus groote zoon
Deed hem eerst, van 't gezicht beroofd, in 't duister zwerven;
Toen moest hij in den haat van al de Goden flerveo. Iso.
'k Braveer den Hemel niet, die mij dit voorbeeld geeft.
Doch zijt ge een mensch , die me ê van 's aardrijks vruchten ie eft .
Welaan! ik vrees u niet; uw ilerfitond is geboren.
Vraagt Tydeus zoon wie 'k ben? (dus laat zich Glaukushooren)
WaarAaa 5

rob
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Waartoe dit onderzoek? Het menschdom, rechtbefehouwd, i55,
Is als het jaarlijksch loof der boomen in het woud,
De bladren vallen door den wind op aarde neder,
En 't dor geboomte krijgt zijn nieuwe blaadjes weder
Bij 't keeren van de lente: ook zoo is ons beftaan.
Het een geflacht gaat weg en 't andre komt weêr aan. i6..
Dan, zijt gij dus gezet op mijn geflacht te hooren?
De gantfche waereld weet, uit wieg ik beu geboren.
Er is aan 't uiterfle eind van Argos, wijd befaamd
Door Paerden, eene flad; ze is Efyra genaamd.
Hier was 't dat Sifyfus, wiens wijsheid ieder eerde, 165.
De zoon van Eolus, weleer als Vorst regeerde.
Dees teelde Glaukus, dees Bellerofon, een' zoon
Beminlijk om zijn deugd en boven ieder fchoon.
Maar Pretus, die daarna, door gunst van 't Hoofd der Goden,
Gantsch Argos luist'ren zag naar zijne rijksgeboden,
170.
De magtigfte in zijn tijd, zond hein als balling heen
En Relde hem ten doel' van veel gevaars met een.
Antea, Pretus vrouw, die brandde in geile liefde,
Zocht lang den zelfden gloed, die haaren boezem griefde,
Te ontfteeken in zijn borst en dus haar helfchen brand i759
Te koelen in zijn arm. Zijn kuischheid en verfland
Weêrílonden 't vuil verzoek. Getergd door zijn weêrflreeven,
Sprak zij tot haar Gemaal: o Pretus, 't geldt uw leven,
Zo gij Bellerofon niet limit, wiens drift uw bed
Met echtbreuk had bevlekt, zo ik 't niet had belet.IQ
De Vorst ontflak in toorn en dacht hem om te brengen;
Dan, wijl het gastvrijrecht dees wraak niet kon gehengen,
Zond hij hem van zijn hof naar 't Lycisch rijk en gaf
Een' doodelijken brief met een verzoek om draf
Hein aan zijn' fchoonvaêr meê, met last om dien te tonnen. i85,
De jongling, door de Go8n, die deugd en vroomheid bonen,
Geleid en door de kracht der onfchuld welgemoed,
Bereikte 't Lyrisch land en kwam bij Xanthus vloed.
De Vorst onthaalde hem den tijd van negen dagen,
Waarin van dag tot dag een flier werd opgedragen
790.
Ten rifer aan de GoOn. Maar toen aan 's Hemels trans
De tiende morgen blonk met verfchen roozenglans,
Doorzocht de Vorst zijn gast en maande hein te geeven
Den fchrikkelijken brief, tot zoo lang toegebleven.
Hij
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195.
Hij las het hard verzoek en Pretus wraakbefluit,
En zond Bellerofon eerst op Chimera uit,
Een vreeslijk monfterdier, nooit meer gezien op aarde,
't Gewrocht van hooger magt, wiens aanzien ijzing baarde.
Van achtren was 't een draak, 't had vóór een leeuwenkop,
In 't midden was 't een geit; 't gaf vuur en vlammen op 200,
Uit d'opgefparden muil. Dit monf'er deed hij fneeven,
Betrouwende op de Goon en tekens hem gegeeven.
Toen zijn de Solymers door hem, in eenen flag,
Waarvan hij, zoo hij zei, nooit ergens weergaé zag
In hevigheid, verdelgd. Voorts floeg hij de Amazoonen, Zog.
Gewoon een mannenmoed in 't ítrijden te betoonen.
De bloem van 't Lycisch volk lag, eer hij wederkwam,
Reeds in een hinderlaag. Doch, wat men ondernam,
Bellerofon verwon. Geen list zelfs kon hem deeren.
Al 't volk viel door zijn ftaal ; geen één mogt huiswaards keeren. 210.
De Vorst, om zoo veel blijks van wond'ren moed en kracht
Verbaasd, erkende in hem het Goddelijk geflacht,
Nam voor den braaven Held nu in zijn land te hou'en
En deed, tot nauwer band, hem met zijn dochter trouwen,
Ja gaf hem zelfs de helft der eer van 't rijksbewind. 215.
Nog kreeg hij van het volk, niet min tot hem gezind,
Een wijngaard-akker met een grond bekwaam voor koren,
De beste Preek van 't land. Drie kindren, Hem geboren,
Bekroonden zijne min. Hun naamen zijn bekend.
Eerst kwam Ifander, toen Hippolochus, in 't end
22e.
Laodamia, die, van Jupiter befaapen,
Sarpedon heeft gebaard, een' God gelijk In 't wapen.
Daarna, wanneer hij in der Goden haat verviel,
Ontvlo d hij iedereen, verteerde zijne ziel
Door naare angstvallighe@n, die hem alom verzelden, 225.
En zworf gantsch eenzaam door de woeste Aleërvelden,
Daar de onverzaadbre Mars Ifander fneuvlen deed,
Wanneer hij 't roemrijk heir der Solymers beflreed,
En zijne dochter door Dianaas fchicht moest fneeven.
2?0.
Hippolochus bleef van de drie alleen in 't leven.
of
,
zond
mij
herwaard
Dees
kwam
ik
voort.
Uit deezen
Wanneer hij hoog en duur mij dees bevelen gaf;
Dat ik den hoogílen roem in alles zen bejagen,
Elkeen te boven gaan en zoo mij zelf gedraagen,
Dat
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Dat mijner Vad'ren roem, in Efyra bekend,

235.

In Lycie aangebeen, daardoor niet word' gefchend.

Ziedaar uit welk geflacht ik roem te zijn geboren.
Hij zwijgt en Diomeed, verrukt door zulks te hooren,
Steekt voort zijn fpiets in de aarde en antwoordt: Waarde vrind,
't Is 't heilig gastvrijrecht dat ons van ouds verbindt, 240.
Mijn grootvar Eneus heeft den tijd van twintig dagen
Bellerofon als gast zijne achting opgedragen.
Zij fcheidden zonder gift niet van elkander af:
Een purp'ren wapenriem was 't pand dat Eneus gaf;
Een dubble gouden kelk wierd hein te rug gegeeven. 2 45.
Deeze is, toen 'k herwaards toog, nog in mijn hof gebleeven.
Mij heugt van Tydeus, die mij, Hechts een kind, verliet
En met het Griekfche heir voor Thebe fneefde, niet,
.]Vu dan. Ik zal u Reeds een vriend in Argos Eirekken,
In Lycië gij mij, zo 'k eens daar door mogt trekken. 25o,
Kom ? fpaaretl wij elkaér. De Trooifche legermagt
En 't Bondgenooten heir, ter hulpe toegebragt,
Verfchaffen volks genoeg, hetwelk ik kan doen theeven,
Zo 't flechts Jupijn behaag' 't in mijn bereik te geeven;
En 't Griekfche leger heeft voor u ook meenig' man, 2 55
Die, door uw dappre vuist getroffen, fneuvlen kan.
Dan, laat ons openlijk, terwijl we elkaér verfchoonen,
Ons erfelijk verbond door wapenruiling toonen.
,

Het Heldenpaar fpringt af en geeft, tot onderpand
Van onderlinge trouw, elkaar de rechterhand.
260,
Jupiin maakt Glaukus ziel tot grootfche mildheid vaardig.
Hij ruilt zijn wapentuig, wel honderd rund'ren waardig,
Een rusting, !Juter goud, met dat van Diomeed,
Slechts negen rund'ren waard', van koper flechts gefineed.
En nu was Hektor reeds langs 't beukenbosch gekomen 26;.
Tot aan de Sceefche poort. hIij wordt welhaast vernomen.
De vrouwen, oud en jong, omringen voort den Held.
Dees vraagt, hoe 't met haar' man of broeder is gefield,
Die of haar zoon of vriend nog over is gebleven.
Iiij acht den tijd te duur om elk befcheid te geeven :loo
En doet haar flechts zijn' last, van naar 't gebed te gaan,
Ter weering van het kwaad dat Trpje dreigt, verftaan.
Hij
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1-lij vliegt naar Priams hof, gantsch vort eiijk in 't praalen,
Omfingeld in 't vierkant van kunstige portaalen
Met vijftig kamers, ruim en allen dicht bijeen,
a75.
Aan de Bene zij' gebouwd van gladgeflepen Reen,
Geschikt voor Priams zoons, gewoon met hunne vrouwen
Des nachts, als alles rust, hier hun verblijf te hou'en.
Men telt aan de and're zij' twaalf and'ren, me c geflicht
Van 't gladle marmer, ook tot ílaaptleên ingericht
280.
En bij elkaar geplaatst voor de aangehuwde zoonen
Des Konings , die hier ook met hunne vrouwen woonen.
Hier komt de Koningin, 's Helds ted're moeder, aan,
Om naar Laodice, haar dochter, toe te gaan.
Zij ziet tiaar' zoon, vliegt toe, omhelst en vraagt hem teder: 2$5.
`Vat's dit, mijn kind? wat 's dit? keert ge uit het fagveld weder?
Gewis het haatlijk heir der Grieken is nabij,
Of dringt reeds in de poort. En in deez' nood komt gij
Om hier tot God Jupijn uw handen op te heffen,
Te fineeken om zijn hulp. Ik kan 't te klaar befefffen. ego.
Ei toef, te.wijl mijn zorg u voort den wijn hier brengt,
Opdat gij dien upijn en all' den Goden plengt.
Zoo kunt gij door dien drank een weinig u verfrisfchen.
De wijn geeft moed en kracht. Gij hebt geen kracht te misfen,
Daar gij met zoo veel vuurs voor uwe Burg'ren ftriidt 295.
En in zoo lang een flag vast afgeftreeden zijt.
8 Neen! geef mij geen' wijn: die zou mij eer verzwakken,
(Dus antwoordt haar de Held) den moed mij doen ontzakken.
En de eerbied voor de Goan verbiedt, dat ik den wijn
Nog ongewasfchen pleng. Zou 't niet een gruwel zijn 300.
Met bloed en vuil bemorst tot God Jupijn te nad'ren?
Maar gij , mijn moeder, doe de vrouwen voort vergad'ren
En voeg u aan het hoofd van deezen aelitb'ren floe:;
Neem 't beste reukwerk me@ en ga met juisten fpoed
Naar Pallas tempel op het hoogst van Trojes veste;
305.
Breng uit uw' kled'renfcbat met u het grootfte en beste
En 't geen door u zelf 't hoogst gefchat wordt in waardij,
Opda: het tot een gift op Pallas knieën zij.
Doch bij d't kerkgefchenk moet ge een gelofte voegen,
Van zes paar vaerzen, gaaf en nooit gebruikt tot ploegen, 31o.
Op
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Op te offren, zo Minerv' in 't dreigende gevaar
Uit deernis onze (tad en kroost en vrouwen (paar',
En Tydeus woesten zoon, door wien men bende op bende
Vernield ziet of verftrooíd, van Trojes wallen wende.
Terwijl gij dit volvoert, zal ik naar Paris gaan,
315.
Opdat ik, hoort hij Hechts, hem tot den ftrijd vermaan'.
Ach! mogt ik 't aardrijk eens zien fplijten, hem verzwelgen,
Hem, van Jupijn gevoed om Troje te verdelgen,
De pest van Priams huis. Ach! zonk hij in de hel,
Zoo waar' mijn ziel verlost van jammerlijk gekwel!
3ao.
Hij zwijgt. De Moeder gaat. Straks ziet me op haar geboden
Haar dienaresfen al den Vrouwen-adel nooden
Naar 't hof der Koningin, die haar' bevolen' pligt
Vast in haar fchatverrrek, dat geurig riekt, verricht.
flier praalt de fchoonii:e kunst, in 't fraaiíie ftofteaanfchouwen 325.
Der kled'ren, 't handwerk van Sidoniaanfche vrouwen,
Die Paris over zee, bij 't fchaaken van Heleen,
Uit Sidon had gebragt. Zij zoekt en kiest 'er een,
Het beste en fchoonst bewerkt, wiens kleuren best bevallen,
Dat als 't gefterute blinkt en meest bewaard van allen. g3o.
Nu komt zij wedr terug en leidt den vrouwenftoet
Naar Pallas heiligdom, waar de optogt wordt ontmoet
Door Cisfeus fchoone telg, Antenors gemaalinne,
Theano, aangefl-eld tot Pallas Príesteiinne.
Deeze opent í}raks de poort, en Trojes Koningin
335a
Treedt niet haar groot gevolg Minervaas tempel in.
De vrouwen heffen met een naar geween te gader
De handen tot Minerv'. Theano komt haar nader,
En fpreidt het prachtig kleed op haare knieën uit.
I12inerv', der íteden steun, (dus bidt zij overluid)
3qo,
Uitmuntende Godin: ach hoor, verhoor ons fineeken!
't iehaage u thans den fpeer van Diomeed te breeken!
Verdrijf dien woesten Held van Trojes poort en wal,
Of geef, dat hij 'er voor in 't vluchten nedervall' !
Wij willen bij dees gift nog een gelofte voegen,
Van zes paar vaerzen, gaaf en nooit gebruikt tot ploegen,
Op te offren, zo uw gunst in 't dreigende gevaar
Uit deernis dus de (tad met kroost en vrouwen fpaar'.
ZOQ

VAN DEN ILIAS VAN HOMEPUS.

71,

Zoo bidtze ; doch vergeefseh. Haar be& wordt afgeflagen.
Terwijl de vrouwen dus 's Lands nood Minerve klasgen, 350.
Komt Hektor bij he hof van Paris, daar het dicht
Bij dat van Priamus en 't zijne flood gefticht.
Het was voorheen met hulp der beste kunflenaaren
In Bouwkunst, die 'er toen in Trojes landen waren
Door Paris zelf gebouwd, en alles, wat tot pragt
355.
Of tot gemak behoort, was door de kunst betracht.
;

De gunstling van Jupijn, nu niet verhaaste fchreden
Door 't vorstlijk voorportaal naar 't binnenhof getreden,
Zwaait in zijn grove hand een fpeer, elf ellen hoog;
360.
De gladde kopren (pits glint blikkerende in 't oog,
In eenen gouden ring om 't fpeerhout vastgeffoten.
Hij vindt zijn' broeder, die, ver van zijn heirgenooten,
Zich buiten 't krijgsgevaar in zijn vertrek onthoudt
En flechts zijn wapens, fehild, pansfier en boog befchouwt,
365.
In 't bijzijn van Heleen, die onder Naare vrouwen
Het handenwerk betluurt en aan den gang blijft hou'en.
Held lIektor zwelt van fpijt en (preekt hem geemlijk aan:
Onzaal'ge! kan de wrok u van den firijd ontflaan,
Terwijl wij bende op bende elendig neér zien vallen?
Bedenk, bedenk, om wien het krijgsvuur deeze wallen 370.
Van allen kant bedreigt: om u, die niets verricht.
En gaat dit u niet aan? Het waar' veeleer uw pligt
Elk, die zich moed'loos toont, een hart in 't lijf te fpreeken.
Rijs op, eer gij te laat het al in brand ziet fleeken.
o Hektor, ik verdien, 'k verdien dit fcherp verwijt, 375.
(Dus antwoordt Paris hein.) Dan, 'k blijf niet uit den ílrijd,
Omdat ik Troje haat of gramfchap kweek in 't harte;
'k Geef hier flechts ademtogt aan mijne onlijdbre fmarte.
Reeds heeft mijn waarde vrouw met zoete vriendlijkheid
Mij tot. den flrijd gefpoord, en 'k ben 'er toe bereid ; 380.
'k Zie zelf hoe nodig 't zij. Ligt kan de krijgskans keeren,
Mij doen verwinnen, mijns verwinnaars roem verneéren.
ik zal mij wap'nen, toef, of ga en 'k volg u dra.
Held Hektor antwoordt niet; doch fchoone Helena
Vangt aan: Mijn broeder (acht durf ik, veeleer te doemen 385.
Als de oorzaak van al 't kwaad, ik eerlooze u dus noemen ?)

Ach!
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Ach ! hadde een dwarrelwind mij van mijn moeders fchoot
Dien dag, waarop ik eerst het levenslicht genoot,
Op eenen boogen berg- of in de woeste golven
GeI'meten! ware ik toen, door 't pekelnat bedolven,
390.
Eer 'k door dit gruwelfluk bezoedeld was vergaan!
Dan, daar de Hemel mij dees boosheid deed beflaan
Hadde ik niet beter Held ten minfte moeten loeven,
Die ligter 't fciierp verwijt, bedekt hein toegedreven,
Doorgronden kan dan hij, door wien ik kwam ten val, 395.
Een dwaas, die eens te laat zijn ft raf gevoelen zal.
Maar, waarde broeder, kom; vergun uw matte leden
Een weinig rust. Zit neêr. Gij hebt genoeg geftreden
Om mij , oneerb're vrouw, en Paris trouwloosheid.
Ik beef, als 'k denk om 't lot dat ons jupijn bereidt: 400,
Men zal bij 't nagelacht tot onze fchande zingen.
;

Mijn zuster, zoek mij niet tot zitten aan te dringen,
(Hervat de Trooifche Held;) 'k moet weêr naar 't flagveld gaan d
Om 't heir, dat. naar mijn komst reeds reikhalst, bij te ftaan.
Mijn ziel brandt naar den krijg. Zorg, dat uw man niet draale,4o5.
Maar, eer 'k de fad verlaat, mij tijdig achterhaale.
'k Ga, om mijn hofgezin, mijn vrouw en kind te zien.
't Vaarwel voegt deezen dag, mijn laatften dag misfchien.
Ligt koom ik nooit terug. Ligt wordt deez' dag mijn leven,
Door 't vrij beftuur der Goon, in 's Grieken hand gegeeven. 4'!o4
Dus fpreekt hij en vertrekt, komt hij zijn hofgezin,
Doch mist Andromache, die met haar kind en min
Thans op den toren (laat met nat bekreten wangen.
De Held vraagt naar zijn gaê: waar is mijn zielsverlangens,
Mijn waarde Andromache? I-Iebt ge uw meestres gezien ? 4r5.
Bezocht ze een zuster? of begaf zij zich misfchien
Naar Pallas heiligdom, om met de Trooifche vrouwen
Haar in het zoengebed 's Lands onheil voor te hou'en?
Ze is bij haar zusters niet, (dit antwoord krijgt de Held)
Zij heeft naar 't Heiligdom de vrouwen niet verzeld. 420.
Zij ging van hier, ja vloog, als woedende, op het hooren
Hoe reeds uw leger vlood, naar Trojes hooguien toren.
Een voedíter met uw zoon verzelde haar alleen.
De huisbezorgiler zwijgt en Hektor fpoedt zich heen.

Hij
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1-Ui kiest den zelfden weg, eerst bij zijn komst genomen; ^^d.
Vliegt door de ruime find, en is welhaast gekomen
Tot aan de Sceefche poort, die uitziet naar het veld,
De braave dochter van Eëtion, den Held,
Die binnen Thebes wal in Hypoplake woonde
Wien al 't Cilicisch volk, als vorst ontzag betoonde 430.
De trouwe Andromache verneemt hier onverwagt
Haar dierb'ren Echtgenoot. De liefde toont haar kracht;
Zij vliegt hem te gemoet. Dc voedfter volgt haar fchreeden,
En draagt 's Helds eenig kroost, vol ted're aanminnigheden,
435
Gelijk de morgenflar zoo fchoon en duur bemind ,
De Moeder achter na. Held Hektor had het kind
Scamandrius genoemd naar de Scamander ítroomen t
Doch 't had asree den naam Astyanax bekomen
Bij al het Trooifche volk, hetwelk, door dank bezield,
Den vader voor den Iteun van 't wanklend Troje hield. 440.
De kracht der teêrheid houdt den herken Hektor tegen.
Hij lacht zijn zoontje toe; de Moeder vat, verlegen,
Met de oogen nat befchreid, haar' waarden Echtgenoot
Dus fpreekend bij de hand: Gij loopt in uwen dood,
o Al te foute Prins! Uw kracht zal u doen fterven; 445;
En mag uw teder kind uw deernis niet verwerven?
Treft u 't rampzalig lot van uwe gade niet,
Welhaast een droeve weeuw, zo ge u niet meer ontziet?
Helaas! al 't Griekfche heir zal met vereende krachten
453.
U vallen op het lijf en onweêrftaanbaar fiagten.
o Hensel! Rukt men u, mijn waarde, van mij af,
Dan haat ik 't leven meer dan 't eeuwig duister graf.
Waar zou ik ha uw' dood vertroosting kunnen vinden?
Het grievendst leed zou mij, van u beroofd, verflinden.
Ik heb geen' vader, 'k heb geen ted're moeder meer. 456
Achilles Iterke vuist íloeg mijnen vader neêr.
Die Griek ontflak den brand in Thebes hooge wallen,
Toen hij Eëtion, dien braaven vorst, deed vallen.
Hoe wreed, betoonde hij nog eerbied voor den vorst 1
En liet hem 't wapentuig, zoo vaak door hem getorst; 46o.
Hij deed het konings -lijk met al zijn rusting branden;
Men richtte een praalgraf' op, waarom door de eigen handerf
Der Nimfen van 't gebergte een olmbosch wierd geplant.
'k Had eertijds zeven broêrs. Dan ach! dezelfde hand
Deed
Bbb
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Deed hen op éénen dag ten d epen afgrond vaaren,
46g.
Wanneer zij in het veld elkacr behulpzaam waren
Tot hoeding van liet vee. Mijn moeder, de vorltin,
Werd met haar' grooten fchat Achilles krijgsfaavin:
Doch voor een beogen prijs van hem terug gegeeven,
Deed haar Dianaas fchicht in 't hof mijns vaders fneeven. 47ô.
Helaas! mijn Hektor, denk, denk dat gij na dien tijd
Mijn vader, moeder, broêr, gemaal, ja alles zijt.
Ontferm, ontferm u dan, blijf bier den wal bewaaken,
Of wilt ge uw zoontje een wees, uwvrouw een weduwmanken?
Ei, doe van hier uw heir den vijand wederftaan
475.
Bij 't wilde vijgenbosch. Wat zoudt gij verder gaan?
Het valt aan deezen kant gemaklijkst form te loopen,
Te klimmen op den wal; hier ligt de fad meest open.
Reeds driemaal heeft de Griek, ten blijk hoe hij zulks weet,
Met de Ajaxen, de beide Atriden, Diomeed
4^v.
En Kretes vorst beproefd, door ilontheid voortgedreven,
Of eer op raad van één' der wichlaars lien gegeeven.

ja (dus hervat de Heid,) geloof, mijn toeverzicht
Slaat trouw dit alles gaê, mijn waarde; ik weet mijn pligt;
Maar ook, hoe Trojes heir, en zelfs de Trooifche vrouwen, 4,85.
Zo 'k mij den krijg onttrok, mij billijk vloeken zou'en.
Dat lijdt mijn krijgsroem niet. Die drijft mij naar den ftrijd.
Ik heb van kindsbeen af geleerd vol moeds altijd
In 't heetíie van 't gevecht mijn Trojers voor te draaven,
Den roem mijns Vaders en mijn' eigen' roem te ftaaven, 490.
Geen lijfsgevaar te ontzien, als 't een van beide geldt;
Schoon 'k weet, dat eens een dag bij 't Noodlot is beheld,
Waar op dit magtig Troje (o gruwel!) met zijn wallen,
Zoo lang vergeefsch befchermd, in 's vijands hand zal vallen
En jammerlijk vergaan, als Priamus, met al
Zijn afgeftreden volk, rampzalig fileuv'len zal.
Dan, Hemel! 't aklig lot der Trojers al te gader,
De dood van Hekuba, het_ ílerven van mijn' Vader,
I Iet fneeven van mijn Broérs door 's vijands wraakgeweer,
Dit al, hoe bitter ook, ontroert mij niet zoo zeer
500.
Als 't ijslijk denkbeeld, dat een Griek niet wreede handen
Mijn lieve Andromache, geboeid in faaffche banden,
En jamm'rende, onbezuisd zal floepen van ons fraud
En voeren over zee naar 't haatlijk Griekenland,
-

Wan-
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Wanneer ze in Argos als flaavin zal moeten leeven,
Op last van een Griekin 't geboden webbe weeven,
Of water haalen uit de Hyperefche wel
En uit Mesfeïs bron, op 's dwinglands- trots bevel,
Door dwang en nood geperst, met nat bekretene oogera;
Terwijl een Griek, u ziende, ontbloot van mededogen, 510.
Zal zeggen: „ Dit 's de vrouw van Hektor, die in kracht
Zijn Trojers overtrof, doch vruchtloos onze magt
;, Den meesten weerfond bood." Hoe zal dit haatlijk firaaden
Geflaêg met nieuwe fmart uw boezem overlaaden
Bij 't misfen van uw' man, zoo noodig in dien druk, sr5.
Om u door zijne kracht te ontflaan van 't fiaaffche juk.
Ach, dat mij vóór dien tijd een grafileê zij befchoren,
Zoo zal ik uw gekerm, uw droevig lot niet hopren!
Dus treedt hij naar zijn fpruit, her teérgeliefde wicht,
Met opene armen toe; dan 't ongewoon gezicht
520e
Van 't blinkende helmet, dat, ruig van paardenhairen,
Die wabb'ren in de lucht, den ftoutflen kan vervaarcn,
Ontzet het jonge kind, dat uit verbaasdheid huilt,
En in zijn voedfters fchoot zich met het hoofd verfehuilt.
Des jongskes ijd'le vrees dwingt de ouders , hoe angstvallig, 5a5.
Een ligten glimplach af. Maar Hektor zet lieftallig
Zijn helm op de aarde neer, omhelst en heft zijn' zoon
In de armen hemelwaard en fineekt: o Groote Goón,
En gij der Goden voogd! weest dees' mijn zoon genadig.
Dat hij, als ik, vol moeds, het Trooifche volk verdadig'. $3o,
Ilíj heerfche in Ilium! men roepe van hem uit,
Wanneer hij van den strijd, beladen met den buit
Zijns vijands, wederkomt: Triomf! men ziet in deezen
Veel grouter Krijgsheld dan zijn vader plagt te weezen.
Opdat zijn moeder nog in heen haar vreugd befchouw'. 535.
Hij zwijgt en flelt het kind in de armen van zijn vrouw.
Zij drukt het aan haar bolst en ziet het aan met oogen,
Die eene liefdelonk en traanen van meêdogen,
De droefheid en vermaak, vast mengen ondereen.
De ontroerde Held ziet haar en haar bekoorlijkhen
540.
Ildet droeve dee^n^s aan, H f}teelt haar onder 't fchreien
Ear droogt haar traanen af, Acb (zegt hij) maak mij 't fcheien
Bbb a
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Niet harder, dan het is. Mijn lief, mijn waardíle fchat
Geen magt, geen krijgsgeweld heeft op mijn leven vat
Voor den bepaalden tijd. Aan 't Noodlot hangt ons leven; 545.
Dit doet den ftoutfien Held en lafhen bloodaard fneeven:
Geen fiervling kan zijn dood, eens vast beftemd, ontgaan.
Bedaar, keer naar uw hof en vat uw werk weêr aan
Bij webbe en weefgetouw; beveel uw dienstb're vrouwen,
Maar wil het oorlogswerk den mannen toebetrouwen; 550.
Mij voegt het allermeest — Hij zwijgt en neemt terf'ond
Zijn zwaar gepluimd helmet in 't weggaan van den grond,
En laat zijn gemaalin bedrukt op Trojes veste.
Hier ílaat ze een kleine poos verflijfd, doch keert ten leste
Naar haar paleis terug, fchier ieder oogenblik
555•
Met de oogen, nat befchreid en vol van angst en fchrik,
Omziende naar haar' Held, helaas! te ras verdwenen.
Dus komt ze in Hektors hof. Haar onophoudlijk weenen
Verwekt een naar gekerm bij al haar' vrouwenfloet,
Die Trojes toeverlaat nog levend' met een vloed
56o,
Van traanen reeds betreurt. De wanhoop doet elk vreezen,
Dat hij door 't Grieksch geweld alrede ontzield zal weezen.
,

Nu toefde Paris niet ra 't broederlijk verwijt;
Hij had zich aangegord en fpoedt zich naar den f'trijd.
Gelijk een Hengst, op ftal gevoederd, na lang trekken 565.
Den taaien hauler breekt, en vrij en vrank aan 't rekken,
Klepvoetende over 't veld en briefchend heenen fpoedt
Om weer te wed te gaan in eenen heldren vloed,
En op zijn fchoonheid trots, bij 't leigeren en tieren
Den kop fteekt in de lucht, daar ítaart en maanen zwieren, 573.
Terwijl hij vlug ter hoef naar 't hem gewoone veld
En een bekenden troep van maeren (*) heenen fnelt;
Zoo vliegt Prins Paris thans uit zijne trotfche wooning
De Trooifche flraaten door met allerlei vertonning
Van fierheid, nieuwen moed en blijde vrolijkheid,
515.
Terwijl zijn wapentuig een fehittering verfpreidt,
Den glans der zon gelijk. Hij loopt met fnelle fchreden
En komt bij Hektor, reeds het bolwerk afgetreden,
Waarop Andromache hem tijdig was ontmoet.
Mijn broeder, (zegt hij) 'k heb mij niet genoeg gefpoed 523o.

e) Volgens
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En ben naar ineen zin gewis te laat gekomen.
Ik ken uw' I-ieldendrift, die zich niet laat betoomen
Als 't op een ítrijden gaat. Neen Prins, (hervat de lleld)
Geen mensch , die ooit verdienfie op juiste warde fielt,
Kan uwe heldendaèn en dapperheid verachten;
585.
Maar fomtijds wilt ge uw pligt in 't firijden niet betrachten.
Dan denk eens, hoe 't mij fmart, wanneer ik hooren moet,
Hoe Trojes volk , om u gedrukt door tegenfpoed,
Uw' roem tot nadeel fpreekt. Maar gaan wij ! laat ons ftrijden!
Wij zullen eens hierna te beter ons verblijden,
sgo.
tics uit de Vrijheidfchaal door 't Godendom de wijn
Zal firoomen op den grond, en Troje vrij zal zijn.

DERDE BRIEF VAN PHILALETHES AAN EULEPTOS,
OVER HET DIERLIJK NIAGNETISAIUS.

Zekerlijk hebt gij gelijk, mijn vriend! dat men in dier
voege ook op het dierlijk Magnetismus zou kunnen toepas fen, hetgeen zeker bekend dichter eens een' rijmelaar,
wiens broddelwerk hem ter beoordeeling was opgedrongen,
te gemoet voerde: „ dat het veel waarheid en veel nieuws
„ behelsde; maar dat het ware niet nieuw, en het nieuwe
„ niet waar zij! "— Behalve toch de aloude bronnen, waaruit men de bouwftoffen tot voltooijing van dat luchtkasteel
heeft zoeken magtig te worden, zien wij, door het albedwingend vermogen der verbeelding en der ligtgeloovigheid
onderfchraagd, ontelbare proeven ter genezing van allerlei
kwalen en gebreken, op eene echt magnetilche wijze , door
allerhande Poort van lieden in 't werk getfeld. Van hier
allerlei fympathetifche celren; poeijers van fympathie ter genezing van wormen, ver[loppingen, ongemakken, en tot
bedrijf van allerhande fchandelijke verrigtingen! Een weinig
fpeekfel, een druppel bloed van den lijder, een weinig haar
van zijn hoofd, wat fchrapfel van zijne nagels, en de lieve
hemel weet wat al meer, werd op uren afflands verzonden,
en de ziektebezweerder bevrijdde den door verbeelding en eene
flellige verwachting opgewonden lijder van eene derdendaagfcht
I3bb 3
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fche koorts, of van hypochondrieke ongemakken. De genezene verkondigde het hein gebeurde overal luide en met na<
druk, en de edelmoedige redder des menschdoms flak zijn
zondenloon in den zak, en lachte over deszelfs dwaas.
lieden.
En is zoodanig eene genezing niet in den echt magnetifchen geest? Magnetifeert men óók niet zijne lijders op
uren afftands; en neemt men daartoe óók niet eens zekere,
door quaf infpanning van den wil, van den magnetifeur
uitgaande, deuren, venflers en muren pasférende, en tot
in het heiligdom der menschheid , de edele zitplaats des levens, de verheven verblijfplaats van het denkvermogen,
NB! de maag ,doordringende en daarop werkende vloeitloffe of wereldgeest te baat ? -- Is het ons onbekend, dat de
inwoners van Azië op eene meer directe wijze het Magnetismus drijven , en vrienden van betasting en wrijven zijn;
yen dat in de Oost -Indiën voornamelijk een zieke zich door
zijne slavinnen zacht en aanhoudend laat manipuléren ? — Is
riet ons ontfcitoten, dat men nog hier en daar de menfchen,
door wrijvingen aan de binnenzijde van den linker arm, van
dc huig ligt? — Is het ons. onverklaarbaar, eindelijk, of
en hoedanig dit een en ander met een gewenscht gevolg
kunne plaats hebben?
Iet is zoo , mijn vriend! dit alles is Magnetismus , dit
alles íleunt op tivezenlijk vaste en tevens op geheimzinnige
„ronden; naar die wezenlijk vaste gronden zijn ons ook
zonder het Magnetismus verklaarbaar, en het geheimzinni.
ge dier curen íleunt op waan en bedrog! Het is zekerlijk
niet aangenaam voor de heeren magnetifeurs, een zoo bitter
vonnis te vernemen ; maar, voor zoo verre zij zelven niet
de flagtoflèrs zijn van dien waan en van dat bedrog, verdie4ien zij v-co: 't minst Bene bijtende zalf:

„ ,°otre crédiiiitd fait toute leur fcience; "
mogen wij uit de Oed%pe van VOL T A IREE wel op hen toe•
pasfen; en dat het mij niet te doen is, om op even loste
grom-

OVER LIET DIERLIJK MAGNETISMUS.

`fIt9

gronden mijne tegenwerping te bouwen, or, in liet hoog
gezag, aan Frankrij'c's beroemd(te geleerden wettigtoegekend, berustende, mij aan eigen onderzoek en de befchoutiving van het onderwerp uit mijn eigen gezigtpunt te onttrekken, daarvan meen ik alreeds tot hiertoe genoegzame
bewijzen gegeven te hebben. Het kv l è'oy, op wien ook
toepasfelijk, heeft in mijne oogen eene slechts zeer betrekkelijke waarde; en dat mijn vriend daar even zoo overdenkt,
daarvan houde ik mij op gronden verzekerd. Willen wij nu
metderdaad bewijzen, dat hetgeen, onder de benaming van
dierlijk magnetifche verfchijnfelen, de aandacht eener voor
menigte wekt, voor een groot-ingeomltv
gedeelte parallel flaat met de reful!aten, die wij uit de tot
hiertoe alreeds bekende en onomt'ootelijke wetten van levens - en denkkracht in 't algemeen, of van prikkelbaarheid, gevoeligheid en redelijkheid meer in 't bijzonder heb
voor een ander gedeelte deszelfs he--benopgzamld,
ftaan aan inbeelding, die bastaardvrucht eener lijdende ver
te danken heeft; dan is het noodig, eels-beldingskracht,
weinig nader bij elk dier verfchijnfelen te vertoeven. Zoo
wel ten opzigte van die , welke zich bij den magnetifeur,
als dezulke, welke zich bij den gemagnetifeerden voordoen,
willen wij een weinig ítilftaan. Dat u dit niet verdriete ,
E U L E P T 0 S! Niet ledig en werkeloos blijven wij eenigen
tijd op dezelfde hoogte; om voorwaarts te ftreven, moet
men eerst mengen fteen en menig een' hinderpaal uit den
weg ruimen, maar dan gaat ook de reis zoo veel te fpoediger Voort!
Hoe veel er ons ook nog te weten overij blijft aangaande
het proces van 't leven, zoo doen er zich toch te midden
van dat duister eenige heldere (tippen op, die ons, even
als de ftarren aan den nachtelijken hemel, wanneer wij vair
een hooger licht verftoken zijn, tot gidfen verftrekken, ons
ftandpunt bepalen, en onzen loop regelen. Het verfchijnfel
van 't leven zien wij alleen in den menscIi met de ontwijfelbare kenmerken van redehik bewustzijn en van hoogere kennis verbonden; het is een hooger leven, in de vereeniging
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van meerdere en meer bijzondere vereischten of voorwaan
den, dan bij plant of dier, gegrond , en zich voordoende
als een éEnig uitwerkfel, of als de flotfom van meer dan
ëëne werkzaamheid. De natuurkunde heeft ons den weg
gebaand, om op te klimmen van den benedenften trap,
waarop het leven in de bewerktuigde wereld ftaat , tot aan
de, voor het menfchelijk verftand, hoogst bereikbare hoog•
te, tot aan die grensfcheiding, waar ons weten met zeker/ eid ophoudt. Hier ontmoeten wij de zusterlijke hand der
belpiegeling, en vriendelijk geleidt ons daar de bovennatuurkunde tot aan den grenspaal van weten, op waarfchijnJijkheid gegrond. Het is bekend, mijn vriend! dat, voor,
gelicht door de glansrijke fakkel onzer vaderen, de ontleed.
,en natuurkunde van 's menfchen iigchaam zich met de .ziel
heden ten dage verzusterd heeft, en-kundewijsgrt

dat, ondanks den onzin der zoogenaamde Neologen, on
danks de zich telkens veranderende fophisterijen van R ö s c If.
L A u B, de wartaal der in hunne eigen denkbeelden verdeel.
de napraters van een' zich zelf niet verftaander s C HE L.
en T R 0 x 1, E R, en niettegenkaande het monniken.'
geprevel van it I L IAN en zoo vele andere dwaallichten,
Wien het maar al te zeer heeft mogen gelukken, de eenvoudig heldere fakkel eener onnavolgbare critifche wijs
te omnevelen , de waarheid van haar Randpunt niet-gert
is geweken, en het brein van zelfdenkers, al ware het dan
ook voor de nakomelingfchap, is werkzaam geweest. Te
midden van zUo vele volksonlusten en ílaatsomwenteliugen,
hebben ook wij in ons midden altoos ijverige bevorder
waarheid en kennis aangaande het zamenflel van-arsvn
't menfchelijk ligchaam en deszelfs verborgenfle verrigtingen, betrekkelijk fchei- en natuurkunde, en tot verbetering
en uitbreiding van liet vak der wijsgeerte en geestkunde,
ontmoet. Aan dezen , in 't bijzonder aan S AND IF OR T,
DOORNIK, ONTIJD, VAN SWINDEN, aan CRAA.
a^ F N en VA N MA it u br zijn wij zoo vele keurige bijdragen tot bevordering en uitbreiding onzer kennis wegens de
Teer van 't menfchelijk zainenftel, het bezielende ill de natuur,
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tuur, de leer der verfchillende vloeiftoffen en grondkrach
lichamen onder elkander,-ten,dvrwafchpige
derzelver phyfieke vefeeniging, betrekking en grond, kortom, nopens de belangrijkfte wetten en grondwaarheden
der natuur, uit ieder gezigtpunt befehouwd, verfchuldigd.
De wijsgeerte heeft, in latere jaren, in de werkzame pogingen van den geleerden v A N H E ME R T en den verdien1'telijken It I N K E R, flut en íleun gevonden ; licht en leven heeft
zich, ftaande een twintigtal jaren, over den vaderlandfchen
bodem verfpreid : van waar nu, dat niet één van bovengemelde fchrandere koppen, dat niet één van zoo vele anderen,
wier namen, ook zonder gemeld te worden, der vergetelheid
onttrokken zijn, aan het dierlijk Magnetismus waarde en beílaan heeft toegekend? Opmerkzaam geworden zijnde op het
ware verfchijnfel van 't leven , heeft enen ontwaard, dat
dierlijke Jlofe het eerfte vereischte of de hoofdvoorwaarde
van een welbewerktuigd dierlijk wezen is. De ftoffelijke
vezel, door eene eigenaardige menging eu gedaante van
beftanddeelen daartoe in ftaat gefteld, herbergt het ver
prikkelbaarheid, hetwelk men veilig als een-fchijneldr
uitwerkfel van die bijzondere menging en vorm zou kun
aanmerken. Tot zoo ver is het ligehaam organiek-ne
werkzaam , en de dierlijk - ftoffelijke vezel als een uitwendige of werktuigelijke zin (organon organicum) te befchouwen. Een hoogere trap van levendigheid en werkzaamheid
in dat bewerktuigde geftel uit zich, krachtens het beginfel
van gevoeligheid, als eene fijne, onzigtbare vloeiftoffe, de
meeste affiniteit tot de zenuwen hebbende, en zich ook bij
uitfluiting daartoe bepalende. Voor zoo ver zich de gevoeligheid wederom uit de eigenaardige menging en vorm dier
organen laat afleiden, is zij in het zenuwbekleedfel of het
zenuwvlies (neurilema) bevat, en levert dan de kenbare
verfehijnfelen van uitwendig gevoel en van beweging op; tervijl de inwendige ftroom de verbindende fchakel is tusIchen rede en dierlijkheid, tusfchen bewerktuiging en denk
liet bewerktuigd en daardoor prikkelbaar dier is-kcaht,
gnu reeds met liet verheven beginfel der gevoeligheid be]B b b 5
gaafd„
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gaafd, en doet zich, met betrekking tot het zenuwgeftel
in 't algemeen, als een iitwendige of levens - zin (organen
dynamicum) kennen. Tot aan den'hoogften trap van redelijke kennis of bewustheid reikt de keten, die deze gevoeligheid aan het denkvermogen paart. Met een nog ver
zenuw - vloeiftof ruste--hevnrbgifl d,se
loos werkzaam, en wordt het eerst en het meest in de
bewerktuiging van het herfengeftel, als den voornamen en
éénigen oorfprong van alle zenuwen, waargenomen. Gelijk de uitwendige prikkel, als iets voorwaardelijks, der
prikkelbaarheid, als iets vooronderftelds en afhankelijks van
menging en vorm , tot voedfel verftrekt, zoo ook treedt de
zenuw - vloeiftof, als een inwendige prikkel op gevoelig
denkkracht werkende, blijkbaar ten voorfchijn.-heidn
Ook in dit geval is de zenuw -vloeiftof het voorwaardelijk
werkende op het beginfel onzer rede, hetwelk, op de gevoeligheid van het zenuwvlies terugwerkende, deze organen noodzaakt de fpieren tot werkzaamheid aan te porren,
en het ligchaam alzoo aan den wil der ziele doet onder
zijn.
-worpen
Het verfchijnfel van leven en denken, mijn vriend! beftaat in eene onafgebroken reeks van werkzaamheden in
eene opvolgende orde: de uitwendige of werktuigelijke prik
doet in de wel bewerktuigde, d. i. prikkelbare ftoffe-kel
prikkeling geboren worden; deze prikkeling deelt zich
door zamenlijding (confenfuëel) werktuigelijk of organiek
mede aan het zenuwvocht, en geeft aanleiding tot gevoel.
Het gevoel, als een dynamifche of levensprikkel, geraakt
dadelijk in verband met het hooger beginfel onzer rede, en
vormt kennis, of gevoel met bewustzijn. Naar goedvinden
nu en in gevolge den invloed van onzen wil, werkt het
denkvermogen als zielrprikkel op het zenuwvlies terug, en
doet vrije en onafhankelijke bewegingen geboren worden.
Vindt nu evenwel in deze opvolgende orde eenig beletfel
plaats, dan zijn de fchakels verbroken, en verwarring Iran
ziels- en ligchaams-werkzaamhedeis is daarvan het onvermijdelijk gevold.

Zie-
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Ziedaar de grondtrekken mijner theorie aangaande het leven met kennelijk bewustzijn; eene theorie toch, zoo ver
mij bewust is, gegrond op wetten en waarheden van het
menfchelijk ligchaain, uit een ontleed- natuur- en geestkundig oogpunt beíchouwd. Nog eens herhaal ik dan bij deze
gelegenheid, wat ik in mijn' centen brief reeds aanmerkte,
dat het verfchijnfel van bewustzijn het eerst door zinnelijke
aanfchouwing geboren wordt, en dat geenerlei gevoel , onder welke duistere benaming ook, zoodanig kunne gecon.
centreerd worden, dat de menseh, zonder dadeli;ke tusfchenkomst zijner zintuigen, den aard, de eigenfchappen
en de betrekking der objecten rondom hem zou kunnen bepalen. IIet getal der omftanders b. v. te bepalen, hetwelk
zich gedurende den zoogenaamd magnetifchen ílaap van desa
lijder vermeerderd of verminderd heeft; de kleuren en hoedanigheden van vooraf niet aanfchouwde, vaak nimmer gekende zaken op te geven, en zonder aanleg, kunde of de
geringfte kennis omtrent ziekte en geneesmiddel, als in een'
ftaat van verrukking, de vereischten, den aard, de wijze
van werking van kruiden en planten, benevens de plaats,
waar zij groeijen, aan de hand te geven : dit alles achte ik,
niet flechts op gronden 'an voren, maar wanneer wij flechts
eenigermate gezond inenfchenverftand willen raadplegen,
voiftrekt fabelachtig, onmogelijk en belagchelijk !
Naauwelijks vertrouwt men zijn gezigt, wanneer men in
liet werk van K L U G n, dat compendium van zotternijen,
vindt gewag gemaakt van eene lijderesfe, welke in hare
hooge clairvoyance zoo veel tijdrekening verftond, dat zij
befpeurde vóór ii jaren eene zweer aan 't hart gehad te
hebben, die 9 jaren geleden wederom verdwenen was; en
een' zoo waarzeggenden geest bezat, dat zij vooruitzag en
den tijd bepaalde, en de omftandigheden, fcaande welke,
en de wijze, waarop de worm, welken zij in hare ingewanden ontdekte , zijn verblijf in de maag zou nemen. Eene
andere wist een' geruimer tijd vooraf, dat zij den voet zou
verdraaijen; en zie, zulks gebeurde ook! Eene foortgelijk
:elderziende won, ftaande de magnetifche tuur, berigten,
we-
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wegens haren meer dan honderd mijlen ver van haar ver
broeder, in. Eene andere voorzeide, dat men-wijdern
haar binnen twee maanden tot een landvermaak zou noodigen; en het gefchiedde alzoo! Een zekere Heer V. R.
magnetifeerde op drie mijlen afftands met het gewenschte
gevolg, en de gemagnetifeerde erkende dadelijk den invloed
van den toovenaar! --- Doch waartoe met zoo veel onzin
den kostbaren tijd verbeuzeld; het is naauwelijks te gelooven , mijn vriend! dat van eenig geneesheer in 1313 nog
zoo iets in druk verfchijnt !

Car toute ja raifon nest presque qu'un delire!
Het dierlijk Magnetismus, in deszelfs flelfelmatigen vorm,
levert zes graden of roeilanden ter befchouwing op. Op dezen lust het mij, uwe aandacht in 't bijzonder te vestigen;
dezelven tegen over te plaatfen den waren, ons alreeds bekenden toefland van 't leven, zoo als ik dien hier boven
nog met weinig woorden ontwikkeld heb; en daaruit af te
leiden de verklaarbaarheid van fommige, en de loffiche onwaarheid van andere kenmerken. Het is het menfchelijk lib
chaam , mijn vriend! in deszelfs gewone verrigtingen en
natuurlijke werkzaamheden befchouwd, hetwelk ik tot dat
oogmerk ten grondflag zal leggen; terwijl het gewoon ver
Jlaap, op gronden van prikkeling en op--fchijnelvad
wekbaarheid (gij begrijpt, dat ik onder deze algemeen benaming de nuances van prikkelbaarheid en gevoeligheid ver
(leunende, ons de deur zal openen ter verklaring der-ftia!)
zonderling
voorkomende magnetifche verfchijnfels.
zoo
Over 't algemeen, en, zoo als gezegd, de wetten van
prikkel- en opwekbaarheid, als hoofdvoorwaarden van den
toefland van 't leven, ten grondflag leggende, meen ik de
verfchijnfelen, welke de magnetifche flaap oplevert, als uit
eene drieledige bron voortvloeijende, volledig te kunnen
verklaren: zijnde de eeríle dier oorzaken in den invloed der
verbeelding, als iets voorbefchikkends; de tweede in de
denzelvigheid van den eigenaardig werktuigelijk-geestigen
prikt
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prikkel, als iets bijkomends en qualitatiefs ; eerie derde
oorzaak, eindelijk, in de trapswijze opklimming of in de
gradatiën der zinnelijke betasting, als insgelijks iets bij
quantitatiefs tevens, begrepen. Ik weet niet,-komends
of ik mij wel duidelijk genoeg uitdrukke; zoo niet, dan dit
nog ter verklaring: Tot het leven worden, hij een' gefchik.ten aanleg en bij eene doelmatige bewerktuiging, prikkels
van buiten af vereischt. Dit is, ook zielkundig beschouwd,
waar! -- Onze kennis, van eene zinnelijke aanfchouwing
haren eeríien oorfprong ontleenende, vereischt althans voorwerpen of zaken buiten ons, welke als zoo vele prikkels op de zinnen werken. Het evenwigt nu, dat er tus.
fchen die prikkels en onze bewerktuiging (om mij van een
algemeen woord te bedienen) plaats grijpt, de verflandhouding, de min- of meerder geëvenredigde betrekking tusfchen
die beiden, wijzigt het meerder of minder in 't oog val
dat uit den wederkeerigen invloed.-lendvahtuiwrkf,
of
vereischten
geboren wordt.. Hoe vatdier voorwaarden
baarder het geftel, d. i. hoe prikkelbaarder de fpier-, hoe
gevoeliger de zenuw - vezel is, zoo veel te zwakker behoeft
de prikkel te zijn, om een' even merkbaren indruk of ken.
bare verandering in de zinnen, en bij opvolging ook in
de ziel, te weeg te brengen, als een veel fterker of ver
prikkel op eene minder gefchikte of voor prikke--mogendr
lin ; vatbare bewerktuiging te verrigten in fact is. Het zij
nu dat die bijzonder vatbare aanleg in eene hooge mate van
prikkelbaarheid (vatbaarheid om aangedaan te worden door
uitwendige prikkels, de eigenlijk gezegde vita organica),
of in Bene verhoogde gevoeligheid (vatbaarheid om die aan.
doening over te nemen en mede te deden aan het algemeen
gevoelsvermogen, fenforizum, de vita dynamica) heflaat;
de voorbefchiktheid van fpoedige aandoening is in beide die
gevallen niet te miskennen.

(Het overige van dezen Brief hierna.)
IIE-
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33ESCIHOUWING VAN DE TENTOONSTELLING DER KUNST WERKEN VAN NOG IN LEVEN ZIJNDE HOLLANDSCHE
HEESTERS, IN SEPTEMBER EN OCTOBER I813,

TE AMSTERDAM.

(Vervolg en fiat van bl. 684.)

D

e prijs van het tableau de genre, door den Koning bij
vroegere Tentoonftelling alhier opgehangen, werd gewon
Heer W. B . VAN DER KOOI, te Franeker.-nedor
Van dezen zelfden Kunftenaar heeft men alhier twee fraaije
fchilderijen , als drie kinderen , fpelende in eene kamer (*) ,
en een Hollandfche of liever Vriefche boer, zijne pijp zittende te rooken (-I). De eene dezer fchilderijen fchijnt nu
onlangs, de andere is reeds voor eenigen tijd vervaardigde
De fchildertrant van den Heer VAN DER Koot, die
men zien kan dat VA N DIJK veel en wel beftudeerd heeft,
is eigenaardig, breed en natuurlijk. Wij ílellen hein onder
de eerfte Meesters van ons Land. De boer beviel ons
inzonderheid.

De twee veldgezigtjes met fchapen en vee, waarmede de
Utrechtfche Kunstliefhebber BI. A . K U Y TEN B R OUWE R
deze Tentoonílelling vereerde (§), waren het algemeen welgevallig, bijzonder dat in den trant van VA N DER D 0E S;
zoo ook het duinachtig landfchap van den Zwolfehen Kunstminnaar D. J. VAN DER L AE N ( **) : doch nog meer trok
de aandacht de zoo wél getroffen beeldtenis, door den Heer
A. DE LELIE vervaardigd , van een' onzer meest beminde
en geëerde Dichters (tt). Algemeene bekendheid verwekte
hier, en met reden, algemeens goedkeuring, zoo over de
welgetroffen gelijkenis, als de goede penfeelsbehandeling.
Uitvoeriger, en uitfickend van behandeling, is het niet
minder gelijkend a^ beeldfel van een doorkundig en bekend
Ge-

(*) No. 7o. (f) i ;o. 71. (y) No. 72, 73. () No. 74.
(tt) No. 76.
,
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Generaal ten voeten uit, door den zelfden Meester (*); ook
het bijwerk en landfchap toonen ons het veelvermogende
van een penfeel als dat van den beroemden DE LELIE,
Alleen hoorden wi} de aanmerking, of het goud der galonnen van gewoon geel wel genoeg onderfcheiden ware.
Van alle fchilderijen.,even breedvoerig melding te maken,
verbiedt ons tijd en plaatsbeftek; daarom zullen wij ílechts
als bij namen opnoemen C. M A L L E Y N van Rotterdam,
van wien een landfchap met paarden (f) , en A. o n ERMAN alhier, van wien twee niet vee (SC) zich op deze Tentoonflelling bevonden. Geene breede vermelding in ogen
wij daarom ook van den zeer verdienflelijken G. j. M 1 C II A ëL I5, van deze Stad, maken, wiens landfchap bij Loc(iem
(**) lof, en wiens refit natuurlijk Bezigt over de duinen,
tusfchen Overveen en Bloemendaal, op Haarlem (t,) bij
goedkeuring verwierf.
-zonderfchig
Groot zijn de begaafdheden, veelvuldig de kundigheden,
flout is het vernuft van den Ieer L. n1 OR I T z, weleer
te Leyden, thans alhier met roem bekend. Zijne eerzucht
kon het verwijt niet dulden, alsof onze landaard minder dan
andere voor het Historieele gefchikt was; hij ondernam
diensvolgens, zijne vermogens ook in dit vak te beproeven, en leverde zoo hierin, als in het tableau de genre,
zeer gelukkige proeven van zijne ongemeene bekwaamheid.
Drie kapitale (lukken heeft men op deze Tentoon;lelling
van zijne hand; het eerfle A. S N o E K in het karakter van
Achilles (§§), het tweede een tooneel uit de Ifigenzla in illis, volgens het vijfde tooneel, derde bedrijf, van ft A C rNE's Treurfpel (***), en het derde een welbekend mans.
en vrouwe - portret, zittende levensgrootte in eene kamer
bij eene pianoforte, terwijl een hondje een gevallen handfchoen in zijn' bek houdt (tti-). Het eerfle bevalt ons door
fraaijen Rand, uitnemende drapéring, grootfche voorltelling en treffende gelijkenis. Sommigen maakten de aanmerking,
(*) No. 75. (t) No. 8i. (§) No. 9o, ioo.
(+t) No. 82. (fi) No. 84.. (h**) No. 85. (j

(y

*) No. 8.

±J) No. $6.
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king: of niet het been en de arm te zamen , als 't ware i
te veel een hellend of gelijk afloopend vlak formeerden ? Hoe
het zij, wij achten het van ongemeen groote waarde. Ook het
volgende tafereel, hoewel veel minder, heeft verdienften;
maar het krachtig penfeel en de breede behandeling van dezen
zeer verdieni}elijken Kunstenaar zijn inzonderheid kenbaar
in het derde ftuk, bevattende eene welgekozene groep van
beelden; alles is hier goed geordonneerd en uitnemend bewerkt; ook is de gelijkenis treffend, de draperie keurig;
het hondje is inderdaad als van WE NIX. Nog heeft men
Bene zinnebeeldige voorfrelling van 't Genoegen door dezen
Meester (*) , welke ons echter niet zóó geviel als de beide
andere (tukken; het bloemwerk daarvan is door zijne echt-^
genoote vervaardigd. De juiste aanleg en goede gefchiktheid
dier verdienftelijke Vrouw voor deze moeijelijke fchilderfoort blijkt ook uit twee kleine bloemftukjes (j-), die dun
en wel behandeld zijn; zoodat wij ze voor de beste bloem.
fciilderijtjes van deze Tentoonftelling houden.
Een Jongeling van vijftien jaren , J. D £ MEIJER van
Rotterdam, zond en landfchap met eene ruïne (§), dat
voor een kind zeer wel is en iets belooft.
Vier miniaturen door twee Vrouwen liggen nu als aan de
beurt ter vermelding; drie, zijnde portretjes, door Mejufvrouw M N E E L S te Brusfel (**); en een van Mevrouw
.

L. C. DE N E U F V I L L E, geb. RITTER, alhier (tt);

het laatfte vereiscbt onderfcheiding. Bene vrouw flaat hare hand om een' dikken boomftam , met klimop omwas fen; zij houdt een' hond aan een' band; op den fram
leest men : je me"rs oh je vn' attache; het is van de
grootfte uitvoerigheid.
De Heer x. N U MA N, alhier, leverde ons een Hollandsch
landgezigtje met vee , een mans -portret, en een kind, fpe.
lende bij eene wieg (§§) , als wilde hij door drie onder fcheidene tafereelen aan het algemeen vragen, voor welke
foort
(*) No. 87 (t) No. SS , 89. (6) No. 91.

(**) No.

("T i) No. 95 ** - ($^^) No. 96 -9e.
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kort hij befit gefchikt ware. Naar deze proeven te oordeelen p
antwoorden wij voor ons : „ voor de eerfte het best, voor
de laatfte zeker het minst. " Het landfchapje is regt na=
tuurlijk voorgetleld en bevallig geíloffeerd.
Betuigden wij ons leedwezen , dat de Heer G. J. VA D
o s hier geene zijner bloemfchilderijen leverde, in welk vak:
hij voorzeker alle zijne kunstgenooten overtreft, hij ver
dit eenigermate door de voorftelling van een ftil le--goedt
ven, waarin een doode faizant hangt (*). Zoo wij moestex
beflisfen, welk pen/eel van de ganfche Tentooníielling het.
beste is i konen wij voorzeker dat van dezen Schilder, Men
bezie met aandacht het dunne, fijne en teedere der pluimaadje , en men femme ons toe, dat zulk een Bloemfchil.
der Hechts voor zulk eene navolging van teedere veertjes
gefchikt was. Wij fchatten dezen faizant ongemeen hoog„
doch betuigen voor het overige, in de zamenílelling van het
Eiuk weinig houding aan te treffen; men befchouwe dus,,
als 't ware, dezen uitmuntenden vogel als eene fludie op
zichzelve , en het overige als bijwerk.
De kunst is niet erfelijk; en echter vindt men fomwijlett
in één geflacht i in één huis; meer dan één voottreffelijk
Kunítenaar. Zoo veel vermag voorbeeld en welgeplaatfie
naijver! De beide broeders r,. j. J. en P. G. V A N OS, te
's Gravenland, wedijveren in uitilekende kunstvermogens.
Gaf de Bloemfchilder hier een klein tafereel, de Landfchapa
fchilder geeft hier twee zeer kapitale fchilderijen. Het eene
fielt voor eene liggende koe, levensgrootte en van voren te
zien, terwijl een kalf nevens haar that (t); het andere een
heizigt met liggende fchapen en een aangenaam verfchiet
Als Kabinetflukken zouden wij ze te weinig bevallig, te groot
en te iji vinden; doch als proeven van kunst enwelgefaagde
lludie leveren zij ons hier de meest gewenschte bewijzen. Men
kan b. v. niets natuurlijker verlangen , dan het flaande kalf 9,
hetgeen, in den trant van den grootgin P0 T T E R gefchilderd %
den toets van het naauwkeurigst onderzoek kan doorftaatt.

r.

(s).

(*) No. zot.

(T) No. ion. (S) No. i ®3,

N NG.1813.NQ.

I5.
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De Leerling van laatstgemelden P. G. VAN OS, J. V A N
R A V E N S WAY, te )=lilverf iim , levert op deze Tentoon
een goed getuigfchrift zijner vorderingen, in eerie-fielng
weide met eenig vee (*).
De meest gevorderde van alle Kunlenaars finds de laatfle
Tentoonflelling is, volgens onze gedachten en die van vele
anderen, de Heer j. W . PT E NE MA N, uit den Haag. Het
is veel, in één vak van fchilderen uit te munten; wat lof
verdient dan niet hij, die in vier foorten , het historieele, ta.
bleau de genre, het natuurlink en het zoogenaamd poëtisch of arcadisch landfchap, tevens uitmunt! Dit doet
deze Schilder. Tot bewijs van het eerffe, trekt de Christenleeraar HAMBROEK, zijn woord getrouw, terugkeer
rende tot zijne vijanden, de Chinezen, ondanks het gefchrei en de wederhouding zijner echtgenoote, kinderen en
vrienden (t). De houding van dezen Hollandfchen R Ee, u T. u s is regt edel, de ordonnantie fraai, het geheel ver
wezen van de flaauw liggende vrouw heeft-dienfl:tjkh
te veel van het ivoorachtige ; een gebrek , doch dat ook
in eenen Ridder VAN DER WERF r wordt waargenomen. Tot bewijs van de tweede fchilderfoort í{rekke het
waschvrouwtje (5). Dit fchilderijtje trof inzonderheid; het
is in den waren IFiji der Ouden, in dien van eenen Delftfehen VAN D ER Al EE R of M E T Z U, vervaardigd. Dit
Rukje alleen ware genoeg geweest, om ons de uitftekende
vorderingen van P I E N E M A N te doen zien ; en echter bewijst ons zulks nog daarenboven ten duidelijkfte zijn natuur
trant van-lijkandfchp,obsgezitj(*)nd
H A K K r R T behandeld , en uitnemend fraai geftoffeerd. Wij
vonden dus ook daarin een bijzonder genoegen, en ftellen
het verre boven het arcadisch landfchap (tt), waarin wij
betuigen moeten, van de vier Rukken , verre het minst behagen te hebben. Wij danken dezen Schilder voor de
welbeftede vlijt en de menigvuldige ftudie, zonder welke
voor() No. 113. (t) No. Io4. (§) No. 107. (**) No. io6.
(t t) No. io$.
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voorzeker het hem onmogelijk geweest ware, zulke flappen voorwaarts te doen in het edel ftrijdperk der kunst.
Dezelfde vlijt en ijver bleek ons in vijf fchilderijtjes (*)
van den zeer verdienftelijken D. D u i r.L alhier, eenen man
van kunde en zeldzame begaafdheden. Van allen beviel de
galerij van de St. Pieters kerk te Rome ons het best; het
is, in den trant van eenen iT A N DE R U L F T, fraai behandeld , en keurig van ftoffaadje.
Van den Heer A . R 0 B IN E A U, thans alhier woonachtig,
befchouwt men hier drie portretten (t), en eene zeer uit
zinnebeeldige voorftelling (S) , die wij van ganfcher-Voerig
harte tot waarheid gebragt zagen; zij verbeeldt den Vrede
en de Liefde, terugkeerende op de aaide, in rouw over
de rampen des oorlogs.
Wij haasten ons nog melding te maken van drie landfchappen met vee (**), uit Brusfel door den kunstkeurigeii
Heer j. B. D E R o v gezonden. De luchten en het landfchap
vonden wij zeer verdieriftelijk en natuurlijk, en oordeelden
deze beter dan de ftof£aadje, welke, hoezeer niet onbevaIlig, ons wat ftijf voorkwam. Dat met vee, trekkende
over eene fteenen brug, beviel ons van de drie het beste
De winter 'van A. J. R U Y T E N s C H I L D alhier (-fit) is
inderdaad zeer natuurlijk; het geval is zeer goed gekozen
de beelden, fchoon misfchien wat forsch, zijn zeer wel ge-

teekend.
De Heer M . 3 CH 0 U M A N, verdienftelijke zoon van een'
uitftekenden vader, is bekend door zijne zee- en water-gezigten; men vindt hier twee fchilderijen van hem; de eene
een Bezigt op de Maas voor Dordrecht (§S), de andere
.een woelend water (***) ; beide ftukken van veel verdienlien. En echter hebben dezelve niet geheel voldaan aan
le, naar gedachten, al te hoog gefpannen verwachting van
een'
*) No. I08 112. (t) No. U5-117. (j^) No. Iii.
() No. n8-12o. (if) No. 121. (S^) No. i22.
-

***) No. I2?.
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een' Meester, die zoo veel uitnemends in dit vak heeft
geleverd en kan leveren. Wij prijzen dezen beroemden
Zeefchilder bijzonder daarin , dat hij niet, gelijk zijne Stad
RIJ , V E R--euI(nstgo,dHerVANST
S T EEG, DIE U L MAN , S MAK en anderen, waarop Dordrecht roem draagt, de uitnoodiging tot deze Tentoonflelling weinig geacht, maar welwillend zijn kunstwerk geleverd heeft ten algemeenen nutte.
Wel iets behagelijks heerscht er in de zinnebeeldige

tafereelen (*) van den met regt geachten Teekenaar en
Schilder J. SC H W A C H H d F E R alhier, van wien men hier
ook twee portretten (t) heeft, alsmede een Kupido (S),
die echter te koud en met te veel bijwerk bezet is. De na
weinig te vrede, en het eenvoudige is het zegel-turisme
der waarheid; de herinnering aan deze fpreuk boude hij en
de vlijtige J. U IT E N B 0 G A AR D T alhier, een Teekenaar
vol verdien(ten, ons ten beste. Van den laatften heeft men
twee boomrijke landfchappen (**) en een vrouwtje in eene
nis met twee kinderen (tt). Alles is te zwaar en te
overladen, en verraadt, bij groote kunde, gebrek aan genoegzamen finaak.
De Heer C. J. BAAN VAN SLANGENBURG, te
Leeuwarden, vertoont ons eene grootmoeder, haar kleinkind iets voorlezende
Deze fchilderij trok onze bijzondere aandacht, en verdient onderfcheiding : het geheel heeft
zeer veel loffelijks; alleen is het nederfaan der oogen bij
het lezen niet zeer gelukkig, en het is alsof de oude vrouw,
fchoon lezende, blind was; het is misfchien met eene
kleinigheid te verhelpen.
De Heer J. D. TE I S S IE R, bij liet Mufeum op het
Paleis alhier dagelijks werkzaam, heeft zijne ledige uren
uitnemend beíleed in het naauwkeurig afteekenen van twee
zeer fraaije fchilderijen aldaar, de eene een St. Nicolaas
avond naar het meesterfluk van JAN STEEN (***) , de

(u'.

an(*) No. 126.

(i)

No. 124, 125. (S) No. 127• (**) NO. 1 23.

x^*. (?f) No. I35. (f§) No. I29. (***) No. 132.
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andere naar een fruitftuk van v A N H ui z u M(*). Het
eerlle is het beste; de beelden zijn als portret; de kleurel=
hadden iets helderder kunnen zijn.
De Heer H. VAN WINGERDEN, te Rotterdam, le.
een timmerman (S) en een metverde een wintergezigt
felaar (**). Wij vonden dezelve voor deze Tentoonflelling geenszins gefchikt.
Dat onze Kunflenaars het historieele kunnen behandelen,
en zulks met goed gevolg, toont de kapitale fchilderij van
den Heer B. WO L F F alhier, voortlellende Sophonisba terwijl haar door een' vertrouwde van Mas/inisfa de giftbeker
wordt gegeven (if). De karakters en de hartstoeten zijn
wel uitgedrukt, de draperie en kleeding zeer goed naar tijd
en onderwerp, de kleuren helder; het geheel fcheen fommigen te ijl voor vier, of liever drie beelden; het vrouwebeeld kon iets bevalliger; het geheel is echter lofwaardig. Ook de gefchildexde lijst is bedriegelijk.
Herinneren wij ons nog levendig genoeg de vorige Tentoonftelling, zoo brengen wij ons zeker met genoegen voor
den geest het zittend vrouwtje van den verdienftelijken r.
C. WONDE R, te Utrecht. Dezelfde Kunftenaar geeft ons
hier twee proeven zijner bekwaamheid; een meisje, dat appelen fehilt (§§), en eene oude deftige vrouw met kneep
-muts en zwart-bonten mantel, houdende een brille -jesdoosje in hare hand (***). De eerfte is luchtig maar fraai
behandeld, doch had in hare nabijheid eene nijdige buurvrouw in P IE N E M A N'S waschvrouwtj e ; de andere is ui t-ftekend door velerlei verdienften; de kleeding is van de
hoogfte uitvoerigheid, en volkomen naar den aard der fuf;
het wezen is natuurlijk vel en vleesch; de handen zijn goed
geteekend; men krijgt eerbied voor deze moeder, en tevens voor haren zoon — den verdienftelijken WONDER.
flier

( r),
-

,

(*) No. I3T. (f) No. 136. (§) No. 137. (**) No.
No. I39• (§S) No. I .I. (***) No. I4O„
Ccc3

(if)
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Hier zouden wij onze befehouwing eindigen, zoo wid
nog niet eene nagekomen fchilderij vonden, daar x. s T o Kv i s alhier (*). Zij is zeer goed aangelegd, doch fchijnt
niet afgewerkt. De Heer S T 0 K v I s heeft echter beter,
gedaan dan de Heeren BARBIERS, KO BE LL, HENp R IR s, VAN LEEUWEN en vele anderen, wier namen
wij voor ditmaal liefst verzwijgen, die geheel niets gezon
den hebben. Het minst voegde zulks den Heere K 0 B E L L,
als lid van die Kiasfe, door welker Kommisfie, onder
toezigt en met medewerking van de Stadsregering, deze
Tentoonftelling zoo gelukkig haar beflag gekregen heeft.
Men veroorlove ons, na deze beoordeeling, nog de vol
opmerkingen.
-gend
Van het plaatfelijke is zoo veel partij mogelijk getrokken.
Er is, zoo men zegt, ondanks den buitengewonen toeloop, niets befchadigd; men had echter voorzigtiger gehandeld, Bene kleine balustrade voor de fchilderijen te maken.
Men prijst alomme de ongemeene vlijt en ijver der Kommisfie yan het Iultituut, welke geene poging gefpaard heeft,
om de Kunftenaars en Liefhebbers over te halen om het
hunne bij te dragen, en om het Algemeen den noodigen
toegang zoo gemakkelijk mogelijk te maken. Het verwondert
ons, dat wij geene proeven zagen van Beeldhouwkunst,
waartoe een man als M OR I T Z het zijne had kunnen bij
-dragen.
Wij betuigen groot genoegen gefmaakt te hebben in deze
Tentoonftelling, bijzonder ook daarin, dat wij den gelukkigen aanleg voor Teeken- en Schilderkunst in ónzen Landaard meer en meer bewezen zien door de fchitterendite proe.
ven; zoodat wij nog lange zullen denken aan den algemeenen lust, aandrang en belangftelling, bij zoo vele duizenden, ook onder de zoogenaamde eenvoudigfte burgerlieden,
die deze Tentoonftelling met een warm gevoel bijwoonden,
en dikwerf zeer gegronde aanmerkingen maakten. Ja, on'
ze Landaard eerde en waardeerde van oudsher, en ook
nu
() No. 42.
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;iiu nog houdt, hij in groote waarde, al wat fchoon en edel
is. En zouden Wij ons verwonderen, dat hij in deze Tentoon
behagen vond? — „ Maar de tijd.. . " Welnu , is het-tielng
niet ftreelend, in tijden van woeling, in dagen van onrust
en oorlog, der vreedzame kunst ftille offers toe te brengen?
Nog deze aanmerking moet ons van het Vaderlandfche
hart. Men ziet in andere Landen ook lofwaardige Tentoonfiellingen; doch het eigenaardige der Hollandfche Schilderfchool is en was verfcheidenheid. Wij bewonderen bij de
xtaliaanfche en de overige, uit haar voortgevloeid, een uit
doordringen in den geest en fmaak der Ouden, eene-munted
juiste kennis van het menfchelijk ligehaam, eene edele fierheid,
grootfche uitdrukking, floutheid, kracht, fikfche zamenftelling, en vele andere voortreffelijke eigenfchappen der kunst;
maar zij misfen die geestige verfeheidenheid, der Hollandfche
School alleen eigen. Hier zijn het niet alleen op zichzelve
ílaande , of meer en min zamengeftelde , beelden ; hier leert
men niet een gedeelte, maar de ganfche Natuur kennen;
zoodat er bijna geen voorwerp in dezelve gevonden wordt,
waarin niet een Hollandsch Meester uitmuntte. De Neder
kunst (om nu ook eens van oude Meesters te ge--landfeh
wagen) leidt ons rond, met eenen BOT I-I, in berg- en
boomrijke landfchappen; met R v 1 s n A Ai. en w IJ N A N D s,
langs duingronden, bij liggende boomhammen en ftortende
waters. Wij wandelen , met HO B BE MA, in liet digtst
der bosfchen, bij eenzame boerenwoningen, en met eenen
II A K RE R T, bij hoog opgaand geboomte. Wij zeilen op
Woelende waters met B A K H U I Z E N, en langs effen ffroomen met eenen WILLEM VAN DE VELDE. Wij bewonderen het hoornvee in r o T TER, de fchapen in B E RCHEM en VAN DER DOES, de paarden in eenen wouW E KM AN; zelfs den bok, den ezel en het varken, in
KAREL DU jARDIN; en alien te zamen in eenen AD a.
A N VAN D E VEL D it. Nu eens bekoort ons de leven
hofwarande van J1 ON D E it O E 'PER; dan weder de-de
doode haas van W g. n I z. Wij zien in den tuin VAN
ec4
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H U I z UM 's bloemen met de druppels van den dageraaci
en de altijd woelende miertjes; haar fal, hare kleur, hare

fchikking verrukt ons ; de geur alleen ontbreekt. Wij treden langs de iraten eener flad met B E R K H E I D E N,
HEERSTRATEN Of VAN KESSEL, naar huizen, zoo
bedriegelijk door VAN DER HEIDEN gemetfeld ; men
treedt ze binnen door eenen gang, waarin het licht en de
doortogt zoo misleidend fpelen door de kunst an eenen i i E'T E R DE H 0 0 G H E of den .Delftfchen V A N D E R MEER.
Men trede vrijelijk de vertrekken binnen, waar deftige ge*
zelfchappen door VAN DER HELST , met het fatijn van
Benen TE R B U R o, den bonten kleederrand van eenen
i E T z u, waar de afbeeldfels door eenen D 0 U, R E MBRAND, MIEREVELD , FRANS HALS en anderen,
pracht en fierlijkheid ten toon fpreiden. O S T A D E noo,
digt ons, van deze woningen der rijken, naar zijne eenvoudige boeren binnen- of buitenhuizen , of wel naar eene
vischmarkt; STEEN naar zijne boerenfehool, of in zij
bedorvene huishouding. -- Doch, dus voortgaande,-ne
waar zouden wij eindigen? Wij vonden wel vermoeiing, geen verzadiging. Bijna zoo vele Schilders, zoo
vele fchilderfoorten 1 Deze verfeheidenheid heerschte voorheen, heerscht nog, en blijve, bij eene meerdere beoefeping an het historieele, heerfchen in onze Schilderfchool,
welke zich, gelijk wij gezien hebben, weleer, en ook nu
nog in onze dagen, met edele fierheid verheft op zeer uitmuntende, op zeer zeldzame vernuften.
NASCHRIFT.

Gedurende de laatl{e dagen der Tentoon1telling nog eenige fchilderijen en teekeningen zijnde toegelaten, geven wij
pok hiervan bij dit Nafchrift eenig kort berige.
Het eerfie, dat ten toon gefield werd, was een achterwaarts liggend vrouwebeeld, door A L L' i R T I, Kweekeling te Rome. Het is zeer goed gefciiilder,1, en van eene,
ongemeene bevalligheid , zoodat het met regt de bewonde„
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lering an velen tot zich trok; het wezen, en bovenal
het haar, is zeer goed behandeld; het is naar een zeer
bekend Italiaanseh marmeren beeld. Naar ons oordeel, is
de rug wat te zeer ingezakt, en maakt dus eene al te fterke,
Bene eenigzins onnatuurlijke bogt.
Het tweede nagekomen fluk was van den Heer VA
BRE E, van wien wij hier voren met lof melding maakten.
In een landfchap ziet men eene jonge dame, met een lief
naakt kind in haren arm, zittende onder eene paratol, flerk
door de zon befchenen. 1)e inval, de uitvoering, de kleur,
het geheel draagt weder de fprekendlle bewijzen van den
grooten geest en het edel, ja onfchatbaar vernuft van dezen grooten Schilder. De handen waren niet zeer iaaau\vkeurig; hetgeen wij ook in de Madonna hebben opgemerkt.
Wij wagen ook nog deze vraag: hoe kan het landfchap boven en ter zijde donker en als door geen zon verlicht, ei
de parafol alleen daardoor beftraald zijn? Nei, hoe het zij,
ondanks deze aanmerkingen , het geheele flukje is allerhekoorlijkst door uitnemende bevalligheden, en gaf met regt
algemeen groot genoegen; waaraan wij deel genomen heb
ben, en nog, door herdenking, van ganfcher harte deel
nemen.
Hierna kwamen twee gekleurde kapitale teekeningen ,
zijnde van een Ijaagsch Liefhebber, J. C. BR AAM S: de
eene verbeeldt een landfehap met waterval, en is naar cen
fehilderij van R v I s n AAL; de andere een oud gebouw,
waarvoor een manege niet paarden, zoo wij ons niet hedriegen, naar eene fchilderij van v A N B LOM D1 E N. Wij
kennen dezen Liefhebber niet, doch meenee in leem een'
hoogst verdienftelijken Lec,rling van den geachten ii A A G te
herkennen. De paarden en beelden zijn uitmuntend ge
-teknd.
Eindelilic werden, t cdureiide de allerlaatfte dagen der
twntoonftelling, nog drie ílukjes ingezonden; liet eene ecne
Noordhoiiau ifche dame, fraai en kunflig in miniatuur bewerktdoor Mevrouw DE N3:urVIT,LE, geb. R IT TE n;
het tweede een aangenaam veldgezigrje, door den Landicl,ap_
C
5
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fchapfchilder VA N o S; het derde nog een fraai buitenhui
van H A N S E N, waarin het licht door het achtergangetje
op de uitl'ekendfte wijze regt natuurlijk behandeld is; overi•
gens was het niet zóó doorwerkt als deszelfs tegenhanger,
het hier voren geroemde bleekende vrouwtje.
Van alle deze (lukken is het te beklagen, dat zij niet eer
der zijn ingezonden, als zijnde allen hoogst belangrijke bij.
dragen voor deze uitnemende Tentoonftelling, welke wij
ons met groot genoegen nog langen tijd zullen blijven
herinneren.

-

BIJZONDERIIEDEN, RAKENDF. EEN KLOOSTER VAN GEESTELIJKE(
-VAN DE ORDE DE LA TRANPE, IN ENGELAND GEVESTIGD.

M

eer dan eens heeft de aandacht van het algemeen zich bepaald bij Kloostergelichten, ingevolge der Franfche Ornwente.
ling, naar verfcheiden landen verplaatst. Niet onaangenaam zal
het, veelligt, onzen Lezeren zijn, een beknopt verhaal hier te
vinden van een bezoek, gedurende den jongstvoorgaanden
zomer (des jaars 18íz) afgelegd in een Klooster van Monniken van de Orde cie la T rappe, geflicht niet verre van Lui.
worth- Castle, een landgoed van den Heere WELD.
In het begin van Julij des gemelden jaars vertrok ik, (zoo
(preekt de bezoeker) 's morgens ten acht ure, van Dorchester,
in gezelfchap van twee perfonen, van welke de een, eeni..
gen rijd verleden, het Klooster had bezocht, en zich gereedelijk aanbood, onze gids te zijn. Na eenen weg van ongeveer
elf (En elfche) mijlen, over duinen, met kudden fchapen bedekt, Ploegen wij refits af, naar eerre kleine vlakte, geheel
met geboomte beplant. Aan liet einde dier vlakte floot
liet oog, niet onbevallig, tegen het Engel/die Kanaal; midden in dat tafereel ontdekt men het Kasteel Luiiv©rth, een
Gothisch gebouw, beftaande uit vier ronde torens, door even
zoo vele muren aaneengehecht. Naardien de vreemdelingen
vrijheid hebben het Kasteel van binnen te bezien, klommen
wij van het paard voor de hoofdpoort, ter wederzijden van
welke Latiinfche opfcltriften haan, het eerre van welke de
dierbare verdraagzaamheid vermeldt, in den jare 1780 aan de
P.,2.,:sck-Katlaclijken verleend, en liet andere gewaagt van het

be-
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zoek, waarmede zijne Groot-Brittannifche Majesteit, eeni.
gen tijd verleden, Mijnheer WELD vereerd heeft. Vervolgens
door het voorvertrek gaande, kwamen wij in eene ruime en
zeer wel verlichte zaal, aan welker einde een orgel flaat, hetwelk befpeeld werd, zoo lang wij in dit geflicht vertoefden.
Elk vertrek heeft een kabinet, loopende naar eene kamer
in den naasten toren , dienende tot een flaapvertrek. De
gezelfchapzaal en de boekerij zijn ruim, en in een beval••
ligen fmaak gemeubileerd. Op liet plein float eene prachtige
Roomsch-Kstholijke kapel, beflaande uit twee vakken en ecu
koepel in het midden. IIet hoófdaltaar is prachtig, en wordt
door drie goede fchilderf'tukken verlierd.
Na het Kasteel bezien te hebben, deden wij eerie wandeling
in het veld, en leiden Bene mijl wegs af, eer wij aan het
Klooster kwamen. Het is een gefticht, van vrij geringe bouw
gemaakt, en van eerie zeer eenvoudih;e bouworde. De-ílofen
ommelanden vertoonen het beeld eerier wezenlijke wildernis.
De heuvels zijn kaal; de ooste•wind, over het hanaal waaljende, neemt, al fpoedig, de knoppen van alle boomen weg.
Aan de poort van het Klooster gefcheld hebbende, werden
wij door den Portier ontvangen. Hij droeg een mantel van
flik en grof laken, aan welken een kap van dezelfde floffe was
verbonden, die van achter op zijne fchouders hing en zijn gelaat liet zien; doch de andere Monniken, eveneens als de Por
gekleed, bedekten hun aangezigt nit die kap, zoodat hun--tier
ne oogen en neus naauwelijl.s konden gezien worden. Hunne
koufen zijn van grof laken, en de fchoenen van hout, met
een zool, drie duineen dik. Na ons gevraagd te hebben, of
wij vrouwen bij ons hadden, en hierop neen geantwoord
hebbende , geleidde ons de Portier naar het eetvertrek ;
het is eerie doorloopende zaal , welker muren fleclhts gewit zijn, gemeubileerd met eerie ruwe tafel en twee of drie
houten íloelen. Op de etenstafel florid een weinig foep en
brood, het éénige voedfel, den Monniken geoorloofd. Het gezigt van de foep, ik moet het bekennen, maakte mij misfelijk;
•het brood was vo!kolnen zwart. Zoodanig is het t:.wone
voedfei der gemeente; in den zomer tt°ordthet tweemaal : daags,
en in den winter leerurn eenmaal toegediend. Het taVei ereedzbap beiloat uit een houten kont en lepel, en een grof aarden
iï hotel voor elk.

Vera
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Vervolgens kwamen wij in eene foort van gezelfchapzaal,
alwaar wij een paar dozijn dweepachtige boeken vonden,
fommigen in het Fransch, de overigen in het Latijn gefchreven; dit was hunne geheele boekerij.
De kapel is net en eenvoudig zamengelleld; het altaar alleen Is
eenigzins verfierd. Van daar gaande, gingen wij, door het
Klooster, naar het kerkhof, zijnde niets anders dan een klein
binnenplein, met kruiden en gras bedekt. Twee graven, reeds
met lijken gevuld, zijn kennelijk aan twee houten kruifen; één
graf ligt altijd open, om den eerstflervenden te ontvangen.
Onze leidsman verzekerde ons, dat ieder lid der gemeente hartelijk bad, de eerfle te mogen wezen, die aldaar zou worden
bijgezet; dit verwondert mij niet, wanneer ik hunner ellende
gedachtig ben, en hoe diep de menfchelijke natuur, binnen
den omvang dezer muren, vernederd is! Nergens heb ik iets
dergelijks gezien.
Nadat wij de vertrekken gelijksvloers bezien hadden, werden
wij naar de eerfle verdieping geleid, alwaar wij de flaapkamer
vonden. Het is een lang en naauw vertrek, door één veníler
Hechts verlicht, in den muur tegenover de deur. In deze zaal
zijn vier- of vijf-en-twintig bedsleden, of liever cellen, door
planken van elkander gefcheiden. De geheele gemeente unapt
in deze cellen, op planken, alleenlijk met eene hechte deken
bedekt. Alle nachten ulaan zij ter middernacht op, om God
te gaan bidden; hierin zijn zij werkzaam tot vier ure, om,
vervolgens, den tuin en het land te bewerken, of ander huis
werk te verrigten. Ten elf ure houden zij het middag-felijk
zeven ure begeven zij zich ter rust.
-mal;ten
Geen lid der gemeente, uitgezonderd den Portier, heeft vrijheid om te fpreken, ten zij hij, van den Superieur, daartoe
verlof bekomen hebbe; naauwelijks keken ons de Monniken
aan., welke wij ontmoetten. Wanneer wij hen naderden, wendden zij het hoofd ter zijde, en maakten een kruis, zonder
een woord te fpreken. Verfchrikkelijk is inderdaad de stilte
dezer plaatfe. Zeventien mannen en vijf jongelingen maken
het tegenwoordige gezelfchap uit, indien men dien naam moge
geven aan eene vereeniging , welker ziel de ongezelligheid is.
De Heer WELD heeft aan deze broederen het Klooster ten
hunnen gebruike afgellaan, en Bene boerderij, van genoegzaspe uitgeftrektheid tot hun levensonderhoud. Hetgeen zij,
valt
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tratl de opbrengst der boerderij, tot eigen onderhoud niet
noodig hebben, verkoopes zij op de markten der naburige
Reden, alwaar zij, daarentegen, datgene koopen, hetwelk
zij, in hunne huisfelijke eenvoudigheicl, behoeven.
De Portier, hoewel lid der gemeente, was vrij gefpraakzaam.
Hij klaagde inderdaad over dei Superieur, die, hem twee jaren in eenen post latende voortgaan, welke door alle broeders
beurtelings moest vervuld worden, zijne godsdienliige overdenkingen te lang Hoorde; vurig verlangde hij, dezelve te
hervatten, om er nimmer wederom van te worden afgetrokken. De verkeering met vreemdelingen, zeide hij, wekte in
hem het herdenken op aan eene wereld, welke hij wilde ver
Niet weinig ftond ik verfleld, toen ik, bij het af.-getn.
fcheidnemen, dezen man, die met zoo veel ijvers naar zijne
fcheiding van de wereld streefde, een blijk mijner erkentenisfe voor zijne gedienfligheid aanbiedende, hem, met eene
Nederige zedigheid en nedergeflagene oogen, mij zijne mor
zag toereiken, terwijl hij met eene wellevende hou-figehand
Zoo veel het u belieft , Mijnheer! — Eenige-dingze:
féhellingen waren de fchatting, van ons geheven, bij ons ver
dit akelig verblijf der onkunde en wanzindelijk--latenv
heid. Ik verliet het, zuchtende van medelijden met het lot
der genen, welken de ondeugd of de dwaasheid naar het Kloos
er de la Trappe voeren, om er voor wezenlijke of ingebeel--t
de misdaden te boeten.

DE FAMILIE VERZOENING.
-

wee gebroeders, met name
hadden langen tijd
T
gemeenfchappelijk een klein landgoed bij Marfeille in pacht,
A R R AG ON,

hetwelk den Heer PAST O R E T , een hupsch Magiflraatsper.
foon aldaar, toebehoorde.
Zij hadden elkander hartelijk lief, en bevonden zich in hun
zeer gelukkig. Doch des winters zijn op het-netoflad
land de avonden verbazend lang, en, fpijt de broederlijke liefde, gevoelden toch beiden, dat er zekere oogenblikken waren, waarin men te eenzaam was. Zij befloten derhalve te
;rouwen.
In den beginne leefden beide huisgezinnen in de grootte
eendragt; doch van tijd tot tijd ontítoud tusfchen de vrou-

weu
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wen menig krakeel, doordien de eigenbaat zich in het fpel
mengde, en elk flechts op zijn voordeel bedacht was.
De vrouw van den oudflen baarde haren man in negen
jaren tien kinderen; de echt des jongaaen, daarentegen, bleef
kinderloos. Deze omflandigheid droeg er mede toe bij, om
de goede verflandhouding der beide vrouwen te Horen. Intusfcihen waren de beide familiën immer blijven zamenwonen,
zonder aan fcheiding, of deeling des gemeenfchappeïijk verworven goeds, te denken. Doch een hevige twist brak op
nieuw nit, en de gemoederen verhitteden zich zoo zeer, dat
men eenulemmig befloot te fcheiden.
Inzonderheid Ilondeii de vrouwen er op, en de arme mans
moesten gehoorzamen. Den eerstvolgenden zondag begaven
zich beide gezinnen naar den Heer P A S T O R E T, met voornemen de fcheiding door hein te laten regelen. In zulke gevallen is het gebruikelijk, dat de eene der beide partijen de
bezitting in twee heiuren verdeelt, en der andere dan de keu
beiden wordt gelaten.
-zetusfchn
De oudfle A R R A G o _3 ondernam deze deeling, in tegen
zijnen broeder, de vrouwen en zijne tien-wordighevan
kinderen. Beide broeders finolten in tranen, en een diep,
fomber flilzwijgen verraadde de fmart, die hun door broeder
-liefdgojnhartvceud.
De jong(le koos eindelijk met eene bevende hand, en zeide
vervolgens: „ Ik neem hier deze helft, broeder; maar — er
„ behoort nog iets bij."
Waarlijk niet, broeder; gij jiunt alles naauwkeurig nazien."
„ Ik heb reeds gezien, dat er iets aan ontbreekt, hetgeen mij
„ boven alles lief en waard is. —• Meent gij, lieve broeder,
dat ik, die kinderloos ben, ons vermogen met u deden
„ zal, zonder de kinderen? Ik moet er de helft van hebben,
Ik neem vijf, en wel de jongfie jongens en meisjes; de
overigen blijven de uwen; zij kunnen in het huishouden in
„ de hand komen. Mijn verlangen is ook dat mijner vrouw."
De toon, waarop dit gezegd werd, maakte eenen diepen indruk op alle de aanwezigen, en herfchiep eensklaps deze bij
eigenhaat en oneenigheid in een roerend tooneel-enkomstva
tier verzoenifng. Allen omarmden elkander teederlijk; er werd
niet meer aan fcheiding gedacht, en de huisfelijke vrede was
goor altijd in dit huisgezin herfleld.

Ecu-
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D

e Godgeleerde B R n C u T E R was de zoon van arme ottders, en zag zich, daar dezen vroeg fiierven, van alle onder
beroofd zijnde, genoodzaakt, zich bij ecnen rondtrek--fleunig
kenden kwakzalver als hansworst te verhuren.
Hij kwam met zijnen principaal ook te I dnigsborn , in het
NVurternbergfche. Flier trok de knaap de opmerkzaamheid eens
inwoners tot zich , die hem , -daar hij talenten in hein ontdekte,
eener betere rigting waardig, uit medelijden tot zich nam, als
zijn eigen kind opvoedde en liet ftudcren.
wijdde zich der godgeleerdheid, en werd als
BRECHTER
Diaconus beroepen te Beberach.
Toen hij daar op de proef predikte, was zijn voormalige
principaal, de kwakzalver, bij toeval in de ftad, en ging, op
aanhouden van zijnen waard, met hem ter kerke.
Naauwelij ks had BRECHTER den kanfel betreden en zijne
leerrede begonnen, of den kwakzalver kwamen de tranen in
de ooggin.
„, Waarom fchreit ge?" vroeg de waard den hikkenden. „Ach !"
antwoordde hij, „ die heer was eenmaal miin hansworst; zoo
„ eenen krijg ik inmijn ganfche leven niet weer."
DE DANKBARE RUS.

voorjaar van i8oi namen eenige Rusfifche foldaten, die
Iuitn het
hunne krijgsgevangenfchap in Frankrijk naar huis marcheerden, te LobJladt hun nachtkwartier. De brave landlieden ontvingen de vreemdelingen met de grootfte gastvrijheid, befchouwden ze nieuwsgierig, maar onthaalden ze des te zorgvuldiger.
Een der Rusfen, die bij een vriendelijk moedertje was gebilletteerd geweest, wilde haar des anderen morgens zijne erkentelijkheid betuigen. Hij ítortte zich uit in dankzeggingen; maar
zij — die geen Rusfisch verffond — fchudde verlegen het
lloold. Hij knoeide brokken Fransch bijeen; zij wist nog al
niet, wat hij wilde. Vol mismoedigheid liep hij eindelijk heen,
haalde zijn geweer, helde zich voor haar, prefenteerde het met
eene martiale houding, en ging, verzekerd dat zij hem nu
buiten twijfel begrepen had, te vrede heen.
NEw-
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en geleerde in Duitschland had een mathematisch inítrumetit
E
uitgevonden, waarvan men zich veel beloofde. Hij zond het,
als een gefchenk, aan de Akademie der Wetenfchappen te Londen. Ni E w T o N, destijds prefident, was hiermede zeer in zij
nen fchik, en ging alzoo zelf terflond naar het tolhuis, ota
het over te nemen. Het moest vertold worden, en men vroeg
hem derhalve, hoe hoog hij het fchatte.
„ Hoe kan ik het fchatten!" riep NEWTON met geestdrift
uit: „ Indien het voldoe aan hetgeen men er van zegt, dan
„ is het van onberekenbare waardij !"
Daar nu zoodanig inirument in Engeland nog niet gemaakt
of verkocht was, zoo ítelden er de tolbedienden eenen zeer
hoogen prijs op. IIiernaar werd de tol bepaald en moest valt
áíe Akademie betaald worden; doch dezelve befloot eenftemsnig, den grooten NEWTON geene zaken bij het tolhuis we
derom te laten bezorgen.
,

MILTON'S ECHTGENOOTE.

had eene zeer fchoone, maar ook zeer twistzieké
M
vrouw. Eens noemde haar de Hertog
IL TON

VAN BUCKINGHAM

eene roos. „ V^n de kleur kan ik niet oordeelen," antwoordde
de blinde Dichter: „ doch gij kunt ligt gelijk hebben; althans
„ ik gevoel de doornen dagelijks!"

B E R 1 G T.

Wij hadden ons, en zoo wij meenen op goeden grond, gevleid, dar
onze proeve van een kort Verflag van het verhandelde in de blaat•
fcliappij Felix Meritis het Befluir derzelve niet clan welgevallig zou
kunnen zijn. Wij vinden ons echter in deze ondertelling bedrogen.
Door dat Beftuur zelve, op eene ftellige wijze, verzocht, met het op.
gemelde Verlag niet verder voort te gaan, achten wij ons in de anaangename verpligting, onzen Lezeres te berigten, dat van de op; emehte
proeve geen vervolg te wachten is

MEN GELT/T/ERK.
IETS OVER DE SPREEKWIJZE : HET Is LIGTER DAT EEN
KAMEEL GA DOOR HET OOG VAN EENE NAALD, ENZ.

NATTH.

XIX: 24. MARK. X: 25.
XVIII: 25

EN LUK.

Svan

ommige affchrijvers, die nog iets meer dan de overigen
dat beroep viseen, hebben, op de aangehaalde plaatfen
van Mattheus en Lukas , de gewone lezing in
rcagsAov veranderd (*), hetwelk een kabel beteekent (t).
Met deze niet geheel onoordeelkundige gisfing ftemmert
fommige uitleggers in zoo verre in, dat IÎ wel het gewone
«captnx v behouden , maar aan dat woord de beteekenis vart
kabel geven (4-). De grond, waarop zich deze meening
bouwt, is deze : dat het meer overeenkomftig met den aard
der zake is, te zeggen: een KABEL gaat door een naaldsoog, dan: een KAMEEL.
Dit fchijnt naij evenwel toe geene genoegzame reden te
zijn, om van de gewone beteekenis des woords af te gaan.
Vooreerst is het onredelijk, hier ƒlipte naauwkeurigheid te
eilchen, blijkens eene menigte van fpreekwoorden, zoo in
het N. V. als elders te vinden (j), Ten tweede behooren
wij ons oordeel hierover niet te regelen naar ons Westersch gevoel, maar naar dat van den Oosterling, wien het
overdrevene meer dan ons gevalt. Eindelijk moeten WIJ
hier het navita de ventis niet uit het oog verliezen, hetwelk
) Cfr. GRIESB. ad h. 11.
(j) Cfr s u i D A S et Schol. 4r1lloph. 1. a S C II LEUS N. in V.
yid.
(.-) Vroegere voorflanders dezer meering vindt men aange
haald bil B O CH A R T, Lib. I, p. gI , en die bijna herzelfdc
heeft, sulcERus in V.
(§) Conl. AMBR03II CATHARINI annotatie quar P.?
jjlatth. XXIII• 24. adduxit B O c H A R T 1. 1. p, 93.
irENG. I$I3. NO. z6.
Ddd
,
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welk vooral op het gebruik van fpreekwoorden toepasfelijk
is. Op dezen grond vraag ik nu ieder onpartijdig af, wat
waarfchijnlijker is , dat de Joden hunne fpreekwoorden zullen ontleend hebben van ka7neelen, waaraan het hun niet
ontbrak (*) , dan an de zeevaart, van welke bij hen reeds
Cedert jaren geen fpoor te vinden was. Het kan zijn, dat
de verkwijning des koophandels het getal dezer lastdieren
onder hen reeds merkelijk verminderd had; zij bleven toch,
vooral voor de bewoners der afgelegene ftreken, tot de jaar
tempelreizen onmisbaar. Zou men zelfs deze gisfing-lijkfche
ongerijmd kunnen noemen, dat Jezus, die meestal zijne
beelden ontleende uit hetgeen hem in de dagelijkfche zamen
voorkwam (t) , tot het bezigen van dit fpreekwoord-leving
bewogen werd door het gezigt dier kameelen, die óf met
zijn gevolg (verg. Mark. XV: 41) óf met andere tempelrei
naar Jeruzalem optrokken? Doch dit-zigersdoPë
blijve slechts gisfing
Ter bevestiging van de gewone verklaring kan mede
Eirekken, dat deze (preekwijze insgelijks voorkomt in den
Koran, f, VII: 38. welke plaats met de onze volkomen parallel is, uitgenomen , dat, voor hetgeen hier flaat, pavixaoa
?sv &esu , daar het paradijs der Moslemieten is. Bo.
C Fl AR T wil ook hier aan een kabel gedacht hebben (**),
zich beroepende op het gezag van den Camus, die hier
eene andere punctuatie volgt, en het dan verklaart door

(s).

:,

avro

.._

.1

f,

hablo's- fafaenati , fcheepstouwv. Men

doet echter, onzes bedunkens, beter, dat men hier de
me(*) Coll. B0CI-ART, p. 77.
(t) berg. II E S s, de leer, daden en lotgevallen des Meeren ,
Gde afd., en BRINK, de leer en leerwijze van Yezus, II D.
§ 7. p. 258.
(§) Indien het niet te ver gezocht feheen te zijn, zou ik hier
kunnen opmerken, dat op den tijd , toen Jezus een ander fpreekwoord van den kameel ontleende, te Jeruzalem feest was, en
dus eene menigte dezer dieren aldaar aanwezig waren. nMatth.
XXIII: 24.
(**) 1. 1. P. g^.
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menigvuldige fpreekwoorden, door den Arabier van zijnen kameel ontleend, in aanmerking neemt, met den Hoog.
gel . WI L L ME T de gewone punctuatie volgt , en aan de
beteekenis kameel de voorkeur geeft (*).
De plaatfèn, door vele uitleggers met onze fpreeltwijze
vergeleken, waarin de Rabbijnen van den olifant derge•
lijke fpreekwoorden ontleenen, verdienen hier in zoo ver
onze opmerking, dat men redelijkerwijze aan liet dier-re
kameel in ons fpreekwoord kan denken, zonder dat het bevreemding zal baren. Zouden zelfs de Rabbijnen den kameel in deze fpreekwoorden mogelijk niet verwisfeld hebben
niet den olifant, omdat de volken, waaronder zij thans
leefden, dit dier tot onderfcheidene dienflen, vooral in
den oorlog, gebruikten, en de Joden hierdoor fpoedig den
kameel hunner voorvaderen vergaten '1
W. P.
(*) Conf. Lex. eios Jr. in v.

VERVOLG VAN DEN DERDEN BRIEF VAN PHILALETHES
AAN EULEPTOS, OVER HET DIERLIJK MAGNETISMUS.

(Zie bl. 725.)

W

anneer wij nu den invloed der verbeeldingskracht, als
Bene wijziging van het zenuwleven, gadeflaan, en haar zelve, als eene der verbindende fchakels tusfchen zin en ziel
befchouwende, genoegzaam vermogen toekennen, om zich
aan den hoogeren invloed van den wil te onttrekken; eigen magtig fchijn en wezen ondereen te mengen; met 's
menfchen voorftellingen te fpelen ; dezelven te doen afdwalen van het fpoor der wezenlijkheid; zijne daden, wat meer
is , te regelen, en zijne meeningen onafhankelijk te makers
van den wettigen invloed der onfeilbare rede: dan kan het
ons niet meer vreemd voorkomen, dat de flerveling foms
eene fchaduw najaagt en liet (landpunt der waarheid ver
dat hij herfenfchimmen opfpoort en het wezen der-3iest;
zaDdda
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zake achter zich laat; dat hij eerie wolk wil omvatten ei
eerst in de verte poogt te mere ken, wat reeds in hemzelven
gelegen is. De verbeeldingskracht, vooral wanneer zij lijdend is, d. i., het rede^j)oor te buiten gaande, zich aan
den noodzakelijken invloed van den wil onttrokken heeft,
oefent een overheerfchend vermogen uit over zin en ziel.
Van daar de voorbefchiktheid van voor magnetismus vatbare
voorwerpen, en de eenvoudige verklaring van die eerffe
bron, waaraan wij deszelfs veelfoortige verfchijniélen willen
hebben toegekend! Aan langdurige en ílepende zenuwkwalen onderhevig, kan het gevoel den lijder niet meer tot een'
onbedriegelijken maatf'af verftrekken aangaande den toeftanti
zijns levens. In duizenderlei gedaante openbaart en wijzigt
zich de zenuwkwaal; vruchteloos :heeft de arts tot hiertoe
alle middelen tot redding beproefd, te vergeefs de lijder zelf
alles in Iiet werk gefield, om uit dien doolhof van zenuwvebwarring en zinbegoochelende gewaarwordingen te geraken; lusteloosheid, als een gevolg van beurtelingfche fpanieing en ontfpauning , mismoedigheid wegens een tot dus
ver te leur gefield verlangen en eene mislukte verwachting
op beterfchap , overmeestert zijne ziel; aan zijne eigene gewaarwordingen overgelaten, door de natuur zijner ziekte
onvatbaar voor de genoegens van een' gezelligen omgang,
of daardoor als 't ware verbannen uit den kring der menfchelijke zamenlevin, overweldigen hem de treurige aandoeningen eerier zwartgallige naargeestigheid , en nadert bij
meer en meer het droevige flandpimt van waan, inbeelding
en vertwijfeling. Zoo lang het lampje der hoop den beklagenswaardigen nog voorlicht, verlaat hen het gerustflellend
vertrouwen op de mogelijkheid zijner herflelling niet; maar
als van uit eene onafzienbare verte verwacht hij hulp , en

den eenvoudigen raad van een kundig en opregt geneesheer
waarde toe te kennen, daartoe is zijne fpoorlooze fantafie al
te zeer bedorven. In de tempels der oude Egyptenaren
vonden dergelijke ongelukkigen, hypochondrieke mannen en
hysterieke meisjes, door tusfchenkomst eener ontvlamde
verbeeldingskracht, vaak hulp euredding; het vermoeden vara

een
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een dollen honds- beet heeft men foms door geheimzinnig
religieufe middelen, door de gewonde plaats te bellrijken
met gewijde reliquien, krachtdadig verholpen. De onder
levert tallooze voorbeelden op van den invloed,-vindg
dien eene vooringenomen verbeelding op het menfchelijk
ligchaam oefent; en het is hier, mijn vriend! dat zich een
nieuw bewijs voor deze ftelling aan onze opmerkzaam
vertoont. Stel u eens voor eene lijderesfe met zoo--heid
danigen gevoelig- dweepachtigen aanleg, federt geruimen
tijd aangedaan door hysteríeke toevallen; zie haar bleek
gelaat,, haar kwijnend oog, hare, naar mate ligcaaams
krachten (organieke) dalen, toenemende gevoeligheid of
zenuwkracht! Alles nu (zoo als het doorgaans heet) beproefd Izijnde ter herílelling, wordt zij op de geheimzinnige werking eeteer haar onbekende geneeswijze opmerkzaam
gemaakt. De hoop, die, te midden der kwellendfle rampen, nog altoos bezielende vonk van ons aanzijn; liet
voedfel , dat hare zwakke en lijdende verbeeldingskracht,
niet trieer onderworpen aan den invloed van verfland en
xvil, in het onbegrijpelijke van zulk eene behandeling vindt;
het geloof aan bovennatuurlijke oorzaken van liet beflaait
harer kwaal; de drang, dien zij gevoelt, om ook bovennatuurlijke middelen te harer verwijderinge aan te wenden: dit
alles ontlokt aan de ziekelijk gefpannen fnaren harer gevoeligheid alreeds geheel andere toonen, en doet haar reeds bij
voorraad veranderingen befpeuren, waarvoor het geílel finds
lang niet meer is vatbaar geweest. De dag, het uur genaakt, waarop die onbegrijpelijk duistere tuur zal worden in
't werk gefield; de magnetifeur verfchijnt; diepe ernst rust
er op zijn gelaat, en geheimzinnigheid is op zijn voorhoofd
te lezen; zijne ílatige houding, de slechts door weinige vragen en een zacht vleijend (infinuant) geluid afgebroken flilte, kortom, alles praedisponeert de lijderesfe alreeds zoo.
danig, dat de daarop volgende behandeling, op zichzelve
buitendien reeds werkzaam genoeg om het proces van 't leven te veranderen, merkbare verfchijnfels moet te weeg
brengen. Van daar het ti z.r °e geloof, dat de magnetiíèt:r
1) d d
cischt
-
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eischt, of, bij gebreke van dien, althans volflrekte onku».
de van de zaak. In het laatfte geval is het ook dan nog tijd
genoeg om 's lijders verbeeldingskracht op te wekken, en,
zoo al die meer geestachtige fnaar weigeren mogt den ver
klank van zich te geven, dan komt den behandelaar-eischtn
nog tijdig en krachtdadig genoeg foms de invloed zijner beademing, betasting, beflrijking enz. te pas; welk een en
ander, ingevolge bekende phyfiologifche wetten en de opvolging, welke tusfchen 's menfchen zinnelijk en redelijk
beftaan plaats grijpt, genoegzaam in ftaat is bij fommigen
blijkbare veranderingen te verwekken. En mogt ook dit
laatfle mislukken , dan was bij den magnetifeur geene toerei
overmaat van werkzaamheid af vlaei/iofe, (gij be--kend
wel,
dat het enfemble van 't magnetisch proces op
grijpt
eene lading en ontlading dier quajI lof ileêrkomt, waarbij
het evenwigt tusfchen den magnetifeur en den gemagnetifeerden zoodanig herfleld wordt, dat de eerfte zijne prae.
ponderantie aan laatstgemelden meêdeelt !) of wel eerie niet
genoegzame mate van jlerkte en gezondheid, of wel niet
de vereisehte jaren der ontwikkeling, of geene gezonde en
flerke zie', eene verhitte, wehristige verbeelding, te wei
vastheid van karakter, te weinig ijver, kalmte en-nig
bedaardheid, een te zwak geloof, een te wankelbare wil,
— of er was bij den gemagnetifeerden een antimagnetifche
aanleg aanwezig!
Wat al deuren en deurtjes ter retraite, en hoe diepe
menfchenkennis en welgegrond vertrouwen op de bekrompenheid van 't menfchelijk verfland verraadt niet geheel dit
Zelfel ! — Heb nog een weinig geduld, E U LE P TO s! eer
ge u over mijne langwijligheid ergert; uw beklag mogt anders nog meer te pas komen. In waarheid, mijn vriend!
ik kan het niet helpen.
Heb ik den INVLOED DER VERBEELDINGSKRACHT, als
eeoe voorbefchikkende oorzaak der magnetifche verfchijnfelen, aangevoerd, de EENZELVIGFIEID VAN DEN PRIKKEL,
dien de magnetifeur aanwendt, verklaart ons niet minder
de toedragt der zaak De verbeeldingskracht tot de voorbefchik-

,
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(chikkende oorzaken dier verfchijnfels gerangfchikt hebben
willen wij de twee navolgende voorwaarden tot de gele -de,
oorzaken (caufae occaftonales) tellen. — Wan--genhids
neer een en dezelfde prikkel geftadig en zonder tusfchenpoozing op de prikkelbaarheid, (op de organifche vezel)
en langs dien weg op de gevoeligheid (de zenuwvloeiflof,
in de peripherifche uiteinden der zenuwen bevat) werkt,
wordt de vatbaarheid om aangedaan te worden, zoo wel in
de vezel als in de zenuw gelegen, langs hoe meer verminderd, en eindelijk ganfchelijk uitgedoofd. Het zijn de zin
gevoel en 't gehoor in 't bijzon--tuigenva'z,
der, die eene geftadige verandering en afwisfeling, wat
aangaat den aard van den prikkel, vorderen. De monotoMzie eener langwijlige predikatie, het geftadige ruifchen van
een nabijzijnd ftroomend water, de eenzelvige beweging
van een' flinger voor ons Bezigt, het heen en weder draaijen van een' vinger voor ons oog, de onveranderlijk vaste
en gelijkmatige aandoening eener zacht zinnelijke betasting;
dit alles is voedfel voor onze opwekbaarheid, flechts gedurende eene korte poos. -Het ligchaam, echter, als ware
't, vrijgefteld zijnde van alle andere prikkels , en eeniglijk
de veranderingen ondergaande , door een zelfden gualitatieven, d. i. een op bijzondere plaatfen werkenden prikkel te
weeg gebragt, verliest voor eene wijl deszelfs vatbaarheid
voor uitwendige aandoening; de opvolging, welke tusfchen
eene behoorlijk uitwendige aandoening en inwendig befef
behoort plaats te grijpen, is afgebroken, en het ligchaam
wordt eindelijk onttrokken aan de willekeurige werking der
ziel, voor zoo verre die in eene terugwerking op den, van
buiten af aangevoerden , prikkel beftaat. Zie daar dan al
Ilaande de eer(le manoeuvres van den magnetifeur genoegzame aanleiding tot die geringe opwekking en daarna dat
verlies van energie of levenswerkzaamheid, hetwelk then
bij den gemagnetifeerden befpeurt, en hetwelk zigtbaar is
in de twee eerfie graden der magnetifche verfchiinfels,
wier meer bijzondere tentoon (idling en verklaring, volg; ns
de theorie van den flaap, ik daarna zal op mij nemen,
I3dd 4
D3
{

752

OVER HET DIERLIJt MAGNETISIYIUS.

De ZINNELIJKE BETASTING, eindelijk, als eene tweede
gelegenheidsoorzaak dier onverklaarbaar voorkomende teekens, berokkent insgelijks, en op dezelfde wetten van prik,.
hel en opwekbaarheid, den magnetifchen flaap cum annexis. Zoo waar het is , dat de verbeeldingskracht de gevoel.
vatbaarheid verhoogt, en de eenzelvigheid der behandeling
gebrek aan energie en eene verbroken betrekking met de
buitenwereld te weeg brengt, en het leven met bewustzijn
als ware 't meer concentreert; zoo waar is bet ook,
dat het quantitatieve van den prikkel, als zich vol,
ílrelt rigtende en bepalende naar mate van de min of meer
gefpannen gevoelsfnaar, het overige daartoe bijdraagt. Heeft
de magnetifeur door eene eenzelvige betasting, door zoo
veel mogelijk onttrekking van alle overige prikkels aan het
ligchaam, door den lijder te noodzaken zich alleen met zijie gedachten tot hemzelven te bepalen; heeft hij, door de
gelijkmatige aanraking van fommige bijzonder gevoelige
plaatfen, den mensch, oin zoo te fpreken, in [laat gef'eld
om alleen en bij uittlniting acht te geven op die , voor hein
eenig merkbare, verandering, in zijn zenuwgeftel te weeg
gebragt; de hoeveelheid dier betasting, de zachtere of fierkere drukking of wrijving, de kortere of langere duur der
behandeling, met één woord, het quantitatieve, wijzigt
voorts en vermeerdert of verandert het uitwerkfel. In dier
voege dan is de eenzelvigheid van den prikkel toereikende
om den mensch in een' Raat van fluimeriing te brengen , en de
betrekking, waarin zijne uitwendige zinnen [haan tot voorwerpen rondom hem, of liever zijne objectieve bewustheid,
te verminderen; terwijl de voortdurende zinnelijke prikkel
der betasting enz. verhindert, dat die betrekking ganfchelijk of voor een langen tijd ophoudt : wordende 's menfchent
opwekbaarheid, in gevolge alle bekende wetten van 't Ie ven, na eene korte poos weder geheel herheld, en , bij
Bene voortdurende gefladige prikkeling, de werkzaamheid
van ziels- en ligchaamskracht buitengemeen en ec/iatisch
verhoogd. I-Ieeft de eenzelvige prikkel eenekunstmatigelniwering , een' kunfligen flaap eindelijk doen g--bor n wcur9
den ;
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den; die flaap, geenszins een gevolg zijnde van behoefte
of een uitwerkfel der natuur, duurt flechts een bepaalden
zijd voort. De natuur, nogtans, handhaaft hare regten op
het geftel, Niet door eenig narcotisch vergif, of door het
bedwelmend vermogen van het heulfap, maar door gebrek aan
uitwendige en voortduring van eenzelvige en eenzijdige prikkels in flaap geraakt, is het verband tusfchen's menfchen
bewustzijn en de buitenwereld ook flechts indirect ver.
broken. Had de ziel hare ongefchonden werkzaamheid behouden, dan handhaafde die oorlpronkelijke kracht zekerlijk
een genoegzaam nadrukkelijk vermogen op de organifche
masfa, om de verfchijnfelen van zenuwleven in volle kracht
daar te Rellen, Doch , door praedispofitie der verbeeldings•
kracht, door eene willekeurige beperking harer vermogens,
door de reflectie van de ziel op zichzelve, (zoo als L 0 eK E zich zou uitdrukken) oefent dat beginfel vooreerst,
en zonder tusfchenkomst van prikkels van buiten af, Beene:
genoegzame magt over de dierlijke floffe uit. De mensch
Ilaapt; — onverfchillig of men er magnetisch bijvoege,
dan niet; — hij ílaapt : doch zijn flaap is een product der
kunst, en houdt dien langdurigen, vasten, geregelden en
beilzamen loop van den gewonen flaap niet. Nu duren de
prikkels van buiten af, welke de magnetifeur op hem te
werk fielt, voort: het is die diepe flaap niet, waarover de
natuur ten onzen behoeve befchikt, want het dynamisch
beginfel blijft werkzaam; de prikkeling, als een gevolg van
den prikkel van buiten af, werkt oorzakelijk op de zenuw - vloeig:offe, en doet althans duistere inwendige ge,
'vaarwordingen geboren worden. De magnetifche of kun
zijn eerfie tijdperk ftaat derhalve gelijk met-cigeflapn
den natuurlijken flaap in liet laatfte tijdperk, in de period
der droomen, wanneer de inwendige gewaarwordingen,
hoe duister ook, evenwel aan de ziel mededeelen de ver
liet ligchaam door den invloed van uit--anderig,
wendige prikkels, of inwendig dierlijke behoeften, onder
meer, nogtans, en naar mate liet kunst.-gat.Mern
proces van den magnetifeur (de geftadige zinneijke aa.n,•aOdd 5
ka.
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kingen, het opwekken der gevoeligheid, het veroorzaken,
als 't Ware, van een' gevoeligen dampkring rondom den
patient) voortduurt, worden de inwendige gewaarwordingen helderder, en .deden niet eene minder bedriegelijke
zekerheid den toeftand des ligchaams aan de ziel mede;
het /objectief bewustzijn kenmerkt zich voor de helft
reeds in den droomenden toeftand des lijders, en de objecten der buitenwereld naderen hem meer en meer in eene
kennelijke betrekking. De krampachtige toeftand van het
organieke leven duurt evenwel nog geftadig voort; het dynamifche praepondereert; de aaneenfchakeling tusfchen dat
vrij en dat zenuwleven met het redelijk leven herílelt zich
meer en meer; faapwandelingwordt er geboren; geestach-.
tige opwekking, verrukking, en, wanneer de ziekelijk ver
praeponderantie der aldus uit haren-hogdefpani
kring gerukte (excentrieke) ziels- en levenskrachten ophoudt, en het evenwigt tusfchen de dierlijke masfa en het
geestachtig beginfel herfleld wordt, ontwaking, d. i. terugkeering tot het ftandpunt der werkelijkheid , en ganfchelijke uitputting.
Zie daar, mijn vriend! de oppervlakkige fchets van 't
magnetisch proces, als berustende direct op de hoedanig
hoeveelheid van kunstmatige prikkels, werkende-heidn
op eene daartoe gefchikte of voorbereide opwekbaarheid.
Gaarne wil ik mij verledigen, het belangrijk punt van den
raagnetifchen Jaap, als zich vertoonende in zes periodes,
van graad tot graad na te gaan, en neer in 't bijzonder bij
elk derzelven te vertoeven.
Ik heb mijn' brief welligt al te lang uitgerekt; doch
geloof ik daarvoor bij u ligtelijk verfchooning te zullen
erlangen. Ik zal derhalve hier niets meer bijvoegen, dan
de herhaling dat ik ben enz.
,
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D

at men de hevigfte en vreemdfte kwalen, wanneer men
derzelver bron Hechts wel kent, dikwijls door eene eenvoudige geneeswijze met eenen gelukkigen uitslag behandelt, zal
de volgende opmerkenswaardige gefchiedenis ten overvloede bewijzen (*).
Een veertigjarig Schooríleenveger, van geen zeer ílerk
ligchaamsgeflel, had in vroeger jaren als Soldaat gediend,
en daardoor dikwijls koude en ongemak geleden, dat hem
eindelijk aanvallen van rhumatieke pijnen berokkende. In
zijne jeugd had hij veel in den Bijbel moeten lezen. — Nu
werd hij op eene reize eensklaps van koorts en pijn in de
leden bevangen. De koorts verdween, nadat hij eenige dagen het bed en zich warm gehouden had, doch zonder dat
er zweet te voorfchijn kwam. Van dien tijd af bemerkte
zijne vrouw, dat hij , tegen zijne gewoonte, zeer treurig
was; toen hij haar eensklaps op een' achtermiddag, een
paar dagen nadat de koorts verdween, vroeg, of zij de
hekfen niet zag, die zich tegen den muur bewogen. Van
dat oogenblik kreeg hij eenen angst, waarin hij niets dan
hekfen en duivels voor zich zag. 's Nachts had hij niet
gerust, maar was telkens opgefprongen, vreezende, dat de
hekfen hem zouden wurgen. Deze toefland duurde reeds eenige
dagen , toen zijn Geneesheer hem het eerst bezocht , die
hem achter de kagchel vond zitten , met een {Irak en wild
gezigt, waarop vreeze en angst te lezen waren. De pols
was , hoewel zwak en een weinig langzaam, geregeld; de huid
natig warm, en in de overige verrigtingen des ligchaams
was mede geene onregelmatigheid te vinden. En hoewel
hij getladig van hekfee fprak , wegens dezelve groote vrees
be(k) Medegedeeld door Dr. r, u i. R, j u . te 1i7efcTz de. Zie
uur EI. ANu S j'Oif;'R• 1812. ui.
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betoonde, en veel beweging maakte om ze van zich af te
weren, was hij, voor het overige, wel bij zinnen, kende
een ieder, en antwoordde goed op de gedane vragen. Daar
zijn Geneesheer, uit hoofde der voorafgegane omflandigheden, en der ligchaamsgefleldheid van dien man , de bron
der kwaal in de huid , en in de gehoorde werking van dat
orgaan , meende te vinden, vooral ook omdat een ligt uit•
flag aan de voeten verdwenen was , fchreef hij zuurdeeg
aan de voeten voor, en een' zweetdrijvenden drank, voor
uit Sp. Minder. en Pin. antimon. Huxharn. be--namelijk
íl;aande, benevens poeijertjes van Kamfer en Ipecacuanha,
om hetzelfde oogmerk te bevorderen. Hierop volgde 's
nachts een geruste flaap. Den volgenden dag was hij veel beter, geloofde nog wel, dat liet waarheid was, hetgene hij
gezien had, maar verzekerde, dat alle de hekfee, uitgenomen één grooten duivel, verdwenen waren. Hij was nu
met een ílerk zweet overdekt, en aan zijne voeten, waaraan
het zuurdeeg ílerk getrokken had, vertoonde zich een niet
zeer verheven uitflag.
Na het vertrek des Geneesheers sliep hij nog eenige uren,
Des anderen daags klaagde hij over niets dan zwakte en gebrek
aan ontlasting, fprak voor het overige niet meervan gezigten,
en wist zich daarvan ook niets meer te herinneren. Door een
kort gebruik van een 'afkookfel van Kina, gepaard met het
waterig aftrekfel van de Rabarber, verdween ook de zwakte en trage werking der ingewanden. WTeldra was hij geheel herfteld, en bevond zich na dien tijd zeer wel.

Te regt merkt de waarnemer aan, dat deze ziekte haren
grond in eene ontfiemming der gevoeligheid had, terwijl in
de plaats der huid de herfenen aangedaan waren. Wij behoeven juist niet aan te nemen, dat zich eene rhnmatieke of sndere ftof daarhenen verplaatst had; maar, daar de werking der
huid eene afscheiding, die der herfenen liet vormen van voorflellingen is, moet de verkeerde werking der laatften zich a!s
cen!e geestverwarring vertoonen; even ais maagpijn, of ee,ie
kramp-
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krampachtige bezetting op de borst, op het verdwijnen van
een of ander uitfiag volgt. In alle deze gevallen fchljnt voornamelijk het zenuwgeflel te lijden, geheel anders, dan bij de
eigenlijke fiofverplantfingen. Dat juist dit en geen ander orgaan de ziekte overneemt, hangt grootendeels van deszelfszwakheid, of liever teergevoeligheid, af, en van het verband, waar
hetzelve met het lijdend orgaan flaat. Pert.
-in

NADERE BIJZONDERHEDEN, BETREKKELIJK DE TEGEN+
w00RDIGE SAMARITANEN.

Aan den Redacteur van het Tijdfchrijt van Ktrn/len egt

Wctenfchappen.
Mijn Heer!
et veel genoegen las ik in het Mengelwerk van
UEd. geacht Tijdfchrift, N°. XII, bladz. 562-570, het
berigt van den Heer CORANCéz , betrekkelijk de tegen
Samaritanen. Ter volmaking van dit Pluk -wor,dige
deele ik UEd. nog de volgende bijzonderheden, welke
mij voor ruim een jaar woordelijk verhaald zijn door
iemand , die nu acht jaren geleden de Stad Naploos, eertijds Sichem en daarna Sichar geheeten, bezocht, en veel
met fommige der Samaritaanfche Geleerden gefproken heeft,
kortelijk mede. Zoo UEd. dezelve een plaatsje in uw
Tijdfchrift waardig oordeelt , zal genoegen gefchieden aan

Zwolle, den r6 Oct.

Uwen beílendigen Lezer,
J. A. OOSTKAMP.

I8í3.
et gros der Sarnaritanen verdedigt altijd tegen de
et
li
overeenkomílig hetgoden hunne afkomst uit
JAK 0 B,

geen wij vinden 7oiin. IV: 32 . Sommigen hunner Geleerden twijfelen daaraan , en denken , dat zij van Syrifchen oorfprong zijn ; doch dit gevoelen verbergen zij

zorg-
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zorgvuldig voor liet gemeene volk. — Zij hebben ook
nog veel op met het boek van 7ozua; echter houden
zij het niet voor goddelijk. Een hunner Geleerden heeft
in het jaar i8oi eene nieuwe verklaring, of liever uitbreiding, van dit boek opgeffeld ; dan die is opgevuld met
fabelen. Hunnen Kakhan , of Hoogepriester, Was in
x8o2 een man van jaren. Hij had mede Benige kennis
van den Christelijken Godsdienst. Het gefprek van onzen
Heer met de Samaritaanfche Vrouw bij de Jakobs-bron
was hein bekend ; en hij was zelfs niet onkundig van de
fchoone Gelijkenis, welke wij lezen Luc. X: 3335. —
Zij doen alle mogelijke pogingen , om zich te zuiveren
van de befchuldiging der 'oden, welke hun te last leggen, dat zij, ten tijde van ANTIoeHuS EPIPHANES,

hunnen Tem cl zouden aangeboden hebben voor den eer
TE a. De blaam van afgoderij kunnen-dienstvajurI
zij niet verdragen. De vergulde Tortelduif befchouwen zij
als een zinnebeeld der eenvoudige opregtheid. Zij aan
naar den grond , gerigt naar-bidenmthagz
den heiligen berg Garizim. Op den dag zizereth ver
zij hunne gebeden en aalmoezen. Zij geloovei'-dubeln
Bene reiniging der ziele na den dood , en verwachten de
wederopílanding hunner ligchamen en een laatfle oordeel. —
Hunne bijzondere vrienden zegenen zij, op de hooge feesten, met de woorden : „ De vrede Gods zij over u,
„ gelijk hij was over MO Z ES , A M P. A M'S Zoon , on„ zen Leeraar en Profeet, die onze voorfpraak is in
„ deze wereld en in den laat/ten dag."
De Samaritanen te ,^`afa hebben een ruimer heflaan
dan die te Naplous ; evenwel zouden de laatften met de
eerílen niet wenfchen te verwvisfelen, wegens de heilig.
beid hunner woonplaats, als gelegen in het gezigt der
bergen Garizim en Haibal.
Zij zijn zedig in hun gedrag; trouw en huwelijks
hunne woningen, en de opvoeding-liefdhrcn
hunner kinderen gaat hun ter harte. Vreemdelingen be-

handelen zij met onderfcheiding. Dan, eigenlijke weten fchap.
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Ichappen beoefenen zij niet ; de letterkunde is bij hen
weinig, de geneeskunde zeer gering, en hunne íferrekunde heeft weinig waarde. Sommigen hunner Geleerden
verdeelen den Zodiak in zeven, anderen in twaalf, en
nog anderen in vierentwintig deden. Het berekenen der
Eklipfen, het bepalen van den eerften dag der Maan, en
de regeling der Feestdagen, gefchiedt doorgaans door den
Iman of tweeden Priester, die dit zeer machinaal verrigt.
Voor het overige, vermindert deze natie van tijd tot
tijd, en, fchoon zij al zuchtende verlangen naar betere
tijden, (want fommigen onder hen verwachten de herftel
ling van hunne gezindte, alsmede de herbouwing van het
oude Sichar en den Tempel; waarom zij vooral in hunne bedevaarten naar Dakdalek vuriglijk bidden) is het
echter zeer waarfchijnlijk, dat zij, even als zoo vele andere Oosterfiche volksftiammen , verdwijnen zullen , zoodat er zelfs gein fpoor van hun aanwezen meer zal over.
blijven.
,

IETS OVER DE AZIATISCHE VROUWEN.

(Uit het Engelsch.)

Z

eer overdreven zijn de algemeene berigten wegens de
flavernij, waarin de Iziatifche vrouwen leven; men gelooft, dat zij, geenerlei gezag hebbende in hare huizen,
er ook in geen aanzien zijn, en haar (land weinig van
dien van flavinnen verfchilt. Maar men moet onderfcheid
maken tusfchen hetgene met de zeden des lands in verband
Raat, en tusfchen hetgene men oneigenlijk dwingelandij der
mannen noemt.
Uit het weinige verfchijnen der Aziatifche vrouwen buiten hare huizen moet men niet bef uiten , dat zij ffavinnen
zijn. Men bedriegt zich, wanneer men denkt, dat deze afzondering haar lastig valt: het menigvuldige zittende werk,
hetwelk zij zich weten te verfchaffen, laat haar zoo min de
neogelijkheid, als den lust, om, even gelijk de Europe-

fche

^6o
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fche vrouwen doen, langs de ffraat te drentelen en open.
bare plaatièn te bezoeken.
Aan de vrijheid, welke de beide fekfen genieten , ontt
elkander over en weder te zien, moeten, ongetwijfeld, de
bevallige manieren worden toegefchreven , welke de volken
van Europa kenmerken; doch deze vrijheid heeft ook ha.

,

,

re nadeelen.

Eene der voornaamf{ e oorzaken van de gemeenzaamheki
der beide fekfen in Europa zijn de geringere bezittingen,
welke flechts een klein getal mannen in ítaat flellen , olm
zulk eene menigte van woonvertrekken te hebben , en
zulk een talrijken ftoet van bedienden te houden, dat de
man en de vrouw hetzelfde huis kunnen bewonen, zonder
altijd bij elkander te wezen. In .1zië, daarentegen, is eery
luis in tweeën verdeeld; de vertrekken, voor de vrouwen
bcitemd, en de Murdanah, of de vertrekken der mannen.,
De vrouw, van hare flavinnen en bedienden omringd, rekent niet op liet gezelfchap van haren man; zij ziet hare
vriendinnen , geeft of ontvangt bezoeken, zonder dat hare
Vrijheid ergens door belemmerd worde. Zelfs mag zij
hare buren van de andere fekfe zien , indien zij bejaard
zijn, en, in haren palanquin befitted, zich vermaken in dc
tuinen, welke de grootc fleden omringen, muzikanten en
danfers bij zich doen komen. Zoo groot is liet gezag , 't
welk de vrouwen in hare huizen oefenen , dat al wat hare
mannen bezitten te harer befchikkinge (laat, en dat zij het
in hare magt hebben , de vruchten des arbeids van het gebede leven in een enkelen dag te verfpillen. Somtijds heeft,
men vrouwen van al het vermogen voor haarzelve en ha.
re kinderen zich zien verzekeren , en aan haren man, op
deszelfs ouden dag , flechts een jaarlijksch onderhoud toe.
leggen.
Onder een brandenden hemel hebben de Iziatifche niet,
gelijk de Europ fiche vrouwen, zoo veel ligchaamsbeweging
noodig, als een bijkans altijd vochtig en koud luchtgeilel
medebrengt.

Eene aanhoudende gemeenzaauihexd tusfchen de twee fekfen
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1n zoude veel ongemaks veroorzaken in het Oosten, a1+
waar de bevolking uit verfchillende natiën is zamengefteld,
Deze verfcheidenheid van zeden en gebruiken zonde, ongetwijfeld, het zedebederf, 't welk alsiaar heerscht , vergrooten. Voordat de Muzelmannen den Indostan, om zoo te
fpreken , overrompeld hadden , werden de vrouwen niet
opgefloten ; nog heden ten dage zijn zij , in de meeste Indite
fche dorpen , niet aan de nieuwe inrigtingen onderworpen.
De noodzakelijkheid, in welke de Europefche vrouwen
zich bevinden , ten minfte eene oppervlakkige kennis van
zaken zich eigen te maken, om in de werkzaamheden harer mannen te deelen, brengt liet mede , dat de beide fekfen elkander telkens zien; maar in Azië rusten op de vrouwen geene andere pligten , dan die der opvoeding van hare kinderen.
In deze landen is de rust eene behoefte. Daarenboven
zonde eerre vrouw, door in liet openbaar te verfchijnen,
vreezen voor mishandeling door het talrijke gepeupel y van
hetwelk de firaten krielen. Dit gebruik, van niet onverzeld in het openbaar te verfchijnen, is aan Azië niet bij
eigen: want ook in Engeland, en vooral te Lon--zonder
den, kan geene vrouw , zelfs niet van middelbaren rang,
op Eiraat komen, zonder van een knecht gevolgd te wore
den.
In weerwil der Veelwijverij , aan de mannen in liet Oos-ten geoorloofd, maken deze gebruik van de vrijheid, huts
door de wet toegeftaan, om eene bijzit te houden; doelt
zij leeft niet als slavin in het huis des wettigen echtgenootsg
men geeft haar een afzonderlijk huis, en de man vervoegt
zich ter sluik bij haar. Deze foort van vrouwen kan zicht
niets van de regten der wettige echtgenoote aanmatigen á
want, hoewel zij en hare kinderen tot erfgenamen wordell
aangefteld, daar de echte vrouw nooit zich in het huwe&
lijk begeeft , zonder dat haar een rijkelijk weduwtwgoe *
wordt toegelegd, wordt al wat de man , bij zijn overtijden, nalaat , tot het betalen van dat weduwgeld be
leed; niets bijkans fchiet er voor de erfgenamen over
ATENG. 1813. NO. 16<#
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Voor het overige bedienen zich niet alle mannen' van het
voorregt, welk hun de wet vergunt. Onder de duizend
mannen zulten er misfchien vijftig zijn, die eene of twee,
en tien, die drie of vier vrouwen hebben. Het is een
fpreekwoord onder de Iîidianen , „ dat men gemakkelijker met twee tijgerinnen , dan met twee vrouwen kan
huishouden."
De mannen alleen hebben het regt om eene echtfchei..
ding aan te gaan ; dit voorregt wordt hun door de wet
verleend. Indien de vrouw eene zware misdaad begaan
nebbe, welke de echtfcheiding na zich fleept, wordt zij,
met toeílemming harer bloedverwanten, daarover door de
overheid geftraft. Is, daarentegen, de misdaad gering, dan
oefent de man de .ffraffe , welke hij doet beflaan in het
voor altoos verlaten van het woonvertrek zijner vrouwe,
én zich in het zijne af te zonderen. Indien, echter, de
man, om zich van zijne vrouw te ontslaan, haar t' onregt befchuldige , wordt hij geflraft; hij wordt tot 's lands
werken veroordeeld, of om de wapens te dragen, terwijl
de vrouw het overfchot harer dagen in rust en vrede doorbrengt. In geval van echtfcheiding, blijven de jongens bij
den vader , en de meisjes bij de moeder.
Intusfchen zijn er zekere omflandigheden, in welke ook
de vrouwen de echtfcheiding kunnen eifehen en verkrijgen,
in weerwil harer mannen; bijvoorbeeld , wanneer zij kunnen
bewijzen, dat hij haareenige levensnoodwendigheden onthoudt,
of dat hij zijnen tijd en zijne zorgen tusfchen zijne vrouwen onregtvaardig verdeelt. Zonderling is het , dat de
getuigenis eener vrouwe voor liet geregt niet kan volílaan
dan ten overftaan van vier getuigen , terwijl de getuige
mannen genoeg is om Bene aanklagt te doen-nisvatwe
gelden. Na het overlijden harer mannen leggen de vrouwen alle tooifels af, verfchijncn niet bij openbare feesten,
en veroorieel2n zich tot eene altoosdurende afzondering.
flet is te denken, dat vreeze voor opfpraak zoo zeer, als
droefheid, haar daartoe doet befuiten.
Mier drifrig dan verliaiidig is de liefde der vrouwen
voor
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voor hare kinderen. Niet alleen weigeren zij, zich vat?
hen te fcheiden, om hen ter fchool te zenden, of te laten
reizen; maar ook, wanneer dezelve ziek zijn, raadplegen
zij geene geneesheeren, èn laten, door een' kwalijk beredeneerden ijver, hun eene menigte geneesmiddelen gebruiken, dikmaals meer fchadelijk dan heilzaam. De gewoonte
verleent haar de vrijheid , voor hare kinderen den godsdienst te verkiezen, aan welken zij den voorrang, geven.
Indien de man, om een kind uit te huwen, eene keuze doe,
welke zijner vrouwe niet behaagt, kan het huwelijk geenen
voortgang hebben. Zelden beminnen de kinderen hunnen
vader, welken zij als eenen dwingeland befchouwen, ter
dorzake van de opvoeding, welke hij hun wil geven; gemeenlijk volgen zij den godsdienst hunner moeder, welke
zij als hunne natuurlijke befchermíl:er aanmerken, en ver
zich duizend fpotternijen met den godsdienst van-orlven
hunnen vader, zelfs in zijne tegenwoordigheid. — De
vrouwen voeren een volftrekt gezag over de huisbedienden.,
Wanneer deze eenig gedeelte van hunnen pligt verwaarloozen, zullen zij eerder van hunne meesteres, dan van hunnen meester 7ergili'^vis verzoeken. De laven, aan de ze
nana, of de vertrekken der vrouwen, verbonden, flijten
fomtijds hun geheele leven in het huis, zonder den man gezien te hebben. Sommigen hunner hebben hem nooit ergens
in gediend; anderen hebben hem nooit toegefproken. De
v.rouw alleen kan hen laten gaan: zoo gewoon is zij wandeze heeríchappij, dat de klagten , door den man tegen de
bedienden ingebragt, als zoo vele aanprijzingen zijn bij de
vrouw; terwijl, daarentegen, de aanprijzing hunner mees
aan liet misnoegen hunner meesteresfen blootfielt.-ternh
Wijd verfchilt dit gebruik van hetgene in Engeland plaats
heeft, alwaar de vrouwen in het huis vin haren echtgenoot
leven, even als of zij er op een bezoek waren. Van hier,
dat het twee tegen een is , wanneer aldaar man en vrouw
overhoop liggen, dat de Vrouw zal uitgaan, en bij hare
bloedverwanten of vrienden het middagmaal gaan houden;
terwijl, daarentegen , in Azië de man elders zal gaan eten:
-
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want de keukengereedfchappen zijn niet bij de vertrekken
der mannen. Le opperheerfchappij in hare huizen voerende, plagen de vrouwen hare mannen onder het geringfte
voorwendfel; een voorregt, hetwelk als een van de regten
der fchoonheid wordt aangemerkt. Indien eene vrouw liet
oefenen van dit regt verzuime, verliezen hare bevalligheden
welhaast hare waarde in de oogen van haren echtgenoot.
Wanneer eene vrouw een bezoek bij haren vader is gaan af
, zal zij niet `te huis komen, dan nadat haar man-legn
eenige malen naar haar gezocht heeft, en zij volkomen ver
9 dat zijn vruchteloos zoeken hem verdriet. Is de-zekrdis
maaltijd opgedischt, zij verfchijnt niet bij hein aan tafel, dan
nadat hij eenigen tijd op haar gewacht heeft en alle fchotels
zijn koud geworden; eveneens handelt zij bij het te bed
gaan. Geduld is derhalve het lot des echtgenoots ; en dit
lot draagt hij met vermaak. Men heeft vrouwen gezien van
de uitfiekendfte fchoonheid, aan hare mannen teeder ver
altijd gereed om dag en nacht hare onderwerping te-knoclht,
betoonen, die, omdat zij grillig noch luimig waren, moesten achterftaan voor slimmer mededingfters, welke geene
andere verdienfte bezaten dan de kunst om de flagtoffers harer grilligheid te kunnen plagen.
[Zou het alleen in het Oosten zijn , dat het onfchatbaar voorregt der vrouwen, om hare echtgenoten door.
grilligheid te plagen, wordt geoefend ?]

BIJZONDERHEDEN, RAKENDE DE KALMUKKEN.

(Volgens den Heer B

E R G M A N N. )

1:'1 en moet zich niet verbeelden, dat de Kalmukkes; van alle
befchaafdheid, in den Itrengfien zin des woords genomen, even
verre als de Nomadifche volken zijn verwijderd. De ingewikkelde gedaante van hunnen regeringsvorm draagt de voor.
naamfle kenmerken eener reeds vroege befchavinge.
Het getal der Kalmukken, thans tusfchen de Don en de Yol-
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ga aanwezig, mag op ioo,000 zielen gefchat worden, verdeeld
over 25,000 hutten, die wederom gerangfchikt zijn onder het
gebied van veertien Plusfes, of bijzondere Vorften. Het opperhoofd der geheele natie is de Vice-Chan, die door het Rus
hof benoemd wordt, en wien eene foort van Raad is-ifche
toegevoegd, gekozen uit de drie voornaamfle (lammen. De overige Vorften zijn aan hem onderworpen, en doen inent hulde.
Wanneer zij in zijne tegenwoordigheid verfchijnen, buigen zij
de regter knie, raken eerbiedig zijnen arm aan, en gaan, even
als de geringfle Kalznukken , op hunne hurken zitten.
Een fiandaard dient ten kenmerke van de woning des ViceChans. Vijftig man dienen hein tot lijfwacht, en zorgen te
voor zijne tafel en kleedij. De kosten van zijn onder--vens
houd worden gevonden uit eene jaarlijkfche belasting, van'velke de kerkelijken vrij zijn.
De Kalmukfche natie is in drie Orden verdeeld: de Adel,
de Geestelijkheid, en het Volk. De Adel beilaet uit twee
zeer onderfeheidene klasfen; de Najones en de Saisfangs. De
Nojones oefenen eene foort van oppergezag over de horden van
hun gebied. Het zijn groote Leenmannen, die niets meer dan
den fehijn van onderdanigheid aan hunnen Leenheer bezitten.
De Saisfangs zijn aan dezelven volftrekt ondergefchikt, hoewel
oenigen onder hen zoo rijk zijn als de Nojones. Zij hebben
de ouduen der natie op hunne zijde, die wederom eene foort
van regtsgebied oefenen over íireken lands, uit twaalf hutten
beftaande. Tot zelfs onder de Kalmukken ontmoet men het
Leenulelfel, niet alle zijne fmaldeelen; tielfel , in onze dagen
zoo zeer verwenscht, en waarvan Europa het uitfluitend voor
te bezitten. De reeds voorlang befehaafde rede-regtfhn
moge hetzelve verwerpen; doch het fchijnt eene dier proeven
te wezen, welke de mensch eigenaardigst neemt, eer hij een
geregeld hefluur verkrijgt. — De Geestelijkheid is insgelijks in
vier klasfen verdeeld. De priesters van de eerfte klas( paren
met het aanzien, daaraan verbonden, eene foort van wereldlijk
gezag.
Wat de Volksklasfe betreft, nergens is dezelve dieper dan
bij de Kapnukken vernederd. Nooit verwaardigt zich een Edelman, met oenen burger uit éénen beker t drinken, noch in
zijne tent te gaan buiten dringende noodzakelijkheid. Nooit
zal een Kalmuk van de genoemde klasfe befaan, op het i sten
e e .3
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eenes Edelmaas te gaan zitten of te knielen. Zelfs kan de pries.
terlijke hoedanigheid die oorfpronkelijke vlek bij hem niet uit.
wisfchen.
Wat de wetten der Kalmukken, de lijfItratfelijke wetten in 't
bijzonder, aangaat, zij doen aan die der barbaarfche volken ge
welke Europa overstroomd hebben. De meeste misda--denk,
den worden onder hen met boeten verzoend, naar evenredig
niet zoo zeer van derzelver zwaarte, als van den rang-heid
des overtreders. Een Prins, bij voorbeeld, die Benen burger
heeft geslagen, betaalt vijf maal negen fluks vee, indien de flagetl zwaar geweest zijn, doch flechts negen, indien zij gering
waren; doch een gemeen man betaalt in 't eerfie geval flechts
negen, en vijf in het tweede geval. Die eenen anderen den
baard uitrukt, betaalt een paard en een fchaap. De wonden,
an de hand toegebragt, worden, zoo als M 0 N T E S Q U I E U het
uitdrukt, als eene figuur uit de Meetkunde afgepast. Op bet
affnijden van den duim (laat eene boete van tweemaal negen
ituks vee; van den middelflen vinger, negen; van den ringvin.
ger, vijf; van den kleinen vinger, drie. Een artikel uit het
wetboek kondigt eene foort van toegevendheid aan omtrent de
anisflagen der fraaije fekfe. Het overfpel wordt met vijf fluks
vee geboet, indien de man de overtreder zij, en indien de
vrouw, flechts met vier. Welk eene beveiliging der huwelijkstrouwe, vooral in rijke huisgezinnen!
Eene andere misdaad, onder welke de goede zeden nog
zwaarder zuchten, de vrouwenfchennis, kost tweemaal negen
Buks vee. Het frafdreigend wetboek fchijnt alle zijne firengheid voor de dieven gefpaard te hebben; zij verliezen al hun
vee, en worden gegeefeld en gebrandmerkt. Doch alle deze
wetten, meer zonderling dan wreed, worden in de uitoefening
pog verzacht.
De vuurproeven en de onderfcheidene foorten van pijnigingen zijn den Kalmukken niet onbekend: doch volken, befchaaf
der dan zij, hebben al voorlang dien tol aan de onkunde en
barbaarschheid betaald; en zij zouden van lien kunnen leeren,
het burgerbeíluur te kunnen misfen. Zelden wordt de openbare rust onder de Kalmukken gestoord, en zij kennen geene andere doodflagen, dan die uit eene vlaag van gramfchap ontilaan, elders onder den naam van eerlie aandoening vergliinpt.
andere zonderlinge gebruiken hebben zij , onbeflaanbaar, indien
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dien gij wilt, met den eigendom, doch welke de aard des lands,
at zij. bewonen, fchijnt te verontfchuldigen. Elk gevoelt, dat
in de uitgebreide woestijnen, alwaar zij een zwervend leven leiden, de middelen om alleen en fpoedig te reizen zeer bezwaarlijk moeten wezen. Zie hier, hoe men er het mangel aan pos.
ten vergoede. Niet hechts 's Vorflen kouriers, maar ook de
Rusfifche officieren, hunne tolken, allen zelfs, die van een pas
van den Vorst voorzien zijn, mogen zich van het eerfie paard
bedienen, dat hun voorkomt, en zich aldus naar de naaste woning laten brengen, fomtijds op eenen afíiand van vijftig tot
honderd weríien gelegen. De eigenaar, het paard terug willende hebben, is genoodzaakt het na te loopera, en is dan nog
niet altijd daarvan verzekerd. Althans kan hij er in langen tijd
zich niet van bedienen.
In vele opzigten vertoont de levenswijze der Kallnukkesz
een beeld van 't geen de maatfchappijen bij hare eeríle oprigting
hebben moeten wezen , en dient ter blaam van 't geen zij in
hare gewaande volmaking zijn. Rijken en armen, allen ge
melk en het vleesch van hun vee tot fpijze. Hun--bruikend
ne hutten zijn gemaakt van stokken en de vachten hunner fchapen. Zij kleeden zich met de onbereide vellen hunner dieren,
die zij geflagt hebben. Vreedzaam genieten zij het tegenwoordige, zonder over het toekomende zich veel te bekommeren.
Hun werkzaam leven, de heldere en zuivere lucht, welke zij
inademen te midden eens onbegrensden horizons, verfterken tevens hunne gezondheid en hunnen moed.
Hunne kudden, voorwerpen hunner voorname bezigheid en
bijkans eenige bron van hunne welvaart, bei}aan uit kameelen,
paarden, osfen, fchapen en geiten. Altijd in de open lucht,
altijd heromzwervende, kennen ze noch Hallen, noch voorraad.
fchuren. De flrengheden eenes te langen winters is het eenige,
daar zij voor te vreezen hebben. De eenige geefel is deze,
die, fomtijds, hunne verbazende vermenigvuldiging stremt. De
kameelen zijn voor de Kaalinukken van onberekenbare waarde.
Zonder hen, zouden zij dikmaals reizen noch van levensm ddelen zich voorzien kunnen; en deze zoo flerke, zoo gedt:ldige, zoo ligt te onderhoudene dieren, naardien zij , bij mangel
aan andere weide, met riet en boomfchors zich vergenoegen,
zijn minder dan anderen tegen de koude betland. Gevaarlijk
zijn ze niet, buiten den paartijd, die voor hert de lente is. Op
sat
Eec 4
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dat tiidllip wordt de kameel, anders zoo gezeggelijk en zacht.
moedig, bijkans onhandelbaar. Hij ondervindt al de woede en
de jaloerschheid der liefde. Wee den mededinger , minder ferk
dan hij, die hem zijne verovering zou durven betwisten! Het
vijfje is een modél van moederlijke teederheid. Volgens den
Heer B ER OMAN N, beweent zij verleheidene dagen achtereen
het verlies harer jongen, en zou zij zelfs eenen vloed van tra"

nen ftorten.
Van de Kalmukiehe paarden zullen wij Hechts met een woord
gewagen. De Heer B E R G M n N N wil , dat er treilend gelijkende karaktertrekken tusfchen het rijpaatd en den ruiter gevonden
worden, en dat dit omtrent verfcheidene andere landen zou gelden. De Turkfche paarden, bij voorbeeld, zijn vol vuur,
driftig en moedig, maar worden fpoedig vermoeid, en hebben,
ter herftellinge van hunne krachten, veel tijds noodig. De Rus
paarden zijn Ievendig, fchoon, kloek, en na eenige dui--fiche
zenden werften welts te hebben afgelegd, behoeven zij niet
lang uit te rusten. De Duitfche paarden zijn fterk en onver=
moeid; zij trekken de zwaarfle lasten, doch leggen nooit him
lomp gareel af. — Zie daar, in weinige woorden, de karaktertrekken van drie onderfcheidene nati'e'n. Eenigzins mank,
echter, gaat dat middel van karakterteekenen, op de Kalmuk-

ken toegepast.
Ongemeen fijn zijn zij van zintuigen, doch overtreffen inzonderheid alle andere bekende volken in de volmaaktheid des
zintuigs van het gezigt. Even duidelijk zien zij van verre als
van nabij. Niets ontfnapt hun, zelfs op groote afpanden, ook
niet midden door de golven. Hunne visfchers, bij voorbeeld,
zijn zeer geacht bij de . aikfche Kozakken, die meest van de
visfcherij heftaan, dewijl zij, met hunne hulp, verzekerd zijn,
hunne netten met een voordeeligen uitflag te zullen werpen
4p alle plaatfen, door de Kaknukken hun aangewezen. Hunne
herders bezitten een zoo zekeren oogdag, de teekens, eenmaal
door hen opgemerkt, onthouden zij zoo wel, dat zij in een
oogenblik de dieren herkennen, die aan de kudde ontbreken,
welke hun is toevertrouwd.
Bijkans alle de lieden van deze natie zijn met een ongemeen
clerk geheugen begaafd , niet een geheugen van woorden en
denkbeelden , 't welk ten middel dient om vorderingen te maken in de wetenfehappen, maar een geheugen, 't welk van heb
be-
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belijke nuttigheid is. Te midden hunner uitgebreide vlakten,
alwaar het oognochwoningen, noch gebaande wegen, noch boomen, noch doornbosfchen ziet, en alwaar de gewone reizigers op
eiken flap zouden verdwalen , merkende Kvlmukken de geringfle
Itenteekens op , en doen ze tot wegwijzers verftrekken. Met
eene zeldzame naauwkeurigheid onthouden zij al wat hun eens
gezegd is. Zonder eenige moeite te hebben gedaan , bevatten
zij in hun geheugen de gezangen hunner Barden , en lange plaatfen uit hunne gewijde boeken.
Niet fchitterende is hunne verbeeldingskracht , noch door
overdenking en goeden finaak geleid, maar zij is zeer levendig
en vruchtbaar; ligt wordt zij ontiloken door de ftoute invallen
hunner Barden, en bij het lezen van hunne gewijde gefchiedenisfen. Vlug zijn zij van begrip, en bezitten veel gezond ver.
ítand; zelfs zouden zij van nature zeer welfprekende zijn. Inderdaad, zegt de Heer n ERG MANN , wie zou gelooven, dat
men met eene ongevormde en zware taal, met eene fchorre P:emme en het onbehagelijkst voorkomen, een redenaar kan wezen?
Zoodanigen, echter, heeft hij onder deze nog weinig befchaal^
de natie gevonden. Meer dan eenen beeft hij gezien, met een
linksch voorkomen zich vertoonen, lomp op de kniën vallen, zijne
lange nederhangende mouwen opligten, zijne beide handen be.
fchouwen, met de bovenzijde dezelve tegen elkander wrijven,
tn, na deze kwaadfpellende voorteekens, zonder voorbereiding
eenen aanvang maken met, en zonder de minfi:e hapering ten
einde brengen , eene redevoering, die een vierendeel uurs
duurde, waarin zamenhang was, en denkbeelden, boven 't gemeen verheven , voorkwamen , en die zelfs met oratorifche

gebaren ging gepaard.
Hunne fchranderheid blijkt uit den fpoed en de naauwkeurigheid , met welke zij de neteligílc zaken bevatten. Ongemeen vlug zijn ze dearenboven in liet leeren der talen van
landen zelfs, die zij hechts doortrekken. Allen, die met de
Rusfen iets te doen hebben, zijn fpoedig in haat om niet hen

te fpreken ; en in deze onderhandelingen gebeurt het zelden,
dat de Ka6:;:ukken in vaardigheid , en zelfs in loosheid , hun

niet te boven gaan. In weerwil hunner diepe onkunde omtrent de gemeenfis voorwerpen, ontmoeten zij , in hun natuurlijk verft^nd , hulpmiddelen , bekwaam om de fchranderlte en
incest verlichte lieden in de war te brengen. Weinige befchaafEee5
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fchaafde volken zijn er, die beter dan zij de kunst verflaani
om langs omwegen hun doel te bereiken.
In tegenílelling hiervan is er geen volk, dieper in her bijge.
loof verzonken. Zij hebben eerie klasfe van Priesters, wier
Benige bezigheid is, de gelukkige en ongelukkige dagen te be•
palen; en ligt begrijpt men, dat zij dikmaals geraadpleegd worden. Zij hebben dikke boeken, in welke zij zelven de uit
gaan opzoeken, van welke zij flechts de voertuigen-fpraken
zijn. Het jaar, de dag, het uur van iemands geboorte brengen
zekere gevaren aan. Hij, die bij voorb. in zulk een jaar geboren is , kan niet dan in zulk een ander trouwen. Het geboorte-uur bepaalt liet uur , wanneer men moet begraven worden. Ook hebben de Kalnarakken hunne goed- of kwaad-fpetlende vogelen. Eenigen zijn voor hen heilig , onder andere
de kraanvogels. Hen te duoden, is zonde: en waarom? omdat hun hoofd naar de gefchoren kruin eenes priesters gelijkt!
Streng onthouden zich de Kalmukken van de onverfehilligi{e
dingen. Zoo befchouwen zij het, b. v., als eerie groote mis
dorpel van eene deur te gaan zitten.
-da,open
Het is hun niet geoorloofd, op eene haardflede den voet
te zetten , of zijne voeten te digt aan het vuur te houden,
omdat het vuur door hen als eerie godheid, en de haarditede
als een heiligdom wordt geëerbiedigd.
In den herfst en den winter is het rooken eerie affchuwelijke misdaad , omdat het een onfeilbaar middel is om onweders en fneeuw te lokken. Die zijne pijp niet papier aanfteekt,
zal voorzeker niet lang meer leven, enz.
Deze zijn eenige der Kalmukfche bijgeloovigheden. Wij
voegen er nog nevens, dat zij onder alle klasfen dezer natie
heerfchen , maar, 't geen zonderling is, onder de Edellieden
dieper wortels dan bij den gemeenen man hebben gefchoten:
en waarom ? omdat de eerflen de boeken lezen en beoefenen,
welke deze droomerijen bevatten ; terwijl het gemeene volk,
't welk zijnen tijd niet met lezen flijt, die boeken flechts oppervlakkig kent, en ze op goed geloof aanneemt.
Voor 't overige heeft de Godsdienst der Kalmukken, hoe
ruw dezelve ook moge wezen, een gunitigen invloed op hunne zeden. Zij zijn verdraagzaam omtrent de Eerdienílcn, die
van den hunnen verfchillen. In 't algemeen hebben zij van
liet bloedvergieten , zelfs van dat der dieren, die 't minst in
be-
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beklag zijn , oenen afkeer, welken zij niet dan in zekere gevallen , ` op hoog gezag, overwinnen; maar, ingevolge eener
onbeflaanbaarheid , onder lieden van alle natiën niet dan te algemeen, zijn zij onaandoenlijk voor het lijden der hun meest
nuttige dieren; bezittende aldus in even hoogen graad de zachtmoedigheid en hardvochtigheid.
Dergelijk eene tegenlirijdigheid heeft er tusfchen de onder
trekken hans karakters plaats. In fommige omilandig--fcheidn
heden zijn ze voorbeelden van matigheid; in andere, van onmatigheid. In één opzigt zijn de beide fekfen onder hen merk
om hare kuischheid; in andere fchijnen zij de losban -wardig
voor fpel te rekenen, vooral ten aanzien van hare taal.-dighe
'Hunne eerzucht , die meestal flaapt , ontwaakt bij wijlen niet
reeve kracht , den volken waardig, bi welke de dorst naar eer
driften is. Eveneens zon men-ambtendrhfc
kunnen zeggen, dat zij noch tot gierigheid, noch tot gramschap
zijn genegen ; en evenwel toonen vele trekken , dat zij zeer
baatzuchtig zijn kunnen , en in hunnen toorn zeer verre ver
worden.
-voerd
Ééne deugd, die hun minder mag betwist worden , is de her
bergzaamheid, welke zij hartstogtelijk en belangeloos oefenenniet , evenwel , omdat zij geheel belangeloos zijn. In tegen
geen gefprek voeren zij, geenen flap doen zij, die niet-del,
eenig onmiddellijk of afgelegen voorwerp ten oogmerk heb
ben; en, in dit opzigt, behoeven zij voor de afgerigtfle vol
niet onder te doen. Gelijk , bij fommigen der laatstge--ken
noemden, de eerti niets meer dan een bloot woord is, wanneer daaraan niet eenig voordeel is verbonden, en de fchande,
die zonder ligchamelijke fmarten hen treft , voor hen niets af.
fchrikkends heeft; zoo kunnen zij ook doorde vreeze voor firaf.
dreigende wetten alleen in bedwang gehouden worden. Laag
en vernederende in hunne eerbetooningen aan lieden, in hooge n
rang geplaatst, of omtrent dezulken , van welke zij iets te
verwachten hebben, zijn zij aanitootelijk ruw, wanneer zij liet
firaffeloos kunnen wezen. Hunne Vorken en Grooten, eenige
weinigen uitgezonderd, zijn heerschzuchtig en inhalig, tot onbefchaamdheid toe , omtrent de buitenlanders , die zaken met
hen hebben uitslaan , en onmagtig zijn om zich bij hen ge.
ducht te malen ; en men mag wel denken, dat, in zulke ge'.
vallen, de Beringen in de voetflappen hunner doorluchtige voor•
gan-
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gangeren treden. Eenige hoedanigheden, evenwel, dienen ter
voordeelige onderfcheidinge van dit volk, 't welk in vele opzigten nog in zijne kindschheid is. De Kalmukken zijn beftendig vrolijk van aard, en wanneer men hun Hechts om beu.
telingen vraagt, zijn ze zeer gedienftig. Buitenfporig beminnen zij hunne kinderen ; en liefhebbender echtgenooten zijn
er niet, wanneer hunne vrouwen zeer vruchtbaar zijn.
Ligt laat het zich bezinnen, dat de eigenlijk genoemde wetenfchappen bij de Kalmukken weinig opgangs gemaakt hebben.
Nogtans is de Geneeskunde hun niet onbekend ; zij ítaat bij
hen onder de befcherming eener bijzondere godheid. Zeer handig zijn ze in het genezen van beenbreuken ; en de Vee-art
hun niet onbekend. Wat hunne Geneesheeren be--fenijkuds
treft, hoewel zij hunne geleerdheid uit dikke boeken halen,
hoewel de deftige en ingefpaunen wijze, waarmede zij den
pols voelen en het water befchouwen , hun veel aanziens
geve bij hunne onkundige landgenooten , zijn hunne middelen
ier genezinge nog zeer bepaald ; althans hebben zij veritands
genoeg om zeer karig te zijn met geneesmiddelen, en een goed
jdiëet onder de krachtdadigíte hulpmiddelen te tellen. Tot nog
toe bezitten zij geenerlei behoedmiddel tegen de verwoestingen
der kinderziekte , van welke het opkomen moeijelijker is bij de
Kalmukken , dan bij andere volken, ter oorzake van de dik
hunner huid. De kwakzalvers hebben zich op de genezing-held
van eene andere, minder onfchuldige en niet minder geduchte
ziekte toegelegd , en zij bewerken dezelve dikmaals met een
middel, van hetwelk onze Europefche Artfen veelligt de proe.
ve niet zouden durven nemen, indien zij er al geloof aan floe,
gen ; ik bedoel het inwendig gebruik 'van vitriool , in fterke
giften van elf greinen en nog meer. De Heer sERGMANN
had eenen Kalraauk gezien , die zich aldus in vier dagen had
genezen, door 's morgens en 's avonds eene dier giften in te
nemen. De genezing was pijnlijk geweest; doch weinige van
deze foort dagen zoo fpoedig. Hij voegt er nevens, dat de
vrouwen, welke op deze wijze eenmaal zijn genezen, voor al,
tijd onvruchtbaar zijn.
Van de Tijdrekening der Kalmukken zullen wij 4echts
bet volgende aanteekenen. L-der der twaalf uren , zoo van
den dag als van den nacht , is bij hen meer of minder
l ug , naar gelange van bet jaargetijde, Even als de Gat-
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U rs, volgens CE S AIL, en de Germane , volgens T A C I T U S,
bepalen de Kalmukken zeker tijdverloop volgens het getal der
nachten, en niet dat der dagen. Zij rekenen niet bij zonne-, maar
bij maan-jaaren; en om het evenwigt tusfehen beiden te herdel.
len, hebben zij om de drie jaren eene tusfehenmaand. Eindelijk geven zij den naam van eenig dier aan elk der twaalf jaren
van hunnen omloopstijd, aan iedere der twaalf maanden van hun
jaar, aan eiken dag van hunne maand, en aan ieder uur van hun
dag. Deze vermenging in de wijze van hun tijdmeten,-ne
en van de aanduiding der onderfcheidene finaldeelingen, toont
zekerlijk geene groote vorderingen in de wetenfchappen; doch
onder(lelt evenwel eene zekere handigheid in het rekenen, en
eene vrij groote infpanning der aandacht.
Met dusdanige hoedanigheden, bij eene diepe onkunde gepaard, moet de Starrewigchelarij bij de Kalmukken in eere zijn.
Geene daad van belang wordt er ondernomen, zonder alvorens
de ftarrewigchelaars te hebben geraadpleegd, die zelven met
oude boeken te rade gaan , in welke de hieroglyphifche droomerijen hunner voorouderen ftaan opgeteekend.

SHAKESPEARE ALS DICHTER GESCHETST.

(Uit het Engelsch.)

S

HAKESPEARE was het, die onder alle de hedendaagfche,
misfchien ook onder de oude Dichters, als een genie van de
eerfte grootte kan befehouwd worden. Alle de voorwerpen en
beelden der natuur waren hem bedendig voor den geest, en
hij bezat de kunst om dezelven niet minder uitvoerig dan gelukkig op het papier te brengen. In elke befchrijving van eene
zaak, ziet men die niet Hechts, maar gevoelt ze ook. Zij , die
hem gebrek aan geleerdheid verwijten, geven hem daardoor inderdaad den groothen lof. Hij was geleerd uit zijnen aard;
bij had geene boeken, als zoo vele brillen, noodig, om de
natuur te lezen; hij drong met zijn gezigt tot haar binnenfee
door, en vond ook dáár alles, wat hij zocht. Ik kan niet zeggen, dat hij altijd gelijk was aan zichzelven. Ware hij dit
geweest, dan zou ik hem onregt doen, indien ik hein met de
grootte mannen der oudheid. wilde vergelijken: hij is fomtijds
plat
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plat en laag ; het komieke van zijn vernuft ontaart niet zelden
in potfemakerij, gelijk zijne deftigheid in opgeblazen winderiglied: maar hij is altoos groot, wanneer zich oenig waarlijk
verheven voorwerp voor zijnen geest opdoet. Hij verdient den
naam van groot , voor zoo verre de uitgebreidheïd en kracht
van zijn genie, zoo wel in het treur- als blijfpel, nooit door
iemand wierd geëvenaard. Maar, ten zelfden tijde is het een
vernuft , dat dikwerf zijn doel mist , waaraan een zuivere
tinaak ontbreekt , en dat, over het algemeen, niet door kunst
of geleerdheid gefchraagd wordt. Ilij was lang de afgod der
Britten. Zeer veel is over hein gezegd en gefchreven. De
kritiek heeft zich, met betrekking tot hem, tot den bodem toe
uitgeput in onderzoekingen wegens zijne fpreekmanieren en,
vooral, zijne geestige uitdrukkingen; en echter is het tot den
huidibèn dag nog onbefist, welke van beiden, zijne fchoonheden namelijk of gebreken, het grootfle zijn. In zijne fpelen
vindt men ontelbare fchoone tooneelen en plaatfen ; zoodanige plaatfen , als men nergens bij eenig Tooneeldichter zal aantreffen;
evenwel is er nanuwelijks één van zijne voortbrengfels voor
den Schouwburg, hetwelk men , met onafgebroken vermaak,
van den beginne tot den einde toe, kan doorlezen. Behalve
eene verfclirikkelijke onregelmatigheid in de houding, en eene
groteske mengeling van het zedige en kluchtige in één en hetzelfde ftuk, worden wij dikwijls op eene onaangename wijze
geikoord door gedwongene gedachten , harde uitdrukkingen, en
zekere duistere winderigheid en gezochte woordfpetingen, die
hij gaarne najaagt; en deze hoornis van ons genoegen gebeurt
maar al te dikwijls dáár , waar wij dezelve zoo ongaarne aantreffen. Echter maakt s H ARE S PEARL alle deze gebreken weder goed door twee van de nitmuntendfle hoedanigheden, welke eenig Tooneeldichter immer kan bezitten; namelijk, zijne
levendige en verfcheide karakterfchilderingen, en zijne krachtige,
zoo wel als natuurlijke , uitdrukking der hartstogten. Deze
zijn zijne twee voortrelfelijkite eigenfchappen ; hierop berust
al zijne verdienfle. Niettegenfiaande zijne menigvuldige ongerijmdheden, -- waar wij zijne tooneelftukken lezen, bevinden wij
ons in het midden van onze medemakkers ; wij ontmoeten daar
menfchen, misfchien wel laag van manieren, ruw en onbefchaafif
in hunne gevoelens; maar het zijn en blijven altoos nrenfchen;
zij fp:eken altoos in eenen meufclielijken toon , en worden
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door menfchelijke harstogten gedreven ; wij nemen belang in
alles , wat zij doen of zeggen, naardien wij gevoelen, dat zij
met ons van eene gelijke natuur zijn. Meubehoeftzichderhalve
niet te verwonderen, dat het publiek van de koeler en kunst
andere Dichters met vermaak terug -matigervobnfls
zulke warme en eigenaardige voorftellingen van het--kerto
geen ons menfchen zoo zeer eigen is.
S H A K ES P E A RE bezat insgelij ks de verdientle van voor zichzelven eene wereld van bovennatuurlijke wezens gefchapen te
hebben. Zijne hekfee, fpoken, toovergodinnen, en geesten van
allerlei foort, worden alle befchreven niet zoodanigen omfag
van fchrikbarende en geheimzinnige plegtigheden, en fpreken
zulk eene taal, aan haar bijzonder eigen, ais tevens gefchikt
Is, om de verbeelding met nadruk te treffen. De twee meesterftukken, waarin de kracht van zijn genie het heerlijkst fchittert, zijn Macbeth en Othello. Wat betreft zijne gefchiedkunzïige tooneel(tukken, deze zijn, eigenlijk gezegd, noch treur toch blijfpelen, maar veel meer eene bijzondere foort van too
neelmatig onderhoud, aangelegd om de zeden van den tijd, wel
hij vooronderílelt , te befchrijven , om de hoofdkarakters-ken
in hun behoorlijk licht te plantien, en onze verbeelding op de
gewigtigíte gebeurtenisfen en ilaatsomwentelingen van zijn eigen
land te vestigen.
Men vergunne den Vertaler van deze fchets, hoofdzakelijk
van den Engelfchen Dichter D R v D E N ontleend, hier nog een
paar aanmerkingen bij te voegen. SHAKESPEARE was een
eerfte ijsbreker, gelijk wij het zouden noemen, in zijn vhk.
Een verftandig Oordeelkundige zegt ergens : „ Men moet eerst
„ een' THESPES hebben , eer men een' So F0 It LES in zijnen
„ hoogen luister kan zien opdagen." En hoe heerlijk heeft
onze Dichter, met eenige weinige vernuften van dien tijd , den
weg gebaand, om de tooneeloefening tot den geliefkoosden arbeid zelfs van eengin ADDIS ON, en van zoo vele andere aanzienlijke mannen te maken, dat die kunstoefening, wanneer zij
wel flaagde, hun niet alleen tot eer, maar ook hunner natie
tot een nuttig en loffelijk vermaak zou verftrekken. Men houdt
deze bijzondere verdieniten van SHAKESPEARE doorgaans,
bij het beuordeelen zijner werken, niet genoeg in het oog.
Maar ook vooral het geheel bijzondere, eigene, oorfpronkelijke
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ke van dat zeldzame vernuft, niet alleen wegens zijne maniet'i
maar ook wegens de vreemdheid der onderwerpen, der karakters, en wat des meer is, maakt hem bijna, zouden wij zeg•
gen, onvertaalbaar. Wij hebben dit bij het vergelijken van
verfcheidene overzettingen in de verfchíllende moderne, zelfs
in de Noordfche talen, bewaarheid gevonden. Daar gaat maar
al te veel van hem bij het vertalen verloren. De geest, kan
men zeggen, vervliegt te veel bij het overgieten. Zeker kun
Oudheidkenner vertoonde mij eens de prachtige uitgave-dig
van OVIDIUS Hes fchepping in liet Fransch, in vier 4to deelen, met keurige platen, door BOUCHER en andere bekwame
kunfienaars geteekend en gegraveerd. „ Vindt gij ," vroeg hij,
„ dit niet bevallig, niet fraai ?" Dit kon zeker niemand ontkennen. „ Maar ziet gij wel," hervatte hij, „ hoe alle die
„ Goden en Godinnen gefranfileerd zijn? hoe bij alle die Go„ den, zelfs bij de oudlle en ílugfle Heeren, de petit-maitre
doorllraalt? hoe zelfs de ernttigfle Matrone, gelijk eene Mi„ nerva, Ceres, Cybele, en zoo vele anderen, de galante Fran„ cinnetjes uithangen ?" Dit vindt men maar al te dikwijls
bij het overteekenen en nabootfen, niet alleen van de ouden,
maar zelfs van de moderne. Wij mogen niet nalaten deze aan.
merking toe te pasten op zoo vele (lukken van SHAKESPEARE, als men ook in onze taal, naar meestal Franfche ver
heeft gevoerd, die, misfchien door her-talinge,o
al te kiefche, en vooral niets van het gefpierde Engelfche te
vertoonen, eu wel meestal in ellendige flaauwe verzen, ons den
oorfpronkelijken Dichter doen voorkomen, niet als een' groot
reus, maar als een belagchelijk dwergje; hetgeen altoos-fchen
den man van fmaak geweldig moet ergeren.

DRIE ZEER NEDERIGE GELEERDEN.

rie Franfche Geleerden, met name
D
s en
ontmoetten elkander in de Koninklijke Bi

GAULMAIN, SAIIMAI-<

E

M A U S S A C,

Wij met ons drieën," zeide de eerfie, „ kunnen-bliothek.„
„ aan al de Geleerden in het Koningrijk veilig het hoofd bie.
„ den." — „ Meer dan dat," zeide de tweede; „ wij kunnen
„ het aan de Geleerden in de ganfche wereld doen." — „ EP

„ alleen aan u beiden," befloot de derde.
Dr
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DE CHINESCHE THEE DOOR DVITSCHE VERVANGEN.

en heeft over de Thee in den tegenwoordigen tijd zou
M
veel gefchreven, dat men zeggen zou, er waren geene planten
meer, die men niet, om als Thee te gebruiken, had aanbevo.
len. Juist omdat men zoo veel over de furrogaten van de
Thee leest, en er vele onder zijn, die men toch nooit met
eenig voordeel, ot zonder de gezondheid te benadeelen, zoude
kunnen gebruiken, denkt men zeer ligt, wanneer men er we.
der iets nieuws over leest, dat het niet der moeite waard zij,
om te beproeven; waardoor dus vele inderdaad nuttige uitvindingen onbekend blijven. De volgende annonce echter, die ik
vóór eenigen tijd in een zeer interesfant Hoogduitsch Journaai (Magazin aller neuen Erfindungen, Entdeckungen and
I7erbesferungen ftir Fabrikanten, Manufackturisten, KiinJller,
Handwerker and Oekonomen, herausgegeben von Dr. s. F.
H E R MB S T íi D T &c.) gelezen heb, fchijnt mij wel waardig te
zijn, om er naauwkeurige proeven van te nemen. De vertaling
.

daarvan is deze:

„ Al hetgeen in deze tijden dienen' kan, om de jaarlïjkfche
„ uitgaven eener familie in iets te verminderen, verdient zonder twijfel bekend gemaakt te worden. De uitgave voor
,, de Thee is zeer aanmerkelijk, daar het Theedrinken in fom.
„ mige (treken van Duitschland nog zeer in gebruik is, en er
„ tot nog toe aanzienlijke fommen voor uit het land gezonden
^, worden.
„ Wanneer men nu in Duitschland zelf een gewas had, her
„ welk de Chinefche Thee volkomen evenaarde? Wanneer het
,, vaderland een kruid vbortbragt, dat niet alleen niet minder
goed, maar zelfs beter ware, dan de zoogenaamde Theeboti
en groene Thee? En dit is inderdaad het geval. Maar, voor„ dat ik dit voortreffelijk kruid befchrijve , moet ik bekennen , dat men de uitvinding van deze Duitfche Thee aan

„ den verdienflelijken Beneficiaat s cu MID T, te Rofenhayn ,
, in Beijeren, die zich met eene ongemeene vlijt op de Kruid „ kunde toelegt, waarin hij meer dan algemeene kundigheden
bezit, te danken hebbe.
,, De Heer S C H MID T had de goedheid j mij een proefje van
deze Thee mede te deden; en allen, die dezelve, zoo wel
F f f , Iu
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in Punch, als ook alten, geproefd hebben, moeten béketa„ nen, dat zij aan de Chinefche Thee volkomen gelijk is.
„ Deze Duitfehe Thee geven de groene bladeren van het
„ Clinopodium vulgare, welke vóór den bloei van deze pant,
die in Hooi- en Oogstmaand valt, ingezameld , en op eene
luchtige plaats in de fchaduw moeten gedroogd worden. De
„ beste tijd van het inzamelen der bladeren is voordat de
,, bloemen aan dezelve opengaan. Ieder kan er zoo veel van
,, nemen, als bij verkiest, naar mate hij .1}erke of 1 appe Thee
„ wil drinken. De Heer SCHMIDT heeft voor dezen zomer
• eene aanzienlijke menigte van deze Thee ingezameld; en
liefhebbers, die zich er van willen overtuigen, kunnen zich
„ flechts met gefrankeerde brieven aan derize'lven addresféren.
„ Dat men toch eindelijk verf andig mogt worden, om het
„ geld niet bij millioenen weg te werpen voor dingen, die
men in het Vaderland, zoo niet beter, toch even goed kan
„ verkrijgen!"
Zoo verre de Hoogduitfche Schrijver. Wanneer wij ilechtg
vooronderftellen, dat de helft van hetgeen hij zegt waarheid
zij, zoo is dit zeker reeds eene uitvinding, die voor het publiek zeer belangrijk is. Een Journaal, hetwelk eenen man,
als I3 E R &i B S T a D T, tot Schrijver heeft, zoude zeker geene
zulke annonce in het licht geven, wanneer dezelve in het geheel geene opmerking verdiende; en om die reden geloofde
ik, mijne Landgenooten op eene zoo nuttige titvinding te
moeten opmerkzaam maken.

G.

Groningen.

ZONDERLINGE ONTMOETING, DEN GRAVE DE FLAMARENS
LEJEGEND.

had zich, nadat bij zijne mili.
e Graaf
D
taire loopbaan vroegtijdig had ten einde gebragt, op een landDE rLAMARENS

goed teruggetrokken, doordien hij , bij zijne bepaalde middes
ten , íiecbts dáár , door naauwlettende zuinigheid, nog naai'
zijnen !land kon leven.
Een proces, dat hij reeds in twee inflanties gewonnen had,
doch dat van zijne partij tot het laatfie toe volgehouden werd,

nood-
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noodzaakte hem, zich in perfoon naar Parijs te begeven. Hij
ondernam dien togt te paard, bij kleine dagreizen. Het boseb
van Fontainebleau voorbijrijdende, zag hij eene menigte lieden, insgelijks te paard, hein tegenkomen, en, zoo het feheen,
allen naar ééne plaats ijlen. Uit nieuwsgierigheid bepoot hij
hen te volgen, al moest hij dan ook eengin kleinen omweg maken. Eene poos gereden hebbende, kwam hij, ,te midden vair
digte bosfchaadje, op.eene groote ronde plaats, waar hij een
aantal vrij Hecht gekleede Iieden vond , die van hunne paarden
geftegen waren, en deze aan booroen hadden vastgebonden.
Nu greep hem eensklaps het denkbeeld aan, van onder eene
tooversbende vervallen te zijn. Zich door de vlugt te redden,
fcheen hem echter onmogelijk ; want op den éénigen weg,
dien hij daartoe open vond, kwamen hem reeds verfcheidene
ruiters van hetzelfde uiterlijk te gemoet. In deze verlegen
hield hij het voor best, zich te louden, of hij mede tot-heid
het refpective gezelfchap behoorde. Hij verliet aizoo zijn paard,
en bond het aan een' boom. Dan, zijne onrust werd nog grouter,
toen hij merkte, dat de ganfche bende liet oog op hein had,
eenigen bij elkander kwamen, fluisterden, en hem gedurig in
het oog hielden. Eindelijk kwam er een zegt op Item aan, en
vroeg hem met eenige verlegenheid: „ Mijnheer , wat zoekt
gij hier ?"
De Graaf, in het opgevatte denkbeeld, van onder roovers te
zijn, nog meer verfterkt , antwoordde op vasten toon: „ Bui
twijfel, Mijnheer, hetzelfde dat gij er zoekt."
-ten
De vrager verwijderde zich, en er ontílond een nieuw, nog
levendiger gefluister.
Eindelijk naderde hein weer een van liet gezelfcllap , en bood
hem tweehonderd Louis d'or, indien hij zich op het oogenblik
wilde verwijderen.
Zeer verrast door een zoo onverwacht aanbod, vond de Graaf
1

het

avontuur thans

potfig, en,

zonder zich

de

zaak te kunnen

verklaren, antwoordde hij op goed geluk, dat de aangeboden
loin niet groot genoeg was.
De afgezondene meldde dit der vergaderinge. Nieuwe beraad
nieuw gefluister! Het eerlie aanbod werd verhoogd, en,-flagin,
toen dat niet aangenomen werd, bood men vijfhonderd Louis
d'or, die men terfiond met klinkende munt, in fchoone blanke
zouden fcbiiven, uittelde.
-

Tffa

Desa
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Den Graaf was alles een raadfel; hij ftreek intusfchen het toegetelde geld naar zich, íleeg weer te paard, en reed heen. Het
ganfche gezelfchap wenschte hem op het hoffelijkst eene goede reis, en fcheen ten minfte even zoo blijde te zijn, van hem
te lozen, als hij, dat hij dit fchurfte gezelfchap verlaten mogt.
Te Melun komende , was zijn eerfile werk, zich over zijn
avontuur opheldering te verfchaffen. Hier vernam bij, dat hee
toeval hem juist op het oogenblik had in het bosch gevoerd,
dat een groot deel van hetzelve openlijk zou geveild worden.
Al de daar aanwezigen maakten een gezelfchap van opkoopers
uit , die hem voor eenen gevaarlijken mededinger hadden gehouden, die door zijn bod hun het hout veel duurder zou
doen betalen. Zij hadden zich daarom met hem voor het uit
gaarne gevonden, om niet door zijne tusfehenkomst ex-getld
zijn bod eene grootere fchade te Iijden.

EERZUCHT VAN MIRABEAU.

van het eeríie Foederatiefeest in Parijs werd
T egen dendestijd
Hertogs
LA ROcHEFOCAULT
bijeen
ten huize

DE
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gehouden der voornaamfie afgevaardigden, die met elkan--komst

der over de keuze van eenen voorzitter bij dit feest beraad.
Slaagden.
MIRABEAU hield eene lange redevoering , waarin hij be,,veerde, dat deze voorzitter een man moest zijn van groote
populariteit, en echter een edelman, van vele tegenwoordigheid
van geest en uitftekende redenaarsgaven ; in het kort , louter
eigenfchappen, die uitfluitenderwijze bij hem alleen te zamen
plaats grepen.
Men liet hein bedaard uitfpreken. T A L L E Y R A N D r E R IG O RD nam daarop het woord , en verzekerde, dat de redeaar den waardigilen volkomen had gekenfchetst; „ Slechts is
één trek vergeten," voegde hij er bij , terwijl hij op Mlr, AsEAU'$ pokdalig gezigt duidde: „ meent gij niet, mijne heeren, dat hij ook flerk van de kinderziekte gefchonden behoor
te zijn ?"
-de
Deze fcherts bragt MTRAEAU tot nadenken; hij moest medelagchen, en was de eerfte, die zijne Item eenen ander gaf,
,
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is de Marquifin DE POMPADOUR eerst korteling de mate
iresfe van LODE WIJ it x v geworden was , en meende dat deze betrekking nog een groot geheim was, kwam zij eens bij
eene kantverkoopiler,, en zocht daar eene menigte waren van
den hooghen prijs uit. Het gekochte willende betalen , deed
zij de onaangename ontdekking , dat zij hare beurs vergeten
had. Zij uitte daarover hare verlegenheid, en zeide aan de koop.
vrouw: zij zou het uitgezochte maar ter zijde leggen; zij zelve zou terftond het geld daarvoor zenden en het goed laten
af halen.
„ Och, Mevrouw! " antwoordde de kanthandelaaríier : „ war
„ maakt gij voor omfiandigheden. Neem toch alles terítond
„ mede. Mijn geheele winkel is tot uw dienst; wegens de
betaling ben ik buiten zorg."
Hoe zoo , vrouwtje ? Dat fchijnt mij toch veel gewaagd.
Kent gij mij dan ?"
„ 0!" was het zeer naïve antwoord, „ wie zon u niet ken„ nen? Gij zijt immers die Mevrouw, die de plaats van Me„ VrOUW DE CHATOR0UX (*) gekocht heeft."
O

Eene vroegere matres van

L 0 D E WIJ I

xv,

VJ t; ,TIGE UTTBOE..FMING BIJ HET HERSTEL V.N
NEDERLAND.

Is

dan waarheid;
Al de naarheid
Van den bangflen nacht verdween.
Wat verrukking!
Geen verdrukking
Zwaait h ^;' fief meer om ons heen.
't
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ja, de keten,
Die vermeten
Dwinglandij ons had gefnieed;
Ja, die keten
Is verfmeten,
En geleden al ons leed!
Reeds te lange
En te bange
Voor een' vreemden Heer geknield!...,
God! wat zeg ik?
Hoe weêrleg ik
Blaam, die mij van fchaamte ontzielt f
Ja, wij knielden;
Maar wij hielden
°t Harte verre van de daad!
Ja, wij bogen;
Maar met oogen,
Fonklend van ondoofbren haat 9
6! Dat knielen
Werd vernielen
Van het juk der Slavernij:
Want de woede
Scherpt de roede
Voor den rug der Dwinglandi
Beeft, Tirannen!
Vrije Mannen
HieIdt gij in uw boei gekneld;
Maar nooit knielen
Edle Zielen
Ongewroken voor 't Geweld.
Ja, wij zweren
U te weren
Van den Vaderlandfchen grondt
God der Vadren,
Wien wij nadren,
Hoot en flaaf Gij ons verbond!

